
جدد دعوته ملرحلة انتقالية، مو�سى تواتي "للو�سط":

فو�ضى الربملان نتاج طبيعي للتزوير 

 مدير بريد اجلزائر بوالية 
اأدرار  اأحمد بال�سيخ للو�سط 

  53 مليارا الجناز 5 مكاتب بريدية 
ومقر جديد للمديرية الوالية
هذه خطوات الت�سجيالت يف االمتحانات املدر�سية الـ3

 وزارة الرتبية تتفادى
 الت�ضعيد مع االأحرار
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يطالبون بدورة ا�ستدراكية المتحانات نهاية التخ�س�ص

وقفة احتجاجية اليوم  للأطباء املقيمني اأمام وزارة التعليم العايل 
�ص4
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 نائب رئي�ص حركة البناء
 اأحمد الدان للو�سط

 نرفـــــــ�ض تــــــــوظيــــف
  موؤ�ضــــ�ضات  الـــــدولة
 يف  امل�ضاكل  احلزبية
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وايل مع�سكر اجلديد بعي�ص حميد للو�سط

اأولويتي بعث امل�ضاريع 
النائمة  و النهو�ض 
بالقطاع الفلحي

املدير العام لديوان الوطني للتطهري ن�سر الدين بن زرقة لـ"الو�سط" 

 ورقلة �ضتتخل�ض من �ضعود 
مياه ال�ضرف ال�ضحي قريبا  

امل�سيلة 

�ضــــــكان عــــــدة اأحـــــــياء 
يطالبون  بغاز املدينة

�سيدي بلعبا�ص

 ت�ضجيل 31 حادث مرور وحجز 
قنطار من حلم الدجاج الفا�ضد 

.           التحالف الوطني اجلمهوري  و�ضيطا بني بوحجة و مناوئيه

�ص3
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 عودة حممد ديب 
من تلم�سان

�سيتم ت�سليم  يوم اخلمي�س املقبل جائزة حممد 

�سمن  من  فائزين  لثالثة  ال16  الأدبية  ديب 

قائمة م�سغرة لت�سعة م�ساركني باأعمال اأدبية 

الأمازيغية  و  الفرن�سية  و  العربية  باللغات 

»الدار  الثقافية  اجلمعية  من  علم  ح�سبما   ,

احلدث  لهذا  املنظمة  لتلم�سان  الكبرية« 

عن  املنبثقة   , امل�سغرة  القائمة  ت�سمنت  و 

جمل�س اجلائزة خالل اجتماعه الأخري يف 13 

�سبتمرب املا�سي, فيما يخ�س الن�سو�س املكتوبة 

الذات«  اإىل  العودة  »مو�سم  العربية  باللغة 

اأمازيغية« لنجاة  لبدر الدين خليفي و »مرايا 

اأما  يربير  لإ�سماعيل  احلرية«  و«مول  دحمون 

الإختيار  عليها  وقع  التي  الثالثة  الن�سو�س 

جلجيقة  »تيفاورين«  فهي  الأمازيغية  باللغة 

اي�س«  اكال  تكود�س  »تازمورث  و  اناري�س 

م�سعودان  لفهيم  »انزا«  و  مزغو�سان  لبلقا�سم 

و بالن�سبة لالأعمال الأدبية باللغة الفرن�سية 

ملحمد  »الهزمية«  اجلائزة  جمل�س  اختار  فقد 

�سوينت  لليندة  �سوفو«  بوف  »رواية  و  �سعدون 

ق�سر  و�سي�ست�سيف  مدي  لعدلن   »1994« و 

حفل  لتلم�سان  دايل«  الكرمي  »عبد  الثقافة 

الأن�سطة  عديد  اإىل  اإ�سافة  اجلائزة  ت�سليم 
التي متتد على مدار يومني.

خبر في 
صورة

مركز التكوين التقني املتوا�سل لالأمن الوطني بحيدرة

دورة تدريبية لفائدة �أطر �سامية 
من �ل�سرطة �لفل�سطينية

�ل�سفري �لأمريكي وبلما�سي 
حا�سر�ن يف �لد�ربي

�صجل الداربي العا�صمي الذي جمع الفريقني اجلارين احتاد ومولودية 
اجلزائراأول اأم�س ح�صور ال�صفري الأمريكي لبالدنا جون ديرو�رش رفقة 
زوجته يف ملعب 5 جويلية، اأين تابعا اللقاء من املن�صة ال�رشفية مرفوقني 
ب�صفري ال�صيلي يف اجلزائر، بالإ�صافة اإىل ح�صور الناخب الوطني جمال 
بلما�صي الذي كان اإىل جانبه مدرب احلرا�س عمار بورا�س، حيث ارتدى 

ال�صفري الأمريكي وحرمه و�صاح الفريقني.

يوغرطة �أيت �أحمد يدعم �سلمى غز�يل
تنقل اأول اأم�س جنل الراحل ح�صني اآيت اأحمد، يوغرطة اإىل مقر جبهة القوى 
ال�صرتاكية من اأجل اإظهار دعم عائلة اأيت اأحمد للنائب �صلمى غزايل التي 
لها جلنة  ا�صتمعت  التي  غزايل  بها،  وثق  والذي طاملا  اأبيه  م�صت�صارة  كانت 
تكتب  جعلته  التي  الأ�صباب  ماهية  حول  واحد  �صوؤال  عليها  ُطرح  الو�صاطة 
مقال دون العودة لراأي احلزب فيه، وكان جوابها باأنها �صحفية متار�س حرية 

التعبري التي دائما ما رافع عنها الأفافا�س.

مديرية ب�سكرة تن�سر قائمة 
�لغ�سا�سني يف �لبكالوريا

عمد مدير تربية ب�صكرة اإىل ن�رش قائمة تت�صمن اأ�صماء من مت �صبطهم يف 
حالة غ�س خالل امتحان �صهادة البكالوريا، وذلك يف معر�س الإعالن الذي 
ت�صمن دعوتهم ل�صرتداد اأدواتهم املحجوزة، حيث تت�صمن القائمة اأ�صلوب  
البلوتوث، يف خطوة  اأو  النقالة  الهواتف  ا�صتعمال  بني  تراوح  والذي  الغ�س 
عدت الأوىل من نوعها، بعد تاأكيد الوزارة على الرهان على حماربة الغ�س 

بعدما اأ�صبح التحدي الأول كعقبة اأمام المتحان.

حديقة كاتب يا�سني يف باري�س
باري�س والتي  الفرن�صية  العا�صمة  افتتاح حديقة يف  اأول ام�س عملية  �صهد 
مت الإطالق عليها ا�صم الكاتب امل�رشحي اجلزائري الراحل كاتب يا�صني، 
باري�س  يف  اجلزائر  �صفري  ح�صور  احلديقة  افتتاح  عملية  �صهدت  حيث 
م�صدوة ورئي�س بلدية باري�س جريومي كومتي، وجرت اإقامة معر�س لعر�س 
واملاأكولت  للمالب�س  عرو�س  جانب  اإىل  �صوره،  وجمموعة  الفقيد  كتب 

التقليدية.

الأ�سبوع  نهاية  اختتمت 
الدورة  املن�سرم 
ا�ستفاد  التي  التدريبية 
من  �سامية  اإطارات  منها 
الفل�سطينية  ال�سرطة 
الدعم  اإدارة  جمال  يف 
وهذا  اللوجي�ستيكي, 
التقني  التكوين  مبركز 
الوطني  لالأمن  املتوا�سل 

بحيدرة )اجلزائر(.
التي  التدريبية  الدورة 
اأ�سرف  اأ�سبوعني,  دامت 
ال�سيد  اختتامها  على 

العامة  الإدارة  مدير 
لالأمن  العامة  باملديرية 
الوطني, بح�سور اإطارات 
وكذا  الوطني  الأمن  من 
املكونني, ت�سمنت حماور 
وتطبيقية  نظرية 
الدعم,  باإدارة  متعلقة 
العتاد  ت�سيري  غرار  على 
اجلماعية  والتجهيزات 
وفد  والإمدادات, 
الفل�سطينية  ال�سرطة 
الدورة  يف  امل�سارك 
من  ا�ستفاد  التدريبية, 

زيارات ميدانية ملختلف 
الوطني  الأمن  م�سالح 
التقنيات  على  لالطالع 
الإدارية واللوج�ستيكية 
واملتطورة  احلديثة 
الدعم  اإدارة  يف 
باملنا�سبة,  والت�سيري 
ال�سرطة  وفد  ثمن 
املجال  الفل�سطينية 
والحرتايف   املعريف 
يف  اجلزائرية  لل�سرطة 
الإداري  الت�سيري  جمال 

والدعم.

بني 06 اإىل 07 اأكتوبر 2018

�إرهاب �لطريق يح�سد �أرو�ح 16 �سخ�سا

جامع اجلزائرالأعظم

 10منافذ بتكلفة �إجمالية 6 ماليري دج 

 06 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
غاية  اإىل   2018 اأكتوبر   07 اإىل 
ال�صاعة  على  اأم�س  �صبيحة 
 24 خالل  )اأي  �صباحا  الثامنة 
وحدات  �صجلت  الأخرية(  �صاعة 
احلماية املدنية  2343 تدخل يف 
الوطن  من  مناطق خمتلفة  عــدة 
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا 
ال�صتغـاثة من  طرف املواطنني، 
خمتلف  �صملت  التدخالت  هذه 
جمالت اأن�صطة احلماية املدنية 
املرور،  بحوادث  املتعلقة  �صواء 
الإجالء  املنزلية،  احلوادث 

و  احلرائق  اإخمــاد  ال�صحي 
الأجهزة الأمنية...الخ.

عدة  �صجلت  النحو  هذا  على 
الأكرث   16 منها  مرور  حوادث 
 16 وفاة  يف  ت�صببت  دموية 
و  احلوادث  مكان  يف  اأ�صخا�س 
اإ�صابة 37 اآخرين بجروح  متفاوتة 
عني  يف  اإ�صعافهم  مت  اخلطورة، 
خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  املكان 
امل�صالح الإ�صت�صفائية من طرف 
اأثقل  املدنية،  احلماية  م�صالح 
بومردا�س  بولية  ح�صيلة �صجلت 
اإ�صابة  و  ا�صخا�س   04 بوفاة 

،على  بجروح  اآخر  �صخ�س   01
و  �صياحية  �صيارة  انحراف  اإثر 
ا�صطدامها بحاجز من اخلر�صانة 

على م�صتوى الطريف ال�صيار �رشق 
غرب رقم 1  بلدية الأربعطا�س ، 

دائرة خمي�س اخل�صنة .

لجناز  الإجمالية  التكلفة  بلغت 
واملقدرة  اجلزائر  جامع   منافذ 
الأ�صغال  جانب  اإىل  منافذ   10 ب 
6مليار  بها  امللحقة  العمومية 
ح�صبما   ، �صنتيم(   ماليري  دج)600 
باجلزائر  الأحد  اأم�س  عنه  ك�صف 
وزير الأ�صغال العمومية والنقل عبد 

يف  الوزير  واأو�صح  زعالن.   الغني 
ت�رشيح -على هام�س زيارة التفقد 
التي قام بها اإىل اجلامع رفقة وزير 
عبد  واملدينة  والعمران  ال�صكن 
العا�صمة عبد  ووايل  الوحيد طمار 
القادر زوخ- ان هذه املنافذ »تعد 
التدفقات  لت�صيري  �رشورية  جد 

وامتالءه  امل�صجد  افتتاح  بعد 
زعالن  وقال  والزوار«.  بامل�صلني 
اإىل جانب  منافذ   10 اجناز  اأنه مت 
جدران  و3  اأر�صية  حتت  اأنفاق   3
�صند، اإىل جانب اجناز حزام دائري 
ي�صاعد على و�صول  حول امل�صجد 
�صواء  وغريهم  والزوار  امل�صلني 

،ومت  امل�صاة  اأو  للمركبات  بالن�صبة 
منافذ،   5 اجناز  من  النتهاء  حاليا 
املنافذ  يف  الأ�صغال  تعرف  فيما 
مراحل  املتبقية  اخلم�صة)5( 
بحيث  الجناز،  من  جدا  متقدمة 
�صتكون جاهزة مع افتتاح امل�صجد 

اأمام العامة، ح�صب زعالن.
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جدد دعوته ملرحلة انتقالية، مو�سى تواتي »للو�سط«:

فو�سى الربملان نتاج طبيعي للتزوير 
و�سف مو�سى تواتي ما يح�سل حتت قبة مبنى زيغود يو�سف بتح�سيل حا�سل لنتائج ت�سريعيات 2017 التي كانت مزورة ح�سبه، موؤكدا اأن من ل ميثل ال�سعب 
�سيهتم مب�ساحله ال�سخ�سية وي�سارع غريه من اأجلها دون اإعطاء اأي اأهمية مل�ساريع القوانني التي ت�سري البلد، يف حني جدد دعوته اإىل �سرورة اللجوء ملرحلة 

انتقالية جتنبا ل�سرف املال العام يف انتخابات رئا�سية حم�سوبة النتائج ح�سبه.

علي عزازقة

ت�رصيح  يف  »االفانا«  رئي�س  وقال 
خ�س به »الو�سط« يوم اأم�س، اإن نتائج 
جعلت  »املزورة«   2017 ت�رصيعيات 
الغرفة ال�سفلى للربملان تعي�س على 
من  بالعديد  �ستوؤدي  �ساخن  �سفيح 
م�ساريع القوانني اإىل التجميد، �سيما 
اأن املجل�س ال�سعبي الوطني اأ�سحى  
حتت رحمة نواب ي�سارعون اأنف�سهم 
ال�سخ�سية، ويف  م�ساحلهم  اأجل  من 
ذات ال�سياق �سدد ذات امل�سدر على 
اأن ما ح�سل ما هو اإال حت�سيل حا�سل 
ح�سبه،  تزويرها  مت  لت�رصيعيات 

عن  احلديث  ميكن  ال  باأنه  موؤكدا 
برملان فيه نواب ال يهمهم الوطن وال 
الغرفة  جعلوا  بحيث  الوطن،  خدمة 
اأنهم  رغم  طوارئ  حالة  يف  ال�سفلى 
مرروا قوانني خدمت م�سالح جهات 
معينة دون اأن تخدم ال�سعب يف وقت 
�سابق رغم االنتقادات التي وجها لهم 
من قبل جهات عدة. ويف تعليقه على 
اأن  على  �سددت  التي  الت�رصيحات 
�رصاع مبنى زيغود يو�سف ما هو اإال 
التحرير  داخلي حلزب جبهة  �رصاع 
اجلبهة  حزب  رئي�س  اأفاد  الوطني، 
الوطنية اجلزائرية باأن االأفالن لي�س 
االأغلبية  ميثل  الذي  احلزب  ذلك 

اأن  اإىل  م�سريا  �سحيحة،  بطريقة 
على  جهة  تغليب  هدفه  ال�رصاع 
اأن م�ساحلها يجب  اأخرى راأت  جهة 
رغم  االأخرى،  ح�ساب  على  متر  اأن 
ال�سعب  م�سالح  حماية  الواجب  اأن 
ما  ح�سب  لهم  �سوته  اأعطى  الذي 
ياأتي  والتي  االأغلبية  اأحزاب  تروجه 
م�سيفا  العتيد،  احلزب  راأ�سهم  على 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  باأن 
من  دوامة  و�سط  يعي�س  البلد  جعل 
على  املعقدة  واالأزمات  امل�ساكل 
القطاعات   من  العديد  م�ستوى 
احليوية، ما يوجب التحرك من اأجل 
حد  على  االنهيار  من  البلد  حماية 

تعبريه.
املتحدث  ذات  جدد  االأخري  ويف 
انتقالية  ملرحلة  باللجوء  مطالبته 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  يقودها 
العزيز بوتفليقة ملدة �سنتني، تفاديا 
انتخابات  يف  العام  املال  لتبذير 
�سيما  حم�سومة،  نتائجها  رئا�سية 
طالقا  ال�سيا�سة  طلق  املواطن  وان 
بائنا وما وقع يف الت�رصيعيات وحتى 
دليل  اإال  هو  ما  نفور  من  املحليات 
على هذه الفر�سية، م�سريا اإىل غرق 
الفو�سى  يف  القطاعات  من  العديد 
يوجب  ما  الت�سيري،   ح�سن  لعدم 
اأموال  �رصف  الو�سية  اجلهات  على 

الفائدة  جتلب  اأمور  يف  االنتخابات 
تواتي  نفى  حني  يف  ال�سعب،  على 
موعد  تاأجيل  دعاة  من  يكون  باأن 

االنتخابات اإىل موعد الحق، لكونه ال 
يوؤمن بنزاهة نتائج االنتخابات حتى 

يتم ت�سحيح ما يجب ت�سحيحه. 

وايل مع�سكر بعي�ش حميد للو�سط

 اأولويتي بعث امل�ساريع 
و النهو�ض بالقطاع الفالحي

اأكد اأم�س وايل مع�سكر اجلديد  بعي�س 
يومية  مع   هاتفي  ات�سال  يف  حميد 
الو�سط  اأن اأولويته  الق�سوى هي اإعادة 
و  املتعرثة  التنموية  امل�ساريع  بعث 
النهو�س  النهو�س بالقطاع الفالحي ،و 
فر�س  تطوير  ،و  عديدة  بقطاعات 
ال�سناعية  امل�ساريع  تنويع  و  اال�ستثمار 
للمنتوج  ت�سجيعا  هام  اقت�سادي  كبديل 
التنموية  الربامج  ا�ستكمال  ،و  املحلي 
ال�سكنية  احل�س�س  توزيع   غرار  على 

املنجزة يف عدة بلديات 
و قال الوايل يف ات�سال هاتفي مع الو�سط 
اأن اأغلفة مالية معتربة مر�سودة للتكفل 

بكافة االن�سغاالت التي املعربعنها من 
املجتمع  فعاليات  و  املواطنني  طرف 
احلقيقي  بالوجه  يليق  مبا  املدين 

لعا�سمة االأمري عبد القادر.
مبا  تفاوؤال  العام  الراأي  ي�سجل  حمليا 
واليتهم  اإىل  اجلديد  الوافد  يحمله 
ال�سابقة  جتربته  من  اال�ستفادة  اآملني 
لل�رصاقة  منتدب  كوايل  الت�سيري  يف 
رئي�س  بثقة  حظي  اأين  بالعا�سمة 
ترقيته يف  على  وافق  الذي  اجلمهورية 
يف  متت  التي  للوالة  االأخرية  احلركة 

بداية ال�سهر اجلاري.
 اإميان لوا�ش

التحالف الوطني اجلمهوري 

 اإطالق مبادرة و�ساطة بني بوحجة و نواب الأغلبية
اجلمهوري  الوطني  التحالف  اأعلن 
رئي�س  بني  و�ساطة  مبادرة  اإطالق  عن 
نواب  و  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
و  له،  املناوئة  الربملانية  االأغلبية 
االأزمة  و  االإن�سداد  بهدف جتاوز حالة 

التي تعرفها الغرفة ال�سفلى للربملان.
الوطني  للتحالف  العام  االأمني  اأ�سار 
اجلمهوري بلقا�سم �ساحلي، باأن حزبه 
التي ن�سبت  االأزمة  الو�ساطة يف  يقرتح 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  بني 
من  مناوئيه  وبني  بوحجة،  ال�سعيد 
نواب اأحزاب املواالة، مربزا باأن رئي�س 

للربملان قد قبل بهذه  ال�سفلى  الغرفة 
�سبيحة   معه  حديثه  اأثناء  الو�ساطة، 

االأم�س مبقر املجل�س.
�سدد حزب  التحالف الوطني اجلمهوري 
ن�سخة  على  الو�سط  حتوز  له  بيان  يف 
باإجناح على مبادرة  اإلتزامه  منه  على 
الو�ساطة التي اأطلقها لو�سع حل حلالة 
ال�سفلى  الغرفة  تعرفه  الذي  االإن�سداد 
للربملان، �رصيطة حّتلي جميع االأطراف 
املعنية بروح امل�سوؤولية وثقافة الدولة 
وباالإرادة احل�سنة لتجاوز هذا اخلالف 
للموؤ�س�سة  العادي  ال�سري  عّطل  الذي 

النمطية  ال�سورة  ر�ّسخ  و  الت�رصيعية 
العام  الراأي  يتداولها  التي  ال�سلبية 
و  ال�سعب  ممثلي  ومردودية  اأداء  حول 
ال �سيما يف املجال�س املنتخبة وطنيا. 
اإىل املوافقة  اأن االإ�سارة  البيان  واأ�سار 
رئي�س  عنها  عرّب  التي  املبدئية 
بخ�سو�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
الذي  اللقاء  اإثر  على  الو�ساطة،  هذه 
جمعه  االأم�س مع االأمني العام  بلقا�سم 
�ساحلي مبقر الربملان،  علما اأن هذه 
املبادرة تعتمد على جملة من االأ�س�س  
على  للدولة،  العليا  امل�سالح  اإعالء 

ال�سخ�سية  اأو  احلزبية  امل�سالح  جميع 
ال�سيقة   وقف جميع االأطراف املعنية 
االإعالمية،  للرتا�سقات  تفاديها  و 
اجلميع،   بني  الثقة  مناخ  تعزيز  بهدف 
جميع  بني  احلوار  طاولة  اإىل  اجللو�س 
االأطر  �سمن  املعنية،  االأطراف 
الوطني،  ال�سعبي  للمجل�س  القانونية 
املعنية  االأطراف  جميع  تقدمي 
حالة  جتاوز  بهدف  م�سرتكة  لتنازالت 
االن�سداد، يف اإطار احلفاظ على كرامة 

االأ�سخا�س و �سمعة املوؤ�س�سات.
 اإميان لوا�ش  

نائب رئي�ش حركة البناء اأحمد الدان للو�سط

نرف�ض توظيف موؤ�س�سات الدولة يف امل�ساكل احلزبية
نتوقع تغليب بوحجة مل�سلحة 

البالد وتقدمي اإ�ستقالته

اأحمد  البناء  حركة  رئي�س  نائب  تاأ�سف 
يعرفها  الذي  االإن�سداد  الدان من حالة 
راف�سا    ، الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
امل�ساكل  يف  الدولة  موؤ�س�سات  توظيف 
لغة  تبني  �رصورة  اإىل  داعيا   ، احلزبية 
احلوار للخروج من هذه االأزمة ، متوقعا  
تغليب بوحجة مل�سلحة البالد و تقدمي 

اإ�ستقالته يف القريب العاجل

بداية ماتعليقك على ما يحدث يف 
قبة الربملان؟

اأزمة  هو  الربملان  يف  يحدث   ما 
حقيقية يف هرم واحدة من املوؤ�س�سات 
اال�سرتاتيجية يف البالد ، وهو من جهة 
موؤ�س�سات  ت�سخري  عن  تعبري  اخرى 
الدولة لت�سفية ح�سابات �سيا�سية ال يليق 
موؤ�س�سات  ا�ستقرار  يعر�س  الأنه  ابدا 
اأن  الدولة للخطر والت�سدع ، واحلقيقة 
هذه ق�سية حزبية ا�سا�سا لكنها حتولت 
اىل ف�ساء ر�سمي مما غري طبيعة النظر 
اليها متاما الأنها اأ�سبحت توظيفا حزبيا 
ملوؤ�س�سات اجلمهورية والثقافة احلزبية 
تتطلب حل امل�ساكل احلزبية باليات ال 
ال�سعب  العام مل�سالح  اال�ستقرار  مت�س 
تنازالت  ن�ساهد  اأن  ،واملنتظر  والوطن 
تعر�س  قد  اأزمة  نرى  او  البلد  الأجل 
اجلزائر ملزيد من التاأخر والرتاجع يف 
املوؤ�س�ساتي   الت�سيري  على  القدرة  عدم 
وهذه االزمة �ستحرق اأ�سابع املت�سببني 
الفر�سة  يقدمون  النهم  اأوال  فيها 

الأجندات م�سادة باإرادتهم لالأ�سف.

التداعيات املحتملة لالأزمة التي 
تعرفها قبة الربملان ؟

لالأ�سف  االأن  حا�سلة  هي  التداعيات 
الأنها تعك�س ف�سل االأغلبية الربملانية يف 
االختيار  يف  وف�سلها  املوؤ�س�سي  العمل 
يف   وف�سلها  التوافقات  يف  وف�سلها 
االأخطاء  من  الدولة  موؤ�س�سات  حماية 
قد  ولالأ�سف  مرفو�س  وهذا  احلزبية 
يف  والطعن  لالعتداء  مقدمات  يكون 
تنتظر  التي  للبالد  التاريخي  املوروث 
ثورة  ال64 النطالق  بالذكرى  االحتفال 
نوفمرب  جيل  اأن  لها  فيقال  نوفمرب 
اإىل  اأن حتال  بد  ال  نوفمرب  وموؤ�س�سات 
التاريخ  اىل  �سيحال  ومعها  املتحف 
 ، الوطنية  ومقاي�سنا  الوطنية  ثوابتنا 
فالتنازل مطلوب وعدم احلر�س  ولهذا 
كرامة  وحفظ  مطلوب  املن�سب  على 
يعالج  ، واخلطاأ ال  املوؤ�س�سات مطلوب 
باخلطاأ ، وهناك من التداعيات اإنعكا�س 
الرئا�سية  االنتخابات  على  االأزمة  هذه 
ودفع البالد اإىل احلاالت االإنتقالية الأن 
الفر�سة  يعطي  �سوف  جديد  و�سع  اأي 
اقت�سادية  ه�سا�سة  ظل  يف  لالنزالق 
ب�سبب �سعف احلوار  و�سيا�سية لالأ�سف 
وعدم القدرة على ت�سكيل جبهة وطنية 

متينة.

يف نظرك كيف �ستنتهي هذه 
الأزمة وهل بوحجة �سيقدم 

اإ�ستقالته رغم اأن تنحيته غري 
د�ستورية ؟

بيطاط  �سيناريو  اأن  واأظن  ذلك  اأعتقد 
االأقل  الأنه  يتكرر  اأن  ميكن  وبومعزة 
كلفة رغم انه م�رص بالتقاليد ال�سيا�سية 

للبالد.

ماردك على مطلب  تدخل 
الرئا�سة وحل الربملان ؟

اجلي�س  من  يطلبون  الذين  مثل  هوؤالء 
التدخل حلل اخلالفات احلزبية لالأ�سف 
، وكان من املفرو�س ان يفتح حوار بني 
رئي�س  مع  وحتى  الربملان  مكونات  كل 
الربملان واحلل لدى اجلزائريني ممكن 

باحلوار ولكن �سعب بالتاغنانت

قرارات املجل�ش جممدة ، ما م�سري 
القوانني التي �سيتم مناق�ستها ؟

اإىل  �ستطول  االأزمة  ان  اأعتقد  ال 
يف  الو�سع  اأن  واأعتقد   ، احلد  هذا 
واأزمة   ، بوحجة  اأزمة  من  اأكرب  البالد 
اجلميع  من  ننتظر  ونحن   ، االفالن 
اإيجاد  وميكن  البالد  ل�سالح  التنازل 
دون  املوؤ�س�سات  هيبة  حتفظ  حلول 
امل�سا�س بكرامة املجاهد  بوحجة الأن 
ا�سطفاف املجاهدين معه هو اإح�سا�س 
جيل  بكل  امل�سا�س  مبحاوالت  منهم 
امل�سا�س  نرف�س  ونحن  املجاهدين 
�رصعية  باأن  نقول  ولكن  نوفمرب  بجيل 
االنتخابات  �رصعية  تلغي  ال  الثورة 
والثقافة الدميقراطية الأن الدميقراطية 

روح قبل ان تكون لوائح ونظم.
 ما قراءتك للت�سريح الأخري 

ملدير املخابرات الفرن�سية ال�سابق 
املثري للجدل ؟

منظومة  من  جزء  هو  باجويل  ت�رصيح 
ال�سخ�سيات  من  لعديد  ت�رصيحات 
ولكنها  الر�سمي  ال�سكل  اىل  تفتقر  التي 
مثلما  ولذلك   ، اأبدا  لالأهمية  تفتقر  ال 
قلنا ب�رصورة اأن ناأخذ ت�رصيحات حفرت 
الكالم  نف�س  نقول  املطلوب  باحلذر 
ال�سخ�سيات  هذه  الأن  باجويل  عن 
متار�س ال�سغط بالوكالة وتعمل حل�ساب 
اجلزائر  على  �ساغطة  موؤ�س�سات 

�سيا�سيا واقت�ساديا لالأ�سف  .
وفرن�سا التي اإعتذرت الأودان هي فرن�سا 
�سياق  يف  باجويل  بل�سان  خاطبتنا  التي 
على  �سيا�سية  خيارات  لفر�س  �سغط 
ال�سيادة الوطنية مما يتطلب من القرار 
اجلزائري تو�سيع دائرة اجلبهة الداخلية 
ومتتني التما�سك الوطني اما اأي احتمال 
الرئا�سيات  تفر�سها  قد  لتحديات 
والوحدة  االن�سجام  على  القادمة 

الوطنية واال�ستقرار امل�ستقبلي.

هل �ستجرى الإ�ستحقاقات املقبلة 
يف موعدها يف نظرك   ؟

لديها خيارات  لي�س  اجلزائر  اأن  اأعتقد 
اأخرى واأي تالعب باملواعيد االنتخابية 
�سيعيد اجلزائر اإىل مربع االأزمة ، وحتى 
فال  د�ستورية  الأ�سباب  الربملان  حل  لو 
وميكن  االإنتخابات  تاأخري  الأحد  يحق 
رئا�سية  انتخابات  اجلائر  ت�سهد  اأن 

وبرملانية متزامنة.
حاورته :اإميان لوا�ش 

 القيادي يف حزب العمال 
رم�سان تاعزيبت للو�سط:

�سراع الربملان تعبري عن 
اأزمة داخلية يف النظام

العمال  حزب  يف  القيادي  �سدد 
لي�س  حزبه  باأن  تاعزيبت  رم�سان 
له اأي عالقة مبا يحدث من �رصاع 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  داخل 
لكون نواب االأغلبية هم من �سوتوا 
على ال�سعيد بوحجة ليكون رئي�سا 
للمجل�س، يف حني اأو�سح اأن مبادرة 
تاأ�سي�س جمل�س تاأ�سي�سي م�ستمرة 
بلغ  التوقيعات  عدد  واأن  �سيما 

300000 توقيع.
واأفاد النائب عن حزب العمال يف 
باأن  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رصيح 
اأزمة مبنى زيغود يو�سف بني رئي�س 
ونواب  بوحجة  ال�سعيد  املجل�س 
العمال يف  تعني حزب  االأغلبية ال 
مل  احلزب  نواب  لكون  �سيء،  اأي 
ينتخبوا عليه، م�سريا اإىل اأن حزب 
جبهة التحرير الوطني هو احلزب 
امل�سوؤولية،  يتحمل  الذي  الوحيد 
حمدثنا  ح�سب  عليه  يوجب  ما 
تنوير الراأي العام على ما يح�سل،  
هذا  عند  يتوقف  مل  تاعزيبت 
احلد وراح يوؤكد باأن �رصاع الغرفة 
اإىل  هي  ما  للربملان  ال�سفلي 
وروؤية م�سغرة ملا يح�سل  ت�سوير 

يف بيت النظام ككل.
امل�سدر  اأبرز  ال�سياق  ذات  ويف 
حزب  جعلت  التي  النقاط  ذاته 

وال  يح�سل  مبا  يهتم  ال  العمال 
اإليها  اأىل  التي  احلالة  عن  يتاأ�سف 
من  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
زعيمة  باأن  اأكد  حيث  ان�سداد، 
املجل�س  اعتربت  دائما  احلزب 
باال �رصعي والذي ال ميثل ال�سعب 
�سدد  حني  يف  تعبريه،  حد  على 
اأن ما يهم احلزب هو قانون  على 
من  مير  اأن  يجب  الذي  املالية 
اأمرية  وفق  ولي�س  الربملان  داخل 
رئا�سية ب�سبب الفو�سى التي اأ�سبح 

مبنى زيغود يو�سف يغرق فيها.
القيادي  تطرق  اأخر  جانب  ومن 
املجل�س  مللف  العمال  حزب  يف 
اإىل  احلزب  دعا  الذي  التاأ�سي�سي 
العدد  جمع  يتم  اأن  بعد  تاأ�سي�سه 
املنا�سب من توقيعات املواطنني، 
التطورات  كل  باأن  اأكد  حيث 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  احلا�سلة 
العمال  حزب  خطوة  باأن  توحي 
املجل�س  وتاأ�سي�س  �سحيحة 
التوقيت،  هذا  يف  ق�سوى  �رصورة 
التوقيعات  جمع  حملة  واأن  �سيما 
التوقيعات  وعدد  م�ستمرة  الزالت 
يعطي  ما  توقيع،   300000 بلغ 
االأمور ت�سري نحو  ت�سورا على كل 

االأح�سن.
علي عزازقة



الديوان  اأ�صدره  الذي  الإعالن  واأبرز 
واخلا�صة  لالمتحانات  الوطني 
المتحانات  يف  بالت�صجيالت 
الثالثة دورة 2019 وحتوز  املدر�صية 
التزام  منها،  ن�صخة  على  »الو�صط«، 
املعتمد  النهج  بنف�س  الو�صاية 
اأكد  حيث  ال�صابقة،  ال�صنوات  خالل 
نواري  كمال  الرتبوي  لل�صاأن  املتابع 
الإعالن  خالل  من  اأنه  لـ«الو�صط«، 
مع  مقارنة  جديد  ل  اأنه  يظهر 
ال�صنة املا�صية، �صواء يف الجراءات 
والتي  الت�صجيل،  حقوق  اأو  الت�صجيل 
قيمتها  ترفع  اأن  املتوقع  من  كان 
بالن�صبة لالأحرار اإل اأن الإعالن جاء 
ت�رصيحات  عن  وتراجع  ذلك  عك�س 
الو�صاية ال�صابقة والتي ا�صتفيد منها 
اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف  لرفعها،  التلميح 
يف  ا�صتقرار  �صتعرف   2019 �صنة 
بالقطاع  املتعلقة  القرارات  معظم 
على  تغيري  اأي  اإجراء  يتم  لن  كونه 

البكالوريا واأجل الأمر لـ 2020.
جاء  والذي  لالإعالن  وبالعودة 
الوطني  الديوان  من   566 رقم  حتت 
لالمتحانات وامل�صابقات اإىل مديري 
على  وبناء  الفروع،  ومديري  الرتبية 
القرار الوزاري 83 املوؤرخ يف 2 اأكتوبر 
التح�صري  لإطار  واملحدد  املا�صي 
الوطنية  املدر�صية  لالمتحانات 
انطالق  وحددت   ،2019 الثالثة 
اأكتوبر   15 من  الت�صجيالت  عملية 
لالمتحانات  بالن�صبة  نوفمرب   15 اإىل 
املدر�صية الثالثة، وذلك عرب املواقع 
التالية: امتحان �صهادة البكالوريا على 
امتحان   ،http://bac.onec.dz
على  املتو�صط  التعليم،  �صهادة 
http://bem.onec.dz، امتحان 
نهاية مرحلة التعليم، البتدائي على 
واأبرز   .http://cinq.onec.dz

م�صالح  على  يتعني  اأنه  الإعالن  
المتحانات ملديريات الرتبية �صحب 
ملف الت�صجيل، اأي احلوالت الربيدية 
والإعاقة  الإعفاء  وا�صتمارات 
اأما  تتبعه.  الذي  الديوان  فرع  من 
فيت�صمن  الت�صجيل  ملف  بخ�صو�س 
اللكرتونية  الت�صجيل  ا�صتمارة 
من  وا�صتخراجها  طبعها  يتم  التي 
بعد  امتحان  بكل  اخلا�س  املوقع 
باملرت�صح  اخلا�صة  املعلومات  �صب 
عليها  وامل�صادقة  مراجعتها  واإعادة 
بالن�صبة  املوؤ�ص�صة  مدير  طرف  من 
ي�صادق  كما  له،  التابعني  للمرت�صحني 
للمرت�صحني  بالن�صبة  طبيب  عليها 
كفاءة  الطبيب  يقرر  حيث  الأحرار 
املرت�صح من عدمها لجتياز الرتبية 
يت�صمن  كما  والريا�صية.  البدنية 
بريدية  حوالة  اإ�صدار  �صهادة  امللف 
دفع �رصيع وت�صحب هذه الأخرية من 
املوقع الذي مت فيه ت�صجيل املرت�صح، 
ت�صلم  بريدية  حوالة  اإىل  بالإ�صافة 
للمرت�صحني على م�صتوى املوؤ�ص�صات 
التعليمية بالن�صبة للمتمدر�صني وعلى 

بالن�صبة  الرتبية  مديريات  م�صتوى 
امللف.   تقدمي  بعد  وذلك  لالأحرار 
الأحرار  املرت�صحني  مللف  وبالعودة 
يف امتحاين البكالوريا و�صهادة التعليم 
الوثائق  اإىل  بالإ�صافة  املتو�صط 
مدر�صية  �صهادة  له  ي�صاف  ال�صابقة 
اأ�صلية تثبت م�صتوى ال�صنة الرابعة من 
التعليم املتو�صط بالن�صبة ملرت�صحي 
�صهادة  اأو  املتو�صط،  التعليم  �صهادة 
ال�صنة  م�صتوى  تثبت  اأ�صلية  مدر�صية 
ملرت�صحي  بالن�صبة  ثانوي  الثالثة 
�صهادة  اأو  البكالوريا  �صهادة  امتحان 
�صهادة  اأو  له  معادل  م�صتوى  تثبت 
الوطني  الديوان  مينحها  ت�صجيل 
للتعليم والتكوين عن بعد اأو املدار�س 
وزارة  طرف  من  املعتمدة  اخلا�صة 
يكون  اأن  �رصيطة  الوطنية  الرتبية 
ل�صنة  درا�صته  زاول  قد  املرت�صح 
الن�صخ  تقبل  ل  اأنه  مو�صحني  كاملة، 
املدر�صية.  ال�صهادة  من  امل�صورة 
وكذا يت�رصط �صهادة الإقامة وظرف 
ال�صخ�صي  العنوان  يحمل  بريدي 
للمرت�صح يبقى على م�صتوى مديريات 

الرتبية.
 

مرت�صحو االحتياجات اخلا�صة 
دون جديد

 وحول فئة ذوي الحتياجات اخلا�صة، 
و�صعيتهم  على  يطراأ  مل  فبدورها 
العديدة  املطالب  رغم  جديد  اأي 
اخل�صو�س، حيث  هذا  املرفوعة يف 
الإعالن  يدعو  ال�صابق  غرار  وعلى 
من ل ي�صتطيعون الكتابة والقراءة من 
الإعاقة  ا�صتمارة  اإم�صاء  الفئة  هذه 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  املتوفرة 
اأو مديريات الرتبية من طرف طبيب 
مع  وتر�صل  احلالة  ح�صب  خمت�س 
ملف الت�صجيل مرفقة اإجباريا ببطاقة 

الإعاقة واإ�صهاد رئي�س املوؤ�ص�صة.
على  الديوان  �صدد  ثانية  جهة  من 
وم�صالح  املوؤ�ص�صات  مديري 
املراقبة  �رصورة  على  المتحانات 
اجلادة وال�صارمة مللفات املرت�صحني 
يف  التنظيمية  للن�صو�س  طبقا 
ت�صليمها  قبل  املدر�صية  المتحانات 
احرتام  مع  يتبعونه  الذي  للفرع 
امللفات  لت�صليم  املحددة  الآجال 
العمليات  اإمتام  للديوان  يت�صنى  حتى 
دعوة  وكذا  وقتها.  يف  املحددة 
م�صالح المتحانات لتبليغ املرت�صحني 
ملفاتهم  اإيداع  عند  الأحرار 
ل�صحب  الرتبية  مديرية  من  بالتقرب 
باختبارات  اخلا�صة  ال�صتدعاءات 
الرتبية البدنية والريا�صية ابتداء من 
3 مار�س 2019. ويف ال�صياق ذاته فتح 
الديوان الباب اأمام مديريات الرتبية 
يف حالة الرغبة يف الت�صجيل لمتحان 
عن  البتدائي  التعليم  مرحلة  نهاية 
عرب  ت�صجيل  حمالت  تنظيم  طريق 
املوؤ�ص�صات التابعة لها، وحول �صحب 
املراحل  نف�س  تتم  ال�صتدعاءات 

اخلا�صة باملرحلتني الأخرتني.

وقع اأم�س  الرئي�س املدير العام 
للمحروقات  الوطني  ملجمع 
ولد  املوؤمن  عبد  �صوناطراك 
الطاقوي  املجمع  و  قدور 
اتفاقيتني  توتال  الفرن�صي 
و  النفطي  املجال  يف  جديدتني 
البرتوكيمياء وهذا يف اإطار تعزيز 
تعاونهما حيث ت�صعى �صوناطراك 
النفطية بالنت�صار يف اخلارج عرب  
متويل البنوك اجلزائرية من اأجل 

حتقيق م�صاريعها يف اخلارج   اأين 
وحدة  بناء  اأن  الأخري   هذا  اأكد 
مبليار  تركيا  يف  الربوبلني  اإنتاج 
من   بتمويل   �صيكون   ، دولر 
طرف البنوك اجلزائرية  مو�صحا 
اأن  ا�صتخدام التمويل البنكي قد 
فر�صته الأزمة املالية التي تواجه 

اجلزائر منذ عام 2015.
ولد  املوؤمن  عبد  واأ�صاف    
اجلزائرية  "احلكومة   اأن  قدور 

احل�صول  �صوناطراك  من  طلبت 
فمن  وبالتايل  متويلها".  على 
ال�رصوري حتقيق هذه امل�صاريع 
يف  هنا  �صواء  ال�صتثمارية 
اجلزائر اأو يف اخلارج مع البنوك 
اجلزائرية موؤكدا اأنه على الرغم 
من اأن نظامنا امل�رصيف ل يزال 
العاملية  البنوك  عن  متخلفاً 
"بنوكنا  فاإن  الأخرى،  ال�صهرية 
لتلبية  والو�صائل  القدرات  لديها 

ذلك   على  عالوة    ، احتياجاتنا" 
، متكنوا من ال�صتجابة لطلباتنا 
للتمويل الذي مت بالفعل. واإ�صافة 
كل  من  الرغم  "على  ذلك:  اإىل 
فاإنه  بنوكنا،  البنك عن  يقوله  ما 
اأن  الأخرية  هذه  على  يتعني 
فيما  مبتطلباتنا  وتفي  تتكيف 
يتعلق باحرتام املواعيد النهائية 

للدفع والتمويل الالزم".
  حكيم مالك  

�صندوق  اأن  عي�صى  حممد  اأعلن    
منذ  له  ح�صيلة  اأعلى  حقق  الزكاة 
 1.456.933.796،20 مببلغ  اإن�صائه 
واأدرار  نقدا  ق�صنطينة  ت�صدرتها  دج، 

يف الزروع و�صطيف يف زكاة الفطر.
ك�صف وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف 
على  له  من�صور  يف  عي�صى،  حممد 
الجتماعي  التوا�صل  مبوقع  �صفحته 
عن  اأم�س،  اأول  م�صاء  »فاي�صبوك«، 
الزكاة  ل�صندوق  الر�صمية  احل�صيلة 

حدده  والذي   ،2018  /1439 عام  يف 
دينار   1.456.933.796،20 مببلغ 
الدينية  ال�صوؤون  وزير  واأكد  جزائري. 
ال�صندوق  يحققها  اأعلى ح�صيلة  اأنها 
 ،2002  /1422 عام  اإن�صائه  منذ 
املا�صية  ال�صنة  رقم  اأنه جتاوز  حيث 
وهو  �صنتيم،  ماليري   5 يقارب  مبا 
الثقة  يعك�س  الوزيراأنه  اعتربه  ما 
لدى  بها  يحظى  بات  التي  املتزايدة 
القائمني  فعالية  ويعك�س  الف�صل  اأهل 

اأما  واإخال�صهم.  امل�رصوع  على 
فت�صدر  احل�ص�س،  توزيع  بخ�صو�س 
قائمة  ق�صنطينة  ولية  زكاة  �صندوق 
ال�صنة  هذه  الأموال  زكاة  ح�صائل 
دينار   72.669.420،10 مببلغ: 
جزائري مقابل ولية اجلزائر وولية 
�صطيف اأما على م�صتوى ح�صائل زكاة 
الزروع والثمار فت�صدرتها اأدرار مببلغ: 
16.052.040،00 د.ج، بينما ت�صدرت 
الفطر  زكاة  ح�صائل  �صطيف  ولية 

مببلغ: 110.635.680،00 د.ج.
اأما بخ�صو�س اإنفاقها فقال عي�صى اأن 
هذه احل�صيلة قد مت توزيعها كلية على 
العائالت املحتاجة على مدار ال�صنة 
مع م�صاهمة رمزية يف تغذية �صندوق 
هو  �صارك  الذي  املركزي  الزكاة 
الآخر يف مبادرة حمفظة اليتيم، ويفيِ 
التكفل باملت�رصرين من في�صانات بري 

ال�صهداء بولية اأم البواقي.
 �صارة بومعزة

هذه خطوات الت�صجيالت يف االمتحانات املدر�صية الـ3

اتفاقية بني جممع  �صوناطراك و املجمع الطاقوي الفرن�صي توتال:

قال اأن احل�صيلة وزعت على املحتاجني دوريا، حممد عي�صى:

�صارة بومعزة 

وزارة الرتبية تتفادى الت�ضعيد �ضد الأحرار

ولد قدور يراهن على البنوك لتمويل ال�ضتثمار يف اخلارج

�ضندوق الزكاة حقق اأعلى ح�ضيلة مبليار و45 مليون دينار
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�صهادة املا�صرت

ا�ضتقبال الطعون على 
م�ضتوى اجلامعات املعنية 

ت�ضويب:

 يطالبون بدورة ا�صتدراكية
 المتحانات نهاية التخ�ص�ص

 وقفة احتجاجية اليوم
   للأطباء املقيمني اأمام

 وزارة التعليم العايل 
.     جتمعات عرب كل معاهد الطب غدا الثالثاء  

العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
تقدمي  اأن  العلمي،  والبحث 
املا�صرت  �صهادة  يف  الطعون 
 2019-2018 اجلامعية  لل�صنة 
املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  تكون 
واأ�صاف  املعنية  اجلامعية 
اأم�س  �صبيحة  للوزارة،  بيان 

تتعلق  معلومة  اأو  اأي طعن  اأن 
يلزم  املا�صرت،  اأر�صية  بنتائج 
للموؤ�ص�صات  بالتقرب  الطلبة 
ن�رص   �صيتم  حيث  اجلامعية 
املعلومات جميع على م�صتوى 

اجلامعات.
ف.ن

�صدر يف عدد الأحد باملقال 
الذي جاء حتت عنوان »اآلف 
م�صري  اأمام  اخلريجني 
ال�صحفية  بتوقيع  جمهول«، 
�صارة  الوطني:  بالق�صم 
والذي  بال�صفحة4،  بومعزة، 
الفرعي  العنوان  يف  ت�صمن 

الهند�صة  �صعبة  اإلغاء   « الثاين 
حمتوى  اأن  حني  يف  قريبا«، 
ال�صعبة  اأن  يو�صح  املقال 
يف  �صابق،  وقت  يف  ملغاة 
مت�س  التهديدات  اأن  حني 
حاليا �صعب جديدة كالبيطرة 

والعلوم ال�صيا�صية. 

اأعلنت التن�صيقية اجلزائرية 
املقيمني  لالأطباء 
اإىل  عودتها  اجلزائريني 
بعدم  تنديدا  الحتجاج 
التعليم  وزارة  ا�صتجابة 
العلمي  البحث  و  العايل 
دورة  بتنظيم  املتمثل 
لمتحانات  ا�صتدراكية 
.DEMS نهاية التخ�ص�س

املقيمني  الأطباء  دعا   و 
اإىل جتمع  اأم�س  بيانهم   يف 
الوزارة  مقر  اأمام  وطني 
اليوم الثنني يف اإطار حركة 
ت�صعيدية �صد وزارة التعليم 
معلنني  و  العلمي  والبحث 

مت�صكهم مبطالبهم
الأطباء  التن�صيية  دعت  كما 
وقفات  اإىل  املقيمني 
معاهد  كل  عرب  احتجاجية 
الرتاب  كل  عرب  الطب 
على  الثالثاء   يوم  الوطني 
ال�صاعة الـ11 �صباحا  وقال 
للو�صط  بوطالب  حمزة 
جاء  العت�صام  قرار  اأن 
الوزارة  لقرتاح  لرف�صنا 
ال�صنة  متديد  بخ�صو�س 
الأطباء  لفائدة  اجلامعية 
اأنهم  م�صيفا  املقيمني 
دون  التمديد  يرف�صون 
تنظيم دورة ا�صتدراكية لهم 
والتي هي حق من حقوقهم 
املن�صو�س عليها يف قانون 
اأعترب   و  املقيم  الطبيب 
يف  �صيت�صبب  متديدها  اأن 
باعتبار  جمددا  ر�صوبهم 
عنه  �صيرتتب  التمديد  اأن 
املقيمني  لالأطباء  دفعتني 

كما  املقبلة،  ال�صنة  خالل 
اإعادة  من  حرمانهم  �صيتم 
اإىل حني  العمل  ومن  ال�صنة 
اإعادة المتحان، و دعا ذات 
حلول  اإيجاد  اإىل  املتحدث 
يعاين  لزال  التي  للم�صاكل 
املخت�صون  الأطباء  منها 
مبا فيها اإجراء المتحانات 
لهم  لل�صماح  الإ�صتدراكية 
خدمة  وتقدمي  باملمار�صة 

للمواطن.
ولالإ�صارة  820 طبيب مقيم 
نهاية  امتحان  يف  ر�صبوا 
التخ�ص�س الذي جرى �صهر 
يطالبون  املا�صي  جويلية 
دورة  بتنظيم  حجار  وزارة 
وفقا  لهم  ا�صتدراكية 
القوانني  عليه  تن�س  ملا 
لتمكينهم من احل�صول على 
ال�صهادة بعد اإكمالهم �صنوات 
الأطباء  اعترب  و  الدرا�صة، 
القا�صي  حجار  قرار  اأن 
باإعادتهم لالمتحان كاأحرار 
اإعادة  من  حتى  وحرمانهم 
م�صتقبلهم  �صريهن  ال�صنة 
اإ�صافية، وبدل  اأخرى  ل�صنة 
خرباتهم  من  ال�صتفادة 
يف  املدنية  اخلدمة  يف 
نق�صا  تعاين  التي  املناطق 
الأخ�صائيني  الأطباء  يف 
يف  املكوث  عليهم  �صيكون 
غاية  اإىل  والنتظار  بيوتهم 
وافريل  مار�س  �صهري 
دفعة  مع  المتحان  لإعادة 
�صيقلل  ما  وهو  جديدة 

حظوظهم يف النجاح.
ف.ن�صرين

اختارت وزارة الرتبية مهادنة الطلبة االأحرار من خالل االإبقاء على نف�ص ال�صروط وقيمة حقوق الت�صجيل ال�صابقة، 
يف حني كان متوقعا رفع هذه االأخرية بعد ت�صريحات وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط واأع�صاء مب�صاحلها 

بخ�صو�ص ما تكبده هذه الفئة من تكاليف للو�صاية  اإال اأنها ت�صهد غيابا عاليا خالل �صهادة البكالوريا على وجه 
اخل�صو�ص وحتى فيما تعلق بالعمد للغ�ص، وما خّلفها من احتجاجات لهذه الفئة التي اتهمت الوزارة مبحاولة ت�صفيتهم 
من خالل تقلي�ص نتائجهم خالل البكالوريا وهو ما يعني ا�صتهدافهم بح�صبهم، واإن ردت الو�صاية باأن عمليات ت�صحيح 

االأوراق تتم بجهل تام ل�صاحبها وهو ما ي�صتبعد �صيناريو ا�صتهدافهم يف العالمات.



24 �ساعةالإثنني 08  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل29 حمرم 1440هـ 5
امل�سيلة 

 �سكان عدة �أحياء 
يطالبون بغاز �ملدينة

 ما تزال العديد من الأحياء الريفية القريبة من املنطقة احل�رضية لبلدية 
امل�صيلة ل تتوفر على غاز املدينة، خا�صة اأن الطلب يكون متزايدا مع 
رغم  جمة  متاعب  يكبدهم  له  افتقارهم  ظل  الذي  ال�صتاء  ف�صل  حلول 
تن�صيبها منذ فرتة طويلة حيث يطالب  للغاز قد مت  الناقلة  الأنابيب  اأن 
مواطنو عدة اأحياء على غرار احياء بلدية امل�صيلة مزرير، احل�صن ،ذراع 
متاعبهم  اأمام  املدينة  بغاز  �صكناتهم  ربط  ب�رضورة  وغريها  رباح  بن 
ال�صكان  من  عدد  اأبدى  وقد  البوتان  غاز  قارورات  جلب  يف  اليومية 
والغاز  الكهرباء  توزيع  �رضكة  وتغا�صي  جتاهل  من  وا�صتيائهم  تذمرهم 
وال�صلطات الولئية عن ال�صعي اإىل تزويدهم بالغاز الطبيعي منذ �صنوات 
وما  البوتان،  غاز  قارورات  على  احل�صول  اأجل  من  يعانون  جعلهم  مما 
م�صقة  ويتحملون  اأماكن خمتلفة  من  مرة  كل  اقتنائها يف  على  يجربهم 
�رضائها باأ�صعار تكون يف اأغلب الأحيان مرتفعة ويتحملون كذلك نفقات 
الو�صية  اجلهات  اإىل  وّجهوها  التي  العديدة  التنقل،وال�صكاوي  وم�صقة 
لهم  احدث  الذي  امل�صكل  هذا  حلل  ال�رضيع  بالتدخل  نا�صدوها  التي 
 ، ال�صاغية  الآذان  جتد  مل  ونداءاتهم  �صكاويهم  اأن  غري   ، جمة  متاعب 
وقد   ، احليوية  املادة  هذه  دون  اآخر  �صتاء  ق�صاء  من  تخوفهم  مبدين 
خل�ص املعنيون اإىل مطالبة كل اجلهات امل�صوؤولة بالإ�رضاع يف تزويدهم 
باملادة الطاقوية التي طال انتظارهم لها ، خا�صة واأنهم يقطنون مبنطقة 
م�صوؤويل  اأن  املتحدثون  اأ�صاف  و  امل�صيلة  الأم  البلدية  قريبة من مركز 
البلدية وعدو بان الأحياء الريفية �صت�صتفيد من خدمات الغاز الطبيعي يف 
القريب العاجل، واىل اأن حتقق ال�صلطات املحلية بوعودها يبقى �صكان 
الأحياء الريفية يتخبطون و�صط هذه املعاناة التي تزداد تفاقما بحلول 

ف�صل ال�صتاء الذي مل يتبقى له الكثري . 
عبدالبا�سط بديار 

املعاريف بامل�سيلة 

�ل�سكان يطالبون بتح�سني 
�خلدمات �ل�سحية

املعاريف  ببلدية  املتواجد  ال�صحية  اخلدمات  املتعددة  العيادة  ت�صهد 
تدين  من  امل�صيلة  الولية  عا�صمة  مقر  عن  كلم   40 بعد  علي  الواقعة 
والتاطري  المكانيات  ونق�ص  املقر  �صغر  نتيجة  ال�صحية  اخلدمات 
عن  ممثلني  وح�صب  البلدية  بذات  ال�صكنية  بالكثافة  مقارنة  الب�رضي 
ال�صكان، فاإن القاعة ل تقدم �صوى اأب�صط اخلدمات ويف اأوقات حمدودة 
بها  ،وتنعدم  الأ�صبوع  يف  مرة  اإل  املعالج  الطبيب  يزورها  ل  و  جدا 
وتعاين  وغريها  الأ�صنان  وطب  كالتحاليل  الأخرى،  ال�صحية  اخلدمات 
غياب  من  روح  بدون  ج�صد  باأنها  ال�صكان  و�صفها  التي  العالج  قاعة 
من  النوع  هذا  مثل  يف  تتواجد  اأن  املفرت�ص  من  التي  اخلدمات  كافة 
ال�صحية،  اخلدمات  اأدنى  توفري  اأجل  من  وجدت  والتي  احلية  املرافق 
�صواء من  العالج  اأجل احل�صول على  للتنقل من  ي�صطرهم  الذي  الأمر 
قبل الأطباء اخلوا�ص اأو القطاع العام وما يتطلبه الأمر من اإرهاق وتعب 
وم�صاريف اإ�صافية �صيما اإذا تعلق الأمر بالتنقل ليال، حيث ي�صاف هنا 
م�صكل انعدام و�صائل النقل واأن توفرت فتكون باأ�صعار خيالية باعتبار اأن 
اأ�صحابها ي�صتغلون احلاجة امللحة للمري�ص من اأجل ربح دراهم اإ�صافية 
والولئية  املحلية  لل�صلطات  مطلبهم  املعاريف  بلدية  �صكان  وجدد 
ب�رضورة التدخل بغية التكفل بجملة من امل�صاكل اليومية التي يتخبطون 

فيها وكذا اخذ ان�صغالتهم على حممل اجلد .
عبدالبا�سط بديار 

راي�ص  مراد  بئر  حمكمة  ق�صت 
تراوحت  عقوبات  بالعا�صمة  بت�صليط 
اأ�صهر  و6  نافذا  حب�صا  �صنوات   3 بني 
حب�ص يف حق ع�صابة من ثالثة �صبان 
لتورطهم باملتاجرة بحويل 200 قر�ص 
داخل  الأمن  م�صالح  ر�صدتها  مهلو�ص 
توجههم  طريق  يف  اأحدهم  �صيارة 
مبنطقة  الزبائن  لأحد  لت�صليمها 

خراي�صية  
يف الق�صية التي تعود جمرياتها لتاريخ 
2 اكتوبر  الفارط حني تفاجاأت م�صالح 

باحلاجز  الثالث  احل�رضي  الأمن 
بالأبيار ب�رضاخ فتاة ينبعث من �صيارة 
على متنها �صابان وبعد تفتي�ص املركبة 
مهلو�ص  قر�ص   200 كمية  على  عرث 
ومبلغ 20 الف دج خمباأة باحكام حتت 
حتويل  وبعد  لل�صيارة  الأمامي  املقعد 
ك�صفت  الأمن  مركز  على  الأطراف 
ال�رضب  عالمات  كانت  التي  الفتاة 
ك�صهادة  ب�صماعها  ج�صدها  على  بادية 
اأنها تعر�صت لل�رضب على يد ال�صابان 
دخولها  بعد  رفقتهما  كانت  اللذان 
اأن  بعد  كالمية  مناو�صات  يف  معهما 
حاول تغيري وجهة ال�صيارة نحو منطقة 
املخدرات  كمية  لت�صليم  »خراي�صية« 

لأحد الزبائن وهو الأمر الذي اكت�صفته 
التي  الهاتفية  املكلمات  خالل  من 
كانت تدور بينهم منذ �صعودها للمركبة 
وعن �صبب توجهها رفقتهما يف �صاعة 
متوجهتا  كانت  باأنها  فاأكدت  متاأخرة 
زيارة  ق�صد  طرارية  مل�ص�صتفى 
دخوله  نتيجة  هناك  القابع  ع�صيقها 
اإثر تناوله حلبتان من  يف حالة غيبوبة 
،ليتقدم  »احللوة«  نوع  من  املهلو�صات 
هو الأخر باليوم املوايل ملركز الأمن 
بعد اإ�صتفاقته و يوؤكد خالل �صماعه باأن 
الكمية امل�صبوطة تخ�صه و قد اإقتناها 
مبوجب و�صفة طبية ،ليتم بذلك حتويله 
رفقة باقي املتهمني على حمكمة بئر 

مراد راي�ص بتهمة حيازة املهول�صات و 
اأنكرها املتهمني  ،والتي  للبيع  عر�صها 
احلب�ص  رهن  هم  و  مبثولهم  الثالث 
الفتاة  ع�صيق  مت�صك  حيث  املوؤقت 
كمية  حول  م�صيفا  ت�رضيحاته  ب�صابق 
حت�صل  باأنه  ال�صخمة  املهلو�صات 
عليها من اأحد املمر�صات مب�صتو�صف 
املقابلة  لعيادتها  طبيبته  مغادرة  بعد 
تلك  ل�رضاء  اأ�صطره  مبا  �صكناه  ملقر 
الكمية ال�صخمة و تخزينها لإ�صتعماله 
اليومي وعن ع�صيقته الغائبة عن جل�صة 
املحاكمة فنفى عالقته بها موؤكدا باأنه 
متزوج ،يف حني اأنكر باقي املتهمني ما 

ن�صب لهم من جرم .

ل/منرية

باأمن  العمومي  لالأمن  الولئية  امل�صلحة   �صجلت 
�صبتمرب  ل�صهر  ح�صيلتها  يف  بلعبا�ص  �صيدي  ولية 
 36 اإ�صابة  عنها  نتج  مرور،  حادث   31 املن�رضم 
درا�صة  بعد  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  �صخ�صا 
نتيجة  اأنها  تبني  احلوادث  هذه  لأ�صباب  ميدانية 
عدم  يف  ممثلة  الأوىل  بالدرجة  الب�رضية  العوامل 
متعلقة  عوامل  تليها   ، املرور  قوانني  احرتام 
باملركبة يف الدرجة الثانية وكاإجراء ردعي للحد من 

هذه احلوادث اأح�صت امل�صلحة �صحب 523 رخ�صة 
خمالفات  عدة  ارتكاب  يف  اأ�صحابها  ت�صبب  �صياقة 
ال�صياقة،  الفوري لرخ�ص  ال�صحب  مرورية ت�صتوجب 
1200 خمالفة  امل�صلحة  �صجلت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
والتي  املح�رض  يف  مركبة   24 و�صع  مت  كما  مرورية 
يف  الو�صع  ت�صتوجب  خمالفات  يف  اأ�صحابها  ت�صبب 
دراجات   109 من  اأكرث  حجز  عن  ناهيك  املح�رض، 
اأ�صحابها  كان  والتي  املح�رض  و�صعها يف  ومت  نارية 

يف  اأما  ال�صالمة  معايري  احرتام  بدون  ي�صتعملونها 
جمال العمران وحماية البيئة، فقد اأح�صت امل�صلحة 
البيئة  وحماية  العمران  من  بكل  متعلقة  16 خمالفة 
وكذا خمالفات اأخرى متعلقة بامل�صاحات اخل�رضاء 
والعمران، حيث يتم يف هذا الإطار اتخاذ الإجراءات 
القانونية الالزمة يف هذا ال�صاأن ، حيث مت يف هذا 
حماربة  اإطار  ويف  هذا  اإعذارات   05 توجيه  الإطار 
قوات  اأقدمت  فقد  ال�رضعية  الغري  التجارة  ظاهرة 

حجز  على  املن�رضم  �صبتمرب  �صهر  خالل  ال�رضطة 
من  قنطارا   17 الفواكه،  من  11قنطارا  من  اأكرث 
�صاحلة  غري  البي�صاء  اللحوم  من  كلغ   100 اخل�رض، 
الدجاج  اأح�صاء  كلغ من  الب�رضي مع 05  لال�صتهالك 
من  كلغ   234 الب�رضي،  لال�صتهالك  �صاحلة  غري 
 1434 الب�رضي،  لال�صتهالك  �صاحلة  غري  الأ�صماك 

قطعة خرب كانت تعر�ص يف ظروف غري �صحية
 �ص.�سهيب

تورطت طبيبة بعيادة ت�صفية الكلى بح�صني داي 
، بالن�صب على ارملة اطار بالدولة و�صلبها منحة 
ابنائها اليتامى املقدرة ب1،5 مليار �صنتيم بعد 
عن  املرات  ع�رضات  م�صاعفته  على  ايهامها 
جتاري  طبي  م�رضوع  يف  معها  الدخول  طريق 
يف  ومتنحها  املبلغ  على  ت�صتحوذ  اأن  قبل 
اأمام  لل�رضف  �صاحلا  غري  بنكيا  �صيكا  املقابل 
يف  عجوز  وهي  املتهمة  لتمثل  البنوك.  كافة 
حمكمة  هيئة  ،اأمام  العمر  من  ال�صاد�ص  العقد 
اإثر  والحتيال  الن�صب  بتهمة  راي�ص،  مراد  بئر 
والتي  ال�صحية  �صدها  اأودعتها  التي  ال�صكوى 
جاء يف فحواها اأن املتهمة قد ا�صتغلت ظروف 
اأن منحتهم  وفاة زوجها الطار وقامت مبجرد 

�صنتيم  مليون  و500  مليار  بقيمة  منحة  الدولة 
ال�صتحواذ  بنية  عليها  جتاري  م�رضوع  بعر�ص 
على املبلغ حيث اوهمتها انها ب�صدد التح�صري 
ا�صتغالل  الطبي  املجال  يف  جتاري  مل�رضوع 
خلربتها يف املجال وطلبت منها منحها املنحة 
على امل ان يت�صاعف املبلغ مبدة ق�صرية وتوؤمن 
بذلك م�صتقبل ابنائها اليتامى وهو المر الذي 
مبا�رضة  املبلغ  ومتنحها  لطلبها  تر�صخ  جعلها 
دون تلقي اأي وثيقة يف املقابل لعامل ال�صداقة 
اأنها  مدة  بعد  وتكت�صف  جمعهما  الذي  والثقة 
رف�صت  اأن  بعد  واحتيال  ن�صب  �صحية  وقعت 
املتهمة منحها اأي ذليل يثبت انطالق امل�رضوع 
�صنتيم  الول مبلغ 183 مليون  حيث منحتها يف 

�صهرية  دفعات  على  الباقي  بت�صديد  ووعدتها 
منظم  جدول  وفق  �صنتيم  مليون   20 بقيمة 
متكنت من خالله من ا�صرتجاع �صوى 450 مليون 
بقيمة  �صيكا  مبنحها  ذلك  فوق  وقامت  �صنتيم 
باقي املبلغ تبني بعد تقدميه للمخال�صة انه غري 
بريدية  او  بنكية  جهة  اي  امام  لل�رضف  �صالح 
لتجد مالها الوحيد اللجوء للعدالة خا�صة وانها 
بت�صفية  اخلا�صة  املتهمة  عيادة  بان  اكت�صفت 
الكلى قد مت غلقها، لتطالب ال�صحية على ل�صان 
مبليار  املقدر  املبلغ  باقي  با�صرتجاع  دفاعها 
و50 مليون �صنتيم مع غرامة بقيمة 500 مليون 
بها، من جهتها  الالحقة  �صنتيم جربا لال�رضار 
املتهمة انكرت مبثولها للمحاكمة ما ن�صب لها 

م�صاعدة  ب�صدد.  كانت  انها  واكدت  جرم  من 
املجال  يف  جتاري  م�رضوع  اقامة  يف  ال�صحية 
دون  الة  عقبات  يف  لدخولها  ونتيجة  الطبي 
غري  لها  املبلغ  ارجاع  حاولت  امل�رضوع  امتام 
ان ال�صحية ا�صاءة تف�صري نيتها و�صارعت بتقييد 
�صكوى احلال وهي الت�رضيحات التي اكد عليها 
التامة،  بالرباءة  بافادتها  لها  وطالب  دفاعها 
ظل  ويف  العام  احلق  ممثل  جهته  من  ليطالب 
ما �صلف ذكره بت�صليط عقوبة 5 �صنوات حب�صا 
طلب  مع  دج  الف   500 بقيمة  وغرامة  نافذا 
التحفظ على املتهمة امل�صتفيدة من اجراءات 

ال�صتدعاء املبا�رض.
ل/منرية

تتوا�صل الحتجاجات عرباملوؤ�ص�صات الرتبوية 
على م�صتوى ولية البويرة لالأ�صبوع الثاين على 
التالميذ  الأحد  اأم�ص  �صّعد  حيث   ، التوايل 
اإىل  اخلروج  اإىل  باللجوء  الحتجاج  حدة  من 
ال�صارع للتعبري عن �صخطهم ال�صديد من الظلم 
املجحف الذي تعر�ص لع ع�رضات من زمالئهم 
الأق�صام  جمال�ص  طرف  من  النهائي  بطردهم 
الأولياء  ا�صتقبال  املوؤ�ص�صات  مدراء  ورف�ص 
ومناق�صتهم يف الأمر ، ويف ال�صياق اأقدم تالميذ 

 « بادي�ص  بن  احلميد  عبد   « وهي  ثانويات   4
ببلدية م�صدالة وثانوية » احمد مقالتي » ببلدية 
ببلدية   « عليان  حميمي   « وثانوية  تاغزوت 
ال�رضفة وثانوية » �صي خل�رض بن مولود » ببلدية 
اث من�صور على غلق الأبواب منذ اأوىل �صاعات 
ا�صتدعت  م�صحونة  اأجواء  و�صط  ال�صبيحة 
بال�رضفة  الوطني  الدرك  عنا�رض  تدخل 
اإىل  الأحداث  اإنزلق  وعدم  الو�صع  يف  للتحكم 
ما ليحمد عقباه ، حيث اأ�رض التالميذ الذين 

موا�صلة  على   « الو�صط   « يومية  منهم  تقربت 
الحتجاج مل�صاندة زمالئهم املطرودين الذين 
اأكدوا من جهتهم اأنهم تعر�صوا للظلم من طرف 
اأ�صاتذة ا�صتعملوا مق�صلة الطرد يف وجوهم دون 
وجه حق ، كما نا�صد يف ال�صياق الأولياء خمتلف 
اجلهات الو�صية التدخل يف الق�صية التي تهدد 
القطاع  اأكبادهم خا�صة م�صوؤولة  م�صري فلذات 
باإر�صال جلنة  » املطالبة  » بن غربيط  الوزيرة 
الأخبار  يف  احلقائق  لتق�صي  وزارية  حتقيق 

املطرودين  ع�رضات  تعر�ص  حول  تروج  التي 
للظلم من طرف جمال�ص الأق�صام ما ت�صبب يف 
اإ�صعال فتيل الحتجاجات وتعطل الدرا�صة يف 4 
ثانويات و مر�صحة لت�صمل موؤ�ص�صات اأخرى اإذا 
مل يتم الف�صل يف امل�صكل يف اأقرب وقت ، هذا 
اأحمد  »بلقا�صمي   « فيما ندد تالميذ متو�صطة 
خا�صة  الإداري  الطاقم  من  ال�صادر  بالعنف   «
املراقني و�صنوا اإ�رضابا مفتوحا عن الدرا�صة .
اأح�سن مرزوق

�سيدي بلعبا�ص

�سلبتها 1،5 مليار �سنتيم 

مل�ساندة املطرودين

ت�سجيل 31 حادث مرور وحجز قنطار من حلم �لدجاج �لفا�سد

طبيبة تن�سب على  �أرملة يف منحة �أبنائها �ليتامى

�لتالميذ ينتف�سون باخلروج �إىل �ل�سارع بالبويرة

حمكمة بئر مراد راي�ص 

�حلب�س لع�سابة حاولت ترويج 200 قر�س مهلو�س مبنطقة �خلر�ي�سية

مدير بريد اجلزائر بولية 
ادرار اأحمد بال�سيخ للو�سط 

53 مليار� الجناز 
5مكاتب بريدية ومقر 

جديد للمديرية �لوالية

ال�صكنية  للتجمعات  الهياكل  تقريب 
بال�صيخ  اأحمد  اأكد  اخلدمات  وحت�صني 
مدير بريد اجلزائر باأدرار  اأن قطاعه 
جراء  هامة  حركية  موؤخرا  عرف 
اإطالق اجناز عدة م�صاريع  اإقبال على 
تعاين  كانت  التي  الأماكن  يف  خا�صة 
بعد  بريدية  مكاتب  غياب  نق�ص  من 
درا�صة ميدانية مت النطالق فى اجناز 
مناطق  خمتلف  عرب  بريدية  مكاتب   6
الأ�صبوع  بحر  ا�صتالم  مت  اأين  الولية 
اأقروت  ببلدية  بريدي  مكتب  املا�صي 
الجناز  طور  يف  مكاتب   5 يوجد  فيما 
ماليري   5 اإيل  و�صلت  اإجمالية  بتكلفة 
الجناز  ن�صبة  عرفت  والتي  �صنتيم  
ا�صتالمها  وبعد  ملحوظا  تقدما  فيها 
عن قريب �صوف يرتفع العدد الإجمايل 
الولية  م�صتوي  على  الربيد  ملكاتب 
املدير  واأ�صاف  بريديا  مكتبا   71 اإىل 

اأطلق موؤخر  اأن قطاعه  الولئي للربيد 
ال�صنة  من  املا�صي  جويلية  �صهر  يف 
مقر  اجناز  م�رضوع   2018 اجلارية 
حيث  للربيد  الولئية  للمديرية  جديد 
مليار  مبلغ مايل قدر ب48  له  خ�ص�ص 
اأين  م�صكنني  على  يحتوي  كما  �صنتيم 
حدد مدة اجنازه �صتة ع�رض �صهرا مما 
ي�صمح ملوظفي القطاع باأداء وظائفهم 
يف اأح�صن الظروف وكل هذه امل�صاريع 
اإىل  من  ال�صعي  املدير  قال  وغريها 
للتجمعات  القاعدية  الهياكل  تقريب 
كما  النائية  الق�صور  خا�صة  ال�صكنية 
مت جتهيز املوؤ�ص�صات باأحدث الو�صائل 
اأمام  مقبولة  خدمات  تقدمي  بغية 
الزبائن وهذا وا�صح من عمليات الرتميم 
وال�صيانة وحت�صني واجهات املكاتب بغية 
وع�رضنه  يتما�صي  ت�صيريي  منط  اإعطاء 

ب٫باملوؤ�ص�صات.
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اجلزئية  التغيري  حركة  اأثبتت 
اجلمهورية  والة  �سلك  يف  االأخرية 
القا�سي االأول بالبالد رئي�س  اأن   ،
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
 09 لـ  اخرية  فر�سة  منح  ف�سل 
واكتفى   ، الكبري  باجلنوب  واليا 
ب�سار  والية  وايل  مهام  باإنهاء 
علمنا  اإذا  ،خا�سة  دزيري  توفيق 
نواياها  عن  ك�سفت  قد  الدولة  اأن 
البالد  جنوب  مناطق  تنمية  يف 
الكبري ولن يتاأتى ذلك ح�سب �سناع 
القرار بالبالد اال باملحافظة على 
اال�ستقرار االداري ملمثلي الدولة 
بواليات ورقلة ، اأدرار ، مترنا�ست ، 
ايليزي ، غرداية ، الوادي ، ب�سكرة 
بالرغم  و   . واالأغواط   تيندوف   ،
رفعتها  التي  ال�سوداء  التقارير  من 
الداخلية واجلماعات  وزارة  م�سالح 
عدد  �سد  االقليم  وتهيئة  املحلية 
الكبري  اجلنوب  والة  من  هام 
وعدم  جهة  من  بعرقلة  باتهامهم 
االلتزام بتعليمات احلكومة ال�سارمة 
من جهة اأخرى ، االإ اأن الرئا�سة كان 
لها �ساأن اأخر و هو ما مكن والة تلك 
بتجديد  االعرتاف  من  الواليات 
الثقة يف �سخ�سهم من خالل النزول 
جذرية  حلول  عن  والبحث  للميدان 
لطاملا  التي  ال�سائكة  للملفات 
املركزية  لل�سلطات  �سداع  �سببت 

البحث  يف  االإ�رساع  غرار  على 
الإ�ستكمال  م�ستعجلة  حلول  عن 
واخلارجية  الداخلية  التهيئة  ا�سغال 
حت�سبا  ال�سكنية  الربامج  ملختلف 
لعملية االإفراج على القوائم االإ�سمية 
اأالف   10 ح�س�س  من  للم�ستفيدين 
ايجارية  اجتماعية  �سكنية  وحدة 
حلول  ايجاد  عن  ناهيك   ، عمومية 
بطال  األف   20 لـ  موؤقت  ب�سكل  ولو 
تزال  ال  التي  النفطية   بالواليات 
غريبة  مفارقات  وقع  على  تعي�س 
وعجيبة ، وذلك بالرغم من اح�ساء 

اأن  االإ   ، الطلبات  العرو�س اكرث من 
العاطلني عن العمل متم�سكني بخيار 
موا�سلة الت�سعيد من لهجة خطابهم 
للقانون  ال�سارم  بالتطبيق  للمطالبة 
ال�سادرة  والتعليمة   ، ال�سغل 04/19 
االأ�سبق  االأول  الوزير  م�سالح  عن 
ملنح  الرامية  �سالل  املالك  عبد 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
فقد  ثانية  جهة  من   . املنطقة 
املحلي  لل�ساأن  متابعون  اأجمع 
 ، املذكورة  اجلنوبية  بالواليات 
على �رسورة اغتنام الوالة لفر�سة 

جتديد الثقة فيهم وعدم ادراجهم 
التي  التغيري االأخرية  �سمن حركة 
من   ، اجلمهورية  رئي�س  اأجراها 
ا�سغال  وترية  يف  الت�رسيع  اأجل 
على  تنموي  م�رسوع   800 اجناز 
غرار  العمليات التنموية املتعلقة 
 ، الرتبية   ، ال�سحة  بقطاعات 
 ، العمومية  اال�سغال   ، ال�سكن 
والتعمري  والبناء  الفالحة   ، النقل 
عن  والتهمي�س  الغنب  معامل  لرفع 
�ساكني و�ساكنات الواليات ال�سالف 

ذكرها .

للديوان  العام  املدير  ك�سف 
بن  الدين  ن�رس  للتطهري  الوطني 
اأماال  تعلق  م�ساحله  اأن   ، زرقة 
من  الثالث  ال�سطر  على  كبرية  
الذي  ال�سحي  ال�رسف  م�رسوع 
ر�سد له 05 ماليري دينار جزائري 
للق�ساء على ظاهرة �سعود املياه 

امل�ستعملة بوالية ورقلة .
دعا املدير العام للديوان الوطني 
يف  زرقة  بن  الدين  ن�رس  للتطهري 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رسيح 
م�سوؤولني  من  اجلميع   ، »الو�سط« 
وجمعيات  مركزيني   ، حمليني 
تكاتف  �رسورة  اىل  فاعلة  حملية 
الت�سهيالت  اجلهود و تقدمي كافة 
ل�سمان  كو�سيدار  �رسكة  لفائدة 
من  الثاين  ال�سطر  وفعالية  جناح 
مل�رسوع   الثالث   ال�سطر  ال�سطر 
نقطة   19 وتاأهيل  االعتبار  اعادة 
نهائي  ب�سكل  للق�ساء  �سوداء 
املياه  �سعود  ظاهرة  م�سكل  على 
يوميات  ارقت  التي  امل�ستعملة 
جت�سيد   دون  وحالت  ال�ساكنة 
العديد من م�ساريع البنية التحتية 

مبدينة ورقلة .
من جهة ثانية فقد ك�سف بن زرقة 
، اأن ال�سلطات العليا بالبالد وعلى 
راأ�سها الوزارة املعنية تويل اهتمام 
كبري مل�ساكل ظاهرة �سعود املياه 
املركزية  بالعا�سمة  امل�ستعملة 

ر�سد  ال�رسقي من خالل  للجنوب 
تكلفته  فاقت  �سخم  مايل  غالف 
االجمالية 05 ماليري دينار جزائري 
للق�ساء نهائيا على م�سكل ظاهرة 
احلقت  التي  القذرة  املياه  �سعود 
ا�رسار كبرية بالطرقات واالأر�سفة 

وحتى ب�سحة املواطن .
املدير  ثمن  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للتطهري  الوطني  للديوان  العام 
خ�سم  يف  زرقة  بن  الدين  ن�رس 
وايل  جمهودات  معنا  حديثه 
الوالية بورقلة عبد القادر جالوي  
على  الدائم  ال�سهر  خالل  من 
ا�سغال  تقدم  مدى  ما  متابعة 
تاأهيل  وترية اجناز م�ساريع اعادة 
الفرعية  ال�سحي  ال�رسف  �سبكات 
التقنية  للمعايري  ووفقا  والرئي�سية 

والقانونية املعمول بها .
للديوان  العام  املدير  اأن  ومعلوم   
بني  من  كان  للتطهري  الوطني 
مت  التي  الوزارية  اللجنة  اأع�ساء 
لوالية  املن�رسم  االأ�سبوع  اإفادها 
اأفاق  و  واقع  على  للوقوف  ورقلة 
املائية  واملوارد  الري  قطاع 
القرارات  من  جملة  اتخاذ  ،مع 
للتكفل  اال�ستعجالية   واالإجراءات 
�سكان  تهدد  باتت  التي  بالنقائ�س 
اأ�سبحت  وبائية  بكارثة  املنطقة 

مالحمها تلوح يف االأفق .
اأحمد باحلاج 

بعد  تقوم  اأن  املرتقب  من 
القافلة  االأن  من  اأ�سبوعني 
خلتان  الت�سامنية  اخلريية 
 03 من  املتكونة  االأطفال 
امل�ست�سفى  من  جراحني 
وزو  تيزي  بوالية  املركزي 
اجلماعي  اخلتان  عملية 
اأطفال  ختان  بعملية  بالتكفل 
النائية  واملناطق  القرى 
مترنا�ست  بوالية  والبعيدة 

احلدودية .
الت�سامنية  اخلريية  القافلة 
من  القادمة  االأطفال  خلتان 
والية تيزي وزو واملتكونة من 
ينتظر   ، جراحني  اأطباء   03
ال�سهر  نهاية  مع  جتوب  اأن 
النائية  القرى  عديد  اجلاري 
بوالية  احلدودية  واملناطق 
مترنا�ست ، وذلك حتت رعاية 
دومي  مترنا�ست  والية  وايل 
مبا�رس  اإ�رساف  و  اجلياليل 
ال�سحة  مدير  طرف   من 
وال�سكان بنف�س الوالية لتوفري 

املادية  االإمكانات  كافة  لها 
بعملها  القيام  من  لتمكينها 
وح�سبما   ، وجه  اأكمل  على  
فاإن  مطلعة  م�سادر  من  علم 
هذه املبادرة تندرج  يف اإطار 
تقوية اأوا�رس االأخوة والقرابة 
 ، اجلزائري   ال�سعب   بني 
القافلة  اإنطالق  �سيتم  حيث 
حتت   2018.10.30 يوم 
تيزي  والية  وايل  اإ�رساف 
تيزي  املبادرة  وزو  و�ساحبة 
عملها  و�ستبداأ  نعيمة  بوعلي 
والية  يف   2018.11.01 يوم 
دائرة  لتجاوب  مترنا�ست 
والقرى  والبلديات  تاظزوك 
جهة  من  لها.  املجاورة 
من  العديد  ثمنت  فقد  ثانية 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
هذه  ال�سحي  امليدان  يف 
بتعميمها  مطالبني  املبادرة 
عرب  القريب  امل�ستقبل  يف 

جميع بلديات الوالية .
�شيخ مدقن

علمت يومية »الو�شط« اأن م�شادر موؤكدة اأن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد ف�شل منح 
فر�شة اأخرية عبارة انذار لـ 09 واليا باجلنوب الكبري قد ابدت الداخلية امتعا�س كبري من ادائهم 

ال�شيء يف ت�شيري �شوؤون ولياتهم .

توزيع 10 اآلف �شكن،خلق 20 األف من�شب 

اأحمد باحلاج 

فر�صة اأخرية لـ 09 والة  باجلنوب الكبري 

للدخول  الوطنية  اللجنة  تتابع 
بيانات  و  تقارير  اجلامعي 
كامل  خمتلف  فروع االحتاد عرب 
م�سجلة  الوطن  ومعاهد  جامعات 
كبري   طالبي  وغ�سب  احتقان 
ياأبى  جامعي  مو�سم  بداية  مع  
امل�ساكل  دوامة  ب�سبب  ينطلق  اأن 
التي  واالجتماعية  البيداغوجية 
حالة  يعي�س  الطالب  من  جعلت 

ترقب طويلة االأمد.
للجنة  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
الوطنية للدخول ،كانت قد ت�سلمت 
يومية »الو�سط« ن�سخة منه فقد مت 
األف طالب  اكرث من 300  اإح�ساء  
م�سجل يف اأر�سية املا�سرت  وجدوا 
 03 جتاوز  ترقب  �سحية  اأنف�سهم 

اأ�سهر بدون اأي معلومة من الوزارة 
التي رفعت �سعار ع�رسنة القطاع 
، ول�سان حال الواقع يثبت العك�س، 
اجلامعات  بع�س  اأعلنت  حني  يف 
جممل  كان  التي  النتائج  عن 
نتائجها �سادمة للطلبة و جمحفة 
يف حق الكثريين ، يف حني  �سجلت 
والتباين  التذبذب   اأي�سا  اللجنة 
للرت�سح  الت�سجيل  يف  ح�سل  الذي 
جامعة  بني  الدكتوراه  مل�سابقة 
هام  عدد  اإح�ساء  حيث  واأخرى 
من  اجلامعات التي اأجربت الطلبة 
الورقي يف  بامللف  الت�سجيل  على 
الت�سجيل  اأن  الوزارة  اأكدت  حني 
ما  وهذا  ح�رسيا  الكرتونيا  يكون 
للرت�سح  الطلبة  من  العديد  حرم 

بالفئات  االإقتناء  لنظام  اإ�سافة 
�سدور  بعد  الكثريين  �سدم  الذي 
م�سابقة  الجتياز  املقبولني  قوائم 

الدكتوراة .
اخلا�سة  التحويالت  �سهدت  فيما 
بالطلبة املتح�سلني على بكالوريا 
كبري  غمو�س   2018 قبل  ما 
من�سور  اأي  وجود  عدم  ظل  يف 
اآلياتها ما جعل من  يو�سح  وزاري 
عليها  يطغى  املح�سوبية  �سعار 
من حقهم يف  الطلبة  اآالف  وحرم 

التحويل.
اللجنة  فاإن  �سبق  ما  على  بناءا  و 
اجلامعي  للدخول  الوطنية 
املن�سوية حتت لواء االحتاد العام 
ب�سدة  و  ت�ستنكر  احلر  الطالبي 

هذا التاأخر يف االإعالن عن نتائج 
معاجلة  طريقة  وكذا  املا�سرت 
يف  التعجيل  اىل  وتدعوا  امللفات 
االأخطاء  وت�سحيح  عنها  االإعالن 
اجلامعات  يف  الطعون  ومعاجلة 
تنوه  كما  النتائج،  اأعلنت  التي 
اعتماد  �رسورة  اإىل  اللجنة 
الدكتوراه  مل�سابقات  املرت�سحني 
الرقمية  االأر�سية  يف  امل�سجلني 
من  حتذر  كما  ت�سييقات،  بدون 
يف  التقلي�س  و  االإق�ساء  مغبة 
الن�سبة  و  املا�سرت  مقاعد  عدد 
التحويل  لقبول طلبات  املحت�سمة 
املختلفة بالن�سبة لبكالوريا ما قبل 

. 2018
اأحمد باحلاج 

ف�سيلة  االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
االإقليمية  بالكتيبة  والتحري  البحث 
للدرك الوطني مبنطقة اأوما�س بوالية 
ب�سكرة ، من توقيف �ساحنة تربيد من 
للقيام  التقرب منها  اأثناء  و  نوع رونوا 

�سبط  القانونية  التلم�س  باإجراءات 
بداخلها 3450 وحدة خمر من خمتلف 
االأ�سكال واالأنواع ليتم م�سادرة ال�سلعة 
اأق�سام  امل�سبوطة وت�سليمها ملفت�سية 
اجلمارك اجلزائرية ، فيما مت حتويل 

ع«  »ب،  املدعو  ال�ساحنة  �ساحب 
للفرقة  العمر  من  اخلم�سينيات  يف 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  االإقليمية 
ق�سائي  ملف  اإجناز  و  معه  القانونية 
وكيل  على   اإحالته  �سده مت مبوجبها 

اجلمهورية لدى حمكمة ب�سكرة للنظر 
يف و�سعيته بتهمة احليازة و املتاجرة 
غري  بطريقة  الكحولية  بامل�رسوبات 

�رسعية ح�سب املعلومات املتاحة .
�شيخ مدقن  

اللجنة الوطنية للدخول اجلامعي 

اأوما�س بب�شكرة 

نحذر وزارة التعليم العايل من الكارثة 

اإجها�ض ترويج 3450 قارورة خمر غري مرخ�صة 

املدير العام لديوان الوطني للتطهري ن�شر 
الدين بن زرقة لـ«الو�شط« 

متكونة من 03 جراحني قدموا من م�شت�شفى تيزي وزو

ورقلة �صتتخل�ض من �صعود 
مياه ال�صرف ال�صحي قريبا 

القافلة الت�صامنية خلتان اأطفال 
املناطق النائية مرتقبة نهاية 

اأكتوبر بتمرنا�صت  



الدولية  الأيام  يف  امل�شاركون  اأكد 
لق�شنطينة  ال�رسطان  حول  الـ14 
العام يف  الطبيب  دور  اأهمية  على 
مكافحة �رسطان اجلهاز اله�شمي 
من خالل الك�شف املبكر عن هذا 

الداء.
رئي�س  اعترب  ال�شياق  هذا  يف  و 
الطب  كلية  و عميد  العمداء  ندوة 
الربوف�شور  العا�شمة  باجلزائر 
العام  الطبيب  اأن  ديب   بن  �شليم 
يلعب "دورا اأ�شا�شيا و حموريا " يف 
مكافحة �رسطان اجلهاز اله�شمي 
يتدخل  العام  الطبيب  باأن  م�شيفا 

يف جميع مراحل عالج املر�س.
باأن  ال�شياق  ذات  يف  اأو�شح  و 
الإعالم  يف  يتدخل  العام  الطبيب 
الك�شف  و  الوقاية  و  التح�شي�س  و 
املر�شى  متابعة  و  مراقبة  و 
قال-  –كما  يربز  ما  املعاجلني 
اأهمية ترقية و حت�شني تكوين هذه 
الفئة من الأطباء خا�شة يف جمال 

الإيكوغرافيا و الت�شوير الطبي.
اأهمية  الأخ�شائي  نف�س  اأبرز  و 
اجلمعيات يف مكافحة ال�رسطان يف 
املتوا�شلة  املهنية  التنمية  جمال 
اأن  اإىل  م�شريا  العام  للطبيب 
ت�شتدعي  ال�رسطان  "مكافحة 
من  التخ�ش�شات  متعدد  فريقا 

باعتباره  العام  الطبيب  بينهم 
كان  العالج"و  منظومة  اأ�شا�س 
العلمية  التظاهرة  هذه  تنظيم 
التي دامت ثالثة اأيام فر�شة  اأمام 
امل�شاركني لقرتاح تعميم الك�شف 
من  اله�شمي  اجلهاز  �رسطان  عن 
بهذا  فعال  و  منظم  تكفل  اأجل 
لدى  الأول  ال�رسطانات  من  النوع 
الرجال قبل �رسطان الرئة و الثاين 

لدى الن�شاء بعد �رسطان الثدي.
لطب  الدولية  الأيام  فاإن  لالإ�شارة 
من  تنظم  لق�شنطينة  ال�رسطان 
لطب  اجلزائرية  اجلمعية  طرف 
ال�رسطان بالتعاون مع كلية الطب 
املوؤ�ش�شة  و  ق�شنطينة  جلامعة 
مراد  بديديو�س  ال�شت�شفائية 
للتكوين  اجلزائرية  اجلمعية  و 
لعر�س  منربا  تعد  املتوا�شل 
يف  املنجزة  الدرا�شات  اآخر 
طرف  من  الطبي  املجال  هذا 
اآخرين  و  جزائريني  اأخ�شائيني 
اأجانب وقد تبادل طيلة ثالثة اأيام 
وليات  عديد  من  قدموا  خرباء 
البالد و اآخرين اأجانب من فرن�شا 
الإمارات  و  ال�شودان  و  اإيطاليا  و 
على  النيجر  و  املتحدة  العربية 
و  معارفهم  اخل�شو�س  وجه 

جتاربهم يف هذا املجال.
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ي�شري بيان اجلمعيات الذي ت�شلمنا 
اأ�شبحت  اأن املتو�شطة  ن�شخة منه 
تعي�س يف و�شع كارثي بعد اأن تداول 
على املوؤ�ش�شة 08 مدراء يف ظرف 
هناك  لن  �شوى  ل�شيء  ل  قيا�شي 
،ومما  ح�شبهم  مت�شاربة  م�شالح 
اأن املوظفة  زاد الطني بلة يقولون 
ت�شغل م�شكنا وظيفيا بغري وجه حق 
م�شبوهة  اإعانة  من  وا�شتفادت  بل 
امل�شكن  تهيئة  باإعادة  لها  �شمحت 
ي�شيف  كما  حتول  العام  باملال 
ب�شبب  م�شبوه  مكان  اإىل  هوؤلء 
من  احلاجب  نع  يمُ غريبات  دخول 
ك�شفت  ،حيث  اأ�شمائهن  تدوين 

اجلمعيات اأن الدولة �رسفت مبالغ 
املذكورة  املوؤ�ش�شة  على  خيالية 
لكن مت هدرها بطرق ملتوية ،فال 
تدفئة ول اإطعام ول دورة املياه ول 
مرافق .. �شف اإىل ذلك الكتظاظ 
يف  املتواجد  املياه  خزان  وكذا 
اأن  هوؤلء  ،واأ�شاف  كارثية  و�شعية 
العامل  ل  منها  ي�شلم  مل  املوظفة 
حتى  ول  الأ�شتاذ  ول  املهني 
م�شت�شار الرتبية خا�شة واأنها تلقى 
الدعم من قبل م�شلحة املوظفني 
قلم  بجرة  ت�شاء  من  تزيح  فهي 
وكانت اآخر خرجاتها اإبعاد املديرة 
هوؤلء  هدد  وقد   .. واملقت�شدة 
والحتجاج هناك  املتو�شطة  بغلق 

من اأجل و�شع حد لهذه املهازل  

دقت عديد اجلمعيات النا�سطة يف بلدية بوخنفي�س بولية �سيدي بلعبا�س ناقو�س اخلطر اإزاء 
الو�سع املرتدي الذي باتت تعي�سه متو�سطة قبان �سليمان بعد حتول موظفة هناك تعمل ككاتبة 

راقنة باملوؤ�س�سة الرتبوية اإىل الآمر والناهي رفقة بع�س روؤ�ساء امل�سالح ، ما جعلهم ينا�سدون وزارة 
الرتبية وكافة ال�سلطات من اأجل التدخل العاجل لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه يف اأقرب الآجال.

بلعبا�س

�س.�سهيب

ممثلو املجتمع املدين يهددون بغلق بلدية بوخنفي�س 

تندوف 

عني خملوف   بقاملة

عنابة

الأغواط

البويرة

عودة التظاهرة االقت�صادية والثقافية املحلية "املوقار" 

حجز قنطار من الدجاج الفا�صد بـ 03 مدار�س ابتدائية 

مواطنو اأحياء عنابة ي�صتكون  انقطاع  املياه 

عمال موؤ�ص�صة الطراكو بتاجموت باالأغواط يطالبون باأجورهم 

العزلة تخنق قرية �صليم 
ببلدية حيزر

اقليميا  التابعة  �شليم  قرية  تعاين 
عا�شمة  عن  وتبعد  حيزر  لبلدية 
 ، كلم   30 بحوايل  البويرة  ولية 
عليها  فر�شها  خانقة  عزلة  من 
�شنني  طيلة  تداولوا  م�شوؤولون 
على خمتلف املجال�س املنتخبة ، 
ومل يفيدوا ال�شكان �شوى برميهم 
وهمية  وم�شاريع  الزائفة  بالوعود 
وعند  الدراج.  حبي�شة  بقيت 
اجلبلية  القرية  هذه  اىل  و�شولنا 
�شكانها  قابلنا  ميدانية  زيارة  يف 
بكم هائل من النقائ�س وامل�شاكل 
التي ظلت طيلة عقود تعكر �شفو 
حياتهم وجعلتهم يعي�شون يومياتهم 
يريد  ل  روتيني  جحيم  وقع  على 
الزوال ، ولعل اهم ما ا�شتكى منه 
امل�شجل  التذبذب  هو  حمدثونا 
ورغم  ال�رسوب  مياه  توزيع  يف 
على  وحتوي  جبلية  املنطقة  ان 
غياب  ان  ال  طبيعية  ينابيع  عدة 
جعل  خزانات  لبناء  ا�شرتجتية 
الع�رسات من العائالت تبحث عن 
و�شيلة  باي  احليوية  املادة  هذه 
وان ا�شتدعى المر �رساء �شهاريج 
ما  وهذا  معتربة  مببالغ  املياه 
ذوي  ال�رس  خا�شة  كاهلهم  يثقل 
يطالبون  لذا   ، ال�شعيف  الدخل 
يف  التعجيل  املحلية  ال�شلطات 
نف�س  ويف   ، امل�شكلة   هذه  حل 
عدم  من  هوؤلء  ا�شتكى  ال�شياق 
ربط قريتهم مبادة الغاز الطبيعي 
المر الذي جعلهم يعي�شون احلك 
ال�شتوية  الفرتات  يف  الظروف 
املنطقة  ان  علمنا  اذا  خا�شة   ،
 ، تقاوم  ل  بربودة  وتتميز  جبلية 

وياملون ان يكون ال�شتاء املا�شي 
دفء  دون  يعي�شونه  الذي  الخري 
منها  ا�شتفادت  التي  املادة  هذه 
املجاورة  املناطق  من  العديد 
رغم ت�شاري�شها الوعرة ، ل �شيما 
غاز  قارورات  على  احل�شول  وان 
الظروف  تلك  مثل  يف  البوتان 
ال�شبع  امل�شتحيالت  من  يعترب 
القرية  بهذه  املتجول  ان  كما   .
ادنى  غياب  يالحظ  الب�شيطة 
�شحي  مركز  ولو  عمومي  مرفق 
من  ال�شكان  يخل�س  ان  بامكانه 
عيادة  غاية  اىل  التنقل  عناء 
م�شت�شفى  او  بحيزر  البلدية 
اجل  من  ولو  الولية  عا�شمة 
حقنة  كاخذ  ب�شيط  عالج  تلقي 
جهتهم  ومن   ، جروح  ت�شميد  او 
�شباب املنطقة من عدم  ا�شتنكر 
ال�شلطات املحلية لي  تخ�شي�س 
برامج لبناء مالعب او دور ال�شباب 
يكن لها ان تن�شيهم مرارة العي�س 
خانقة  وبطالة  قاتل  روتني  و�شط 
تالميذ  اولياء  عديد  عرب  كما   ،
عن  والثانوي  املتو�شط  الطورين 
الذين  امل�شوؤولني  جتاه  �شخطهم 
مل يتكرموا ولو بحافلة للمئات من 
يوميا  يتحملون  الذين  التالميذ 
م�شقة التنقل اىل مقاعد الدرا�شة 
�شتاءا  طويلة  م�شافات  قطع  عرب 
ان  �شليم  �شكان  ويامل  و�شيفا. 
ال�شاغية  الذان  ان�شغالتهم  جتد 
اجل  من  العتبار  بعني  وتوؤخذ 
والتهمي�س  العزلة  غبار  نف�س 

عنها.
اأح�سن مرزوق

بولية   جالب  �شعيد  التجارة  وزير  اأعلن   
الإقت�شادية  التظاهرة  بعث  عن  تندوف 
لإنعا�س  "املوقار"  املحلية  والثقافية 
و�رسح     . باملنطقة  التجاري  الن�شاط  
مبعية  عليه  ا�رسف  اجتماع  خالل  الوزير 

عبد   والنقل  العمومية  الأ�شغال  وزير 
للمعر�س  للتح�شري  الغني زعالن خ�ش�س 
تنظيمه  املزمع  من  الذي  التجاري 
 28 اإىل   23 من  )موريتانيا(  بنواق�شوط  
اأكتوبر اجلاري: " اأعلن عن بعث التظاهرة 

الإقت�شادية   والثقافية املحلية "املوقار" 
ي  باملنطقة  التجاري  الن�شاط  لإنعا�س 
والتي كانت  ت�شكل موعدا هاما باملنطقة 
املا�شي"  القرن  �شبعينيات  منت�شف  يف 
اإعادة بعث هذا  اأن  التجارة  واأو�شح وزير 

�شي�شمح  والتجاري  الإقت�شادي  احلدث 
ل�شكان  التجاري  الن�شاط  جمددا  ببعث  
التجارية  التبادلت  وت�شجيع  املنطقة 
والدفع  بالتنمية بفر�س اأف�شل مع الدول 

املجاورة .  

امليدانية  اخلرجة  اأ�شفرت 
اأعوان  بها  قام  التي  الروتينية 
ببلدية  ال�شحة  حفظ  مكتب 
بعد  على  الواقعة  خملوف  عني 
عا�شمة  عن  كلم   45 حوايل  
كميات  حجز  عن  قاملة،  الولية 
البي�شاء،  اللحوم  من  معتربة 

حيث مت �شبط حوايل قنطار من 
 03 داخل  الفا�شد  الدجاج  حلم 
مدار�س ابتدائية ،  و يتعلق الأمر 
باملدر�شة البتدائية ندى ح�شني، 
و�شالح بورقبة، و الإخوة خباطي،  
املعتربة  الكمية  هذه  كانت  حيث 
تقديها  و   ، للطهي  طريقها  يف 

للتالميذ �شمن الوجبات ال�شاخنة 
لكن  و  املدر�شية،  املطاعم  يف 
حنكة اأعوان مكتب حفظ ال�شحة 
التفطن  بعد  ذلك،  دون  حالت 
الكمية  هذه  �شالحية  لعدم 
قبل  و   حينها  يف  الدجاج  من 
على  ليتم  لال�شتهالك،  توجيهها 

الكمية املحجوزة،  اإتالف   الفور 
القانونية.  الإجراءات  اتخاذ  و 
على  امللف  حتويل  انتظار  يف 
اجلهات الق�شائية، ق�شد  متابعة 
التي  الف�شيحة  هذه  يف  املتورط 

هزت قطاع الرتبية بالولية.
رزق اهلل �سريف

من  بعنابة  اأحياء  عدة  �شكان  ي�شتكي 
التزود  وانقطاع  التذبذب  م�شكل 
ثالثة  منذ  لل�رسب  ال�شاحلة  باملياه 
اأنهم  حيث  اأكرث،  اأخرى  واأحيانا  اأيام 
اإىل  يعانون من العط�س مما ا�شطرهم 
املياه  �شهاريج  اقتناء  اأو  املياه  جلب 

باأ�شعار مرتفعة على الرغم من ت�شاقط 
الأمطار واحلنفيات تعاين اجلفاف وقد 
اأرجعت اجلهات املعنية �شبب التذبذب 
عرب  لل�رسب  ال�شاحلة  املياه  توزيع  يف 
اأحياء خمتلف بلديات عنابة اإىل وجود 
ال�شخ  م�شخات  م�شتوى  على  اأعطاب 

وخا�شة  باملياه  املنطقة  تزود  التي 
وب�شبب  الطارف  بولية  تتواجد  اأنها 
النقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي 
اإىل  امل�شخات  عنه عطل يف  اجنر  ما 
بالأتربة  ال�شدود  مياه  تلوث  جانب 
جعل  ما  الأمطار   ت�شاقط  ب�شبب 

ت�شفية  بعمليات  تقوم  املعنية  اجلهات 
املتواجدة  الأعطاب  واإ�شالح  املياه 
من  بالإجراءات  والقيام  بامل�شخات 
توزيع  لعملية  تدريجيا  العودة  اأجل 

املياه كاملعتاد
رزق اهلل �سريف

املخت�شة  موؤ�ش�شة لطراكو  جدد عمال 
مبزرعة  املوا�شي  وتربية  ت�شمني  يف 
بولية  تاجموت  ببلدية  الطاهر  منري 
الأغواط والذين يقدر عددهم بنحو 20 
رواتبهم  ب�شب  القا�شية  �شكواهم  عامال 
ا�شهر–ح�شبهم-  الثالثة  فاقت  التي 
ما  عادت  التي  اأجورهم  يتلقوا  اأن  دون 
عديدة،�شيما  م�شاكل  لهم  تتاأخروت�شبب 

والدخول  تزامنت  املعظلة  هذه  وان 
اإىل  املا�شة  الجتماعي،وحاجتهم 
رواتبهم املتاأخرة التي اأنهكتهم وجعلتهم 
ب�شبب  للغاية  مزرية  اأو�شاعا  يعي�شون 
تراكم الديون عليهم. يحدث هذا يف وقت 
بتح�شني  القا�شية  مطالبهم  فيه  ظلت 
واملهنية وخمتلف  الإجتماعية  ظروفهم 
التعوي�شات الناجمة عن خماطر عملهم 

املرافقة  تلك  وباخل�شو�س  عالقة 
ال�شطبالت  وتنظيف  الرعي  لظروف 
اأن  لهم،دون  املوكلة  املهام  وغريها من 
تعوي�شات  من  بخ�شو�شها  ي�شتفيدون 
مالية تذكر،حيث عادة ما يتلقون وعودا 
بتح�شني اأو�شاعهم املهنية والجتماعية 
الن�شيان،واقع  خانة  ذالك يف  بعد  لتبقى 
اجلهات  ينا�شدون  العمال  جعل  ذالك 

التي  بالإ�رساع يف �شب رواتبهم  الو�شية 
الإجتماعية  اأو�شاعهم  بتاأزم  عجلت 
لدى  ديونهم  خاللها  تراكمت  التي 
غرار  على  التجارية  املحال  خمتلف 
وغريها  والغاز  والكهرباء  املاء  فواتري 
جعلتهم  التي  اليومية  الحتياجات  من 

يعي�شون اأ�شوا ظروفهم  احلياتية.
ع.ق

ق�سنطينة

االأيام الدولية الـ14 حول ال�صرطان



م�ساهمـــــــةالإثنني 08  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل29 حمرم 1440هـ 8
www.elwassat.com

اأراٌء اإ�سرائيلية حول احلرب على غزة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ال�صخب،  وي�صتد  النقا�ش  يحتدم 
املتحاورين  اأ�صوات  وتتعاىل 
الإ�رسائيليني حول جدوى احلرب 
فاعليتها  ومدى  على قطاع غزة، 
املخاطر  من  التخفيف  يف 
الأمنية  التهديدات  والق�صاء على 
تزايد  ظل  يف  املت�صاعدة، 
العدوان  جي�ش  قيام  احتمالت 
وارتفاع  عليه،  رابعٍة  حرٍب  ب�صن 
نربة الرتا�صق الإعالمي املحموم 
بني الطرفني، واخلروقات الأمنية 
طول  على  احلادثة  والع�صكرية 
و�صمال  �رسق  الفا�صل  ال�صياج 
قطاع غزة، وعلى امتداد احلدود 
للم�صتوطنات  املتاخمة  البحرية 
القطاع،  �صمال  الإ�رسائيلية 
واآفاق  التوافق  فر�ش  وانعدام 
تزداد  الذي  الوقت  يف  التهدئة، 
غزة،  قطاع  �صكان  معاناة  فيه 
على  اليومية  م�صاكلهم  وتتفاقم 
وال�صحية  الجتماعية  ال�صعد  كل 
فال  والقت�صادية،  والتعليمية 
باللجوء  اإل  منها  مهرباً  يجدون 
باتت  التي  العودة،  م�صريات  اإىل 
الكيان  تقلق  املتجددة  فعالياتها 
وت�صغله،  ال�صهيوين وتربك جي�صه 
تقدير  على  القدرة  وتفقده 

املخاطر وحتديد الأولويات.
عليه  يجتمع  واحٌد  راأٌي  يوجد  ل 
على  لي�صوا  فهم  الإ�رسائيليون، 
قلب رجٍل واحٍد يف قرار احلرب، 
املحافظة  على  متفقني  ولي�صوا 
عليه  هي  ما  على  الأو�صاع  على 
من  من�صبٍط  حٍد  عند  الآن، 
يبقى  اأن  �رسط  والعنف،  التوتر 
للتوجيه  ويخ�صع  ال�صيطرة  حتت 
يف  ال�صطراب  وهذا  والتحكم، 
النخب  م�صتوى  على  لي�ش  الراأي 
والع�صكرية،  والأمنية  الفكرية 
اأداء احلكومة  الذي ي�صبغ  بل هو 
بكامل اأع�صائها، ويربك جمل�صها 
»الكابينت«،  امل�صغر  الأمني 
الأمر الذي يزيد يف عمق وحجم 
واحلرية يف  الراأي،  الختالف يف 

امل�صت�صارين  وجود  رغم  القرار، 
الكبار،  واحللفاء  املخت�صني 
املحر�صني على احلرب والداعني 
منها  اخلائفني  جانب  اإىل  لها، 

والراف�صني لها.

املوؤمنني  من  بع�صهم  نربة  ت�صتد 
بحتمية احلرب، واملعتقدين يقيناً 
بالبحث  واملن�صغلني  بوقوعها، 
وحتديد  وزمانها،  توقيتها  عن 
اأنها  ويرون  وجمالتها،  اأهدافها 
الأوحد  والعالج  الأن�صب  احلل 
القطاع  �صداع  من  للخال�ش 
يهدد  ينفك  ل  الذي  املزمن، 
حيث  اأمنهم،  ويزعزع  حياتهم 
تتنامي قدراته الع�صكرية وترتاكم 
الذين  اأن  اإل  القتالية،  خرباته 
له،  ويدعون  الراأي  هذا  يوؤيدون 
املتطرفني  من  غالبيتهم  يف  هم 
حتركهم  الذين  املت�صددين، 
م�صاعر  وتدفعهم  عواطفهم 
يفتقرون  والكراهية، ممن  احلقد 
والدراية  ال�صيا�صية  احلنكة  اإىل 

الأمنية واخلربة الع�صكرية.
للحرب  املعار�صني  اأ�صوات 

واخلائفني منها
اأ�صوات  ترتفع  املقابل  ويف 
واخلائفني  للحرب  املعار�صني 
لها  رف�صهم  ويعلنون  منها، 
الذي  حكومتهم  رئي�ش  ويحذرون 
يوؤيدهم الراأي من مغبة الجنرار 
واملوافقة  للحرب،  الداعني  وراء 
الوزراء  على رغبة املتهورين من 
كبري  مزيٌج  وهم  الأحزاب،  وقادة 
والع�صكري،  الأمني  املركب  من 
ال�صيا�صية  لل�صوؤون  ومن املتابعني 
نتائج  يخ�صون  الذين  والأمنية، 
من  كبرٍي  بقلٍق  وي�صعرون  احلرب 
واآثارها  كيانهم،  على  تداعياتها 

على اأمنهم و�صالمتهم.
يبدي  الطرفني  كال  اأن  اإل 
ا�صتعداداً للتنازل عن راأيه ل�صالح 
الآخر، لكن �صمن �رسوٍط ويف ظل 
على  بناًء  اأو  يقينية،  م�صتجداٍت 
كاأن  قطعية،  واأخباٍر  معلوماٍت 
الق�صام  الدين  عز  كتائب  تقوم 

حما�ش  حلركة  الع�صكري  اجلناح 
بالدرجة الأوىل، اأو �رسايا القد�ش 
اجلهاد  حلركة  الع�صكري  اجلناح 
بعمٍل  اأقل،  بدرجٍة  الإ�صالمي 
ع�صكرٍي موجٍع وموؤمٍل، ي�صتهدف 
اأو يطال  اأو اجلنود،  امل�صتوطنني 
ويلحق  والقريبة،  البعيدة  املدن 
خ�صائر مدنية اأو ع�صكرية، حينها 
الرد  وجوب  على  الفريقان  يتفق 
يحقق  الذي  والقوي،  احلا�صم 

الردع وير�صي ال�صعب.
الإ�رسائيليون  الباحثون  يرى 
الأمني  بال�صاأنني  املهتمون 
هذا  بروز  حال  يف  والع�صكري، 
الحتمال بقراٍر من حركة حما�ش 
التي حتكم القطاع وتديره، وجوب 
اأن يكون رد فعل جي�ش الحتالل 
للطرف  وموؤملاً  و�صاعقاً،  قوياً 
اأن  ويتوقعون  وموجعاً،  الآخر 
اأغلب  معدودة  دقائق  يف  يطال 
واملراكز  الع�صكرية  املواقع 
احل�صا�صة للقوى الفل�صطينية، ولو 
لوقوع  الع�صكرية  العمليات  اأدت 
املدنيني،  �صفوف  يف  �صحايا 
ذلك اأن القوى الفل�صطينية تختبئ 
بني املدنيني وحتتمي بتجمعاتهم 
ومدار�صهم  وجامعاتهم  ال�صكنية 
واأماكن عملهم، الأمر الذي يزيد 
من احتمالت وقوع خ�صائر كبرية 
املدنيني،  �صفوف  الأرواح يف  يف 
اأو  باأ�صاً  هذا  يف  يرون  ل  لكنهم 
احلروب  ويف  حرب،  لأنها  عيباً 

ي�صقط �صحايا اأبرياءٌ ومدنيون.
لكن هذا الفريق من اأ�صحاب راأي 
املو�صعي  والتعامل  العنيف  الرد 
اإعالن  وجوب  يرون  ل  القا�صي، 
تو�صيع  اأو  ر�صمياً،  احلرب  حالة 
العمليات الع�صكرية فعلياً، اأو حتى 
مناطق  كل  و�صمولها  توا�صلها 
العمليات  يف�صلون  بل  القطاع، 
ال�رسيعة  املحدودة،  املو�صعية 
ال�صادمة،  املفاجئة  احلا�صمة، 
وتكوي  الهدف  ت�صيب  التي 
املرجوة  الغاية  وحتقق  الوعي، 
من  يتاأتى  وهذا  الق�صف،  من 
العنيف،  اجلوي  الق�صف  خالل 

الدقيقة  الع�صكرية  والإحداثيات 
اجلي�ش  فاإن  واإل  واملتجددة، 
تطول،  قد  حرٍب  اإىل  �صينجر 
واحتالٍل  ي�صتمر،  قد  وا�صتنزاٍف 

للقطاع غري مرغوب.
اإعادة احتالل قطاع غزة

ي�صكل  الذي  الفريق  هذا  يعتقد 
اأغلبيًة يف راأيه، اأن اإعادة احتالل 
قطاع غزة خطاأٌ فادٌح وفٌخ كبري، 
و�صيكون م�صيدة موؤملة جلنودهم، 
للخيبة  جي�صهم  هيبة  و�صيعر�ش 
�صتنجح  اإذ  لالهتزاز،  و�صورته 
ا�صتهداف  يف  الفل�صطينية  القوى 
اآلياتهم، واإحلاق  جنودهم وتدمري 

خ�صائر كبرية يف �صفوفهم.
جي�صهم  اأن  الفريق  هذا  ينكر  ل 
قطاع  احتالل  اإعادة  على  قادٌر 
لن  الأمن  اأن  يرون  لكنهم  غزة، 
تكون  لن  والأر�ش  له،  ي�صتقر 
املقاومة  وقوى  يديه،  بني  �صهلة 
له،  تخ�صع  لن  الفل�صطينية 
تت�صع  لن  ومعتقالته  و�صجونه 
لأبناء القطاع، الذين هم مبوجب 
متهمون  الع�صكرية  القوانني 
ومدانون، اإذ اأنهم جميعاً ينت�صبون 
الفل�صطينية،  الف�صائل  اإىل 
ويحملون �صالحاً ويتلقون تدريباً، 
اأهداٍف  ملهاجمة  ويخططون 
اإ�رسائيلية، فال يقوى اجلي�ش على 
ت�صتطيع  ول  جميعاً،  اعتقالهم 
اإدانتهم  الع�صكرية  حماكمهم 
ي�صكت  ولن  جميعاً،  وحماكمتهم 
املجتمع الدويل عن وقوع جمازر 
يف  كرث  �صحايا  و�صقوط  كبرية 

�صفوف املدنيني الفل�صطينيني.
املحللون  يقلل  ل  كما 
املقاومة  الإ�رسائيليون من قدرة 
التي  ال�صاروخية،  الفل�صطينية 
باتت كبرية ودقيقة وذات مدياٍت 
على  قادرة  واأ�صبحت  خمتلفة، 
الإ�صابة الدقيقة والتدمري الكبري، 
الطائرات  من  قلقهم  يخفون  ول 
الذي  البحرية  و�صالح  امل�صرية 
يف  تدخله  ومل  املقاومة  طورته 
احلروب ال�صابقة، لكنهم يعتقدون 
عظمت  مهما  القدرة  هذه  اأن 

ومن  حمدودة،  تبقى  فاإنها 
وترتاجع  تتناق�ش  اأن  الطبيعي 
املبا�رس  ال�صتهداف  ظل  يف 
مل�صتودعاتها وخمابئها ومن�صاتها 
ل  القدرة  هذه  ولكن  املتحركة، 
حرٍب  خو�ش  يف  املبا�رسة  تعني 
الإ�رسائيلية  الأهداف  جديدٍة. 

املعلنة
احلرب اجلديدة على قطاع غزة 
الإ�رسائيلية  الأهداف  لتحقيق 
يف  اجلي�ش  تورط  تعني  املعلنة، 
عملياٍت برية، تتطلب دخول قواٍت 
الدبابات  �صالح  وم�صاركة  كبرية، 
يف  �صتت�صبب  التي  واملدرعات 
�صامٍل  اإحداِث دماٍر كبرٍي واأحياناً 
القوات  التي تدخلها  يف املناطق 
الأكرب  التخوف  اأن  اإل  الربية، 
ينبع من قدرة القوى الفل�صطينية 
متفرقة  معارك  خو�ش  على 
حيث  منظمة،  ع�صاباٍت  وحروب 
باتت  الع�صكرية  جمموعاتها  اأن 
العالية  القتالية  القدرة  متتلك 
اأ�صلحة  ولديها  الكبرية،  والكفاءة 
الأمر  فتاكة،  ومعداٍت  حديثة 
خ�صائر  يلحق  اأن  �صاأنه  من  الذي 
كبرية يف �صفوف جي�ش الحتالل، 
غري  الداخلية  اجلبهة  اأن  علماً 
القبول  اأو  �صحايا  لتقدمي  مهياأة 
النتائج  و�صتكون  كبرية،  بخ�صائر 
املقاومة  متكنت  لو  �صلبية  اأكرث 
اأو  جنوٍد  خطف  من  الفل�صطينية 

�صباٍط اأثناء املعركة.
قوى  اأن  الفريق  هذا  وي�صيف 
متتلك  الفل�صطينية  املقاومة 
امليدان،  وتعرف  الأر�ش 
ب�صهولٍة  املناطق  يف  وتتحرك 
الأنفاق  ب�صبكة  م�صتعينًة  كبريٍة، 
التي تتوزع يف كافة اأرجاء القطاع، 
اأنها  عن  ف�صاًل  الأنفاق  وهذه 
فاإنها  لقواتهم،  اآمناً  ت�صكل مالذاً 
تعترب خمازن اآمنة لل�صالح، ومقاراً 
وتبادل  للتن�صيق  وغرفاً  للقيادة 
اأن  �صاأنه  من  وهذا  املعلومات، 
يطيل من اأمد املعركة، واأن يزيد 
يف حجم اخل�صائر، مما �صيعر�ش 
للتلويث  الحتالل  جي�ش  �صمعة 

والت�صويه، بالنظر اإىل عدم قدرته 
والناجز،  ال�رسيع  احل�صم  على 
لنتقاداٍت  �صيتعر�ش  اأنه  كما 
احلكومة  تعجز  قد  كبرية،  دوليٍة 
عدد  ارتفع  حال  عن حتملها، يف 
املدنيني  �صفوف  يف  ال�صحايا 
الدمار  حجم  وكرث  الفل�صطينيني، 
والبيوت  املنازل  يف  والتخريب 

والبنى التحتية الفل�صطينية.
ل يخفي الإ�رسائيليون يف ندواتهم 
مناظراتهم  وخالل  وموؤمتراتهم، 
يتعر�صون  اأنهم  وت�رسيحاتهم، 
وفل�صطينية  عربيٍة  ل�صغوٍط 
لإعالن حرٍب على حركة حما�ش، 
موجعٍة  ع�صكريٍة  �رسبٍة  وتوجيه 
اأنهم   �رساحًة  يعلنون  لكنهم  لها، 
قطاع  احتالل  اإعادة  يريدون  ل 
�صعوبة  من  كثرياً  ويخافون  غزة، 
اخلروج من م�صتنقعه الذي جربوه 
كما  اإليه،  دخلوا  حال  وخربوه يف 
اإحلاقه  يف  �صيتورطون  اأنهم 
اأنف�صهم  و�صيجدون  بهم،  خدمياً 
امل�صاعدات  لتقدمي  م�صطرين 
ل�صكانه وتلبية احتياجاته اليومية، 
اجلنائز  م�صاهد  عن  ف�صاًل 
واحتمالت  اليومية،  الع�صكرية 
ذوي  من  غا�صبٍة  جماعاٍت  بروز 
ال�صحايا واأهايل اجلنود القتلى اأو 
ا�صطراباٍت  ت�صبب  املخطوفني، 

يف اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية.
اأنه  الغالب  قرارهم  فاإن  لهذا 
اإىل  عودة  ول  طويلة،  حرب  ل 
برية،  حرباً  ول  القطاع،  احتالل 
حرباً  ول  بالإنابة،  قتالً  ول 
للو�صول  حماولة  بل  بالوكالة، 
�صمن  للقطاع  دائمة  ت�صوية  اإىل 
طويلة  تهدئة  اأو  القرن،  �صفقة 
والقوى  حما�ش  حركة  مع  الأمد 
الفل�صطينية العاملة يف القطاع، اأو 
اليومية،  للقالقل  من�صبطة  اإدارة 
�صيا�صة  اإىل  للعودة  ا�صتبعاد  ول 
وا�صتئناف  القدمية،  �صارون 
والغتيال،  القتل  عمليات 
�صيا�صية  وقياداٍت  رموٍز  �صد 
اإىل  للو�صول  متهيداً  وع�صكرية، 
�صيغٍة تر�صيهم وحتقق اأهدافهم.
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�لكائن مكتبه : 03 �سارع بن عي�سى – �لبليدة 

بناء على �ملو�د  404 �إىل 416  من ق � م � ٬ و بناء على �لعذ�ر �ملحرر و �ملوقع من طرف �لأ�ستاذ بتاريخ 2018/04/08
بناء على �إر�سال حم�رض تبليغ �لإعذ�ر عن طريق �لربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2018/05/22حتت رقم  RR000 408 789 42  ٬بناء على حم�رض تبليغ �إعذ�ر عن 
طريق �لتعليق مبحكمة �لإخت�سا�ص )�لقليعة( بتاريخ :2018/08/29 ،بناء على حم�رض تبليغ �إعذ�ر عن طريق �لتعليق ببلدية �ملعني )خمي�ستي( بتاريخ : 2018/08/29 
٬و بناء على �أمر بن�رض �لتبليغ  بجريدة يومية وطنية �ل�سادر عن �ل�سيدة : �لفاطمي �لزهرة رئي�ص حمكمة �لقليعة  بتاريخ : 2018/08/14 حتت رقم : 18/01021 -

---------------------------------------
نبلغ �ل�سيد/ تلي�ص بوعالم   ، �ل�ساكن/ طريق تال�ص بوعالم رقم 03 خمي�ستي  ، بالإعذ�ر �ملذكور �أعاله �ملت�سمن : ) �نا �ملم�سي ��سفله �لأ�ستاذ قرمزيل حممد 
�أمني حمامي لدى �ملجل�ص :  ب�سفتكم �ل�سخ�سية ، و ب�سفتكم موكلني عن ورثة �ملرحوم تلي�ص بوعالم ) مقر �ب فاطمة ، تلي�ص عائ�سة ، تلي�ص زهية ، تلي�ص 
�سمري( فيما يخ�ص �سفينة �سيد نوع �سارديني �مل�سماة " ملك �هلل " يوؤ�سفني �أن �أحيطكم علما �ن بنك �لفالحة و �لتنمية �لريفية وكالة تيبازة ، د�ئن لكم مببلغ قدره 
37٬207٬568٬12 دج و �أن هذ� �ملبلغ �أ�سبح و�جب �لأد�ء لإخاللكم بتعهد�تكم فيما يخ�ص ت�سديده وفقا لالأجال �ملتفق عليها و عليه و كاأخر �أجل مدته 15 يوم من 

تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لإعذ�ر �سيتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ل�ستيفاء مبالغ �لدين بالطرق �لقانونية �ملعمول بها  
و يف �لأخري تقبلو� منا �لتحيات �خلال�سة 

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�ص ق�ساء : �جللفة
حمكمة : �جللفة

�لق�سم: �سوؤون �لأ�رضة

حكم باحلجر

رقم �جلدول: 09/1057 رقم �لفهر�ص: 
09/2280 تاريخ �حلكم: 09/07/04  حكمت 

�ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �لأ�رضة 
علنيا ح�سوريا �بتد�ئيا 1/ يف �ل�سكل : قبول 
�لدعوى. 2/ يف �ملو�سوع: �لق�ساء �حلجر 
على �ملدعى عليه نعمي حممد �ملولود يف 

1984 بحا�سي بحبح لأبيه �حلاج و�أمه هو�ري 
خرية. بذ� �سدر �حلكم و�أف�سح به جهر� 
وعلنيا بالتاريخ �ملذكور �أعاله، وبح�سبه 

�أم�سيناه مع �أمني �ل�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�ص ق�ساء : �جللفة
حمكمة : عني و�سارة
�لق�سم: �سوؤون �لأ�رضة

حكم باحلجر

رقم �جلدول: 18/00336 رقم �لفهر�ص: 18/00518 تاريخ �حلكم: 
 18/04/05

حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �لأ�رضة علنيا 
�بتد�ئيا ح�سوريا يف �ل�سكل : قبول دعوى �سكال. يف �ملو�سوع: 
�إفر�غ �حلكم �لتمهيدي �ل�سادر عن حمكمة عني و�سارة ق�سم 
�سوؤون �لأ�رضة بتاريخ 2017/05/22 �حلامل لرقم فهر�ص: 

17/00912 و�عتماد �خلربة �ملنجزة من طرف �خلبري �لطبيب 
حممود خليفي �ملودعة لدى �أمانة �ل�سبط بتاريخ: 2018/01/15 

حتت رقم 18/08 وبالنتيجة توقيع �حلجر على �ملرجع �سده 
�ساوي عبد �ل�سالم �ملولود بتاريخ: 1998/03/26 ببلدية حد 

�ل�سحاري ولية �جللفة وتعيني �ملرجع �ساوي �ملحفوظ كمقدما 
لرعايته و�لقيام ب�سوؤونه �لقانونية و�لإد�رية و�ملالية، بذ� �سدر 

�حلكم و�أف�سح به جهار� باجلل�سة �لعلنية �ملنعقدة مبحكمة عني 
و�سارة بالتاريخ �ملذكور �أعاله، ول�سحته �أم�سينا �أ�سله نحن 

�لرئي�ص و�أمني �ل�سبط. 

ANEP N°: 830051 الو�شط:2018/10/08

الو�شط:2018/10/08
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�شر ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �شرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
طبقا للمادتني 412/4 و 612 من ق ا م ا

بناء على طلب بنك �لفالحة و �لتنمية �لريفية ، وكالة �لقليعة �رضكة ذ�ت ��سهم �ملمثل من طرف مديره ، بو��سطة �ملحامي �لأ�ستاذ / عمارة حممد  
�لكائن مقره )ها( /�سارع �جلمهورية رقم 02 �لقليعة ولية  تيبازة-------------------------------------------

بناء على �ملو�د  404 �إىل 416  و 612 من ق � م � ٬ و بناء على �لقر�ر �ل�سادر عن جمل�ص ق�ساء تيبازة )�لغرفة �لتجارية /�لبحرية(  بتاريخ : 2018/03/20 رقم �لق�سية  : 2018/00257 رقم �لفهر�ص : 2018/00743 
و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �ملوؤرخة يف : 2018/03/29 حتت رقم : 18/329 �ملوؤيد و �ملعدل للحكم �ل�سادر عن حمكمة �لقليعة )ق�سم �لتجاري /�لبحري( بتاريخ : 2017/05/30 رقم �جلدول : 2017/02269 

رقم �لفهر�ص : 2017/03314..
بناء على �إر�سال حما�رض )تبليغ �ل�سند �لتنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ �لتكليف بالوفاء( عن طريق �لربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2018/06/16 حتت رقم  RR 000 409 268 42 ٬بناء على تبليغ �ملحا�رض عن طريق 
�لتعليق مبحكمة �لخت�سا�ص )�لقليعة( بتاريخ : 2017/05/15 ٬بناء على حم�رض تبليغ �ملحا�رض عن طريق �لتعليق ببلدية �ملطلوب )�لدو�ودة(  بتاريخ : 2017/05/15 ٬و بناء على �أمر بن�رض �لتبليغ �لر�سمي  يف جريدة 

يومية وطنية �ل�سادر عن �ل�سيدة: قو��سمية �سابرة رئي�ص حمكمة �لقليعة بتاريخ : 2018/04/26 حتت رقم �لرتتيب : 18/00505 ----------------------------------------
�أول/نبلغ �ل�سيد/ بر�هيمي علي ، �لكائن موطنه / حي علي عماري رقم 15 فوكة  ولية تيبازة ، بال�سند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله 

ثانيا/نكلف �ل�سيد / بر�هيمي علي ٬ �لكائن موطنه / حي علي عماري رقم 15 فوكة  ولية تيبازة ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بو��سطتنا و بني �أيدينا �ملبلغ �ملحكوم به و �ملقدر ب : )2823794٬78دج ( 
�ثنان مليون و ثمامنائة ثالثة و ع�رضون �لف و �سبعمائة و �أربعة و ت�سعون  دينار جز�ئري و 78 �سنتيم  ٬ بالإ�سافة �إىل م�ساريف �لتنفيذ و �لر�سوم �ملقدرة ب :)138473٬84دج( -----------------------

-----------------------------------
ثالثا / �أخطرناه باأن له �أجل )15 يوما( للوفاء �بتد�ء من تاريخ �لن�رض و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

املح�شر الق�شائي   �إثباتا ملا ذكر �أعاله حررنا هذ� �ملح�رض للعمل مبوجبه قانونا

الو�شط:2018/10/08
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وك�رس  العودة  م�سريات  وت�سهد 
احل�سار، التي انطلقت يف الثالثني 
ال�سلك  قبالة  املا�سي  مار�س  من 
املحتلة  الأرا�سي  مع  الفا�سل 
جماهريي  ح�سور   ،1948 عام 
وذلك  اأخرى،  بعد  جمعة  زائد 
لعدة  العودة  �سبان  تطوير  مقابل 
اآليات واأدوات �سغط جديدة على 
الليلي  الإرباك  كوحدة  الحتالل 
جنود  ل�ستنزاف  ت�سعى  التي 

الحتالل طوال الوقت.
الإ�رسائيلية  بال�سوؤون  املتخ�س�س 
عبا�س ذكور اأكد اأن دولة الحتالل 
راهنت على انح�سار حدة م�سريات 
العودة وك�رس احل�سار بعد الت�سدي 
ال�سلميني يف  للمتظاهرين  العنيف 
14 ماي املا�سي، ولكن ما �رسعان 
الرهانات  تلك  ف�سل  تثبت  ما 
لتن�سب يف اإثر ذلك خالفات داخل 
والأحزاب  احلكومي  الئتالف 

الإ�رسائيلية املختلفة.
"فل�سطني":  ل�سحيفة  ذكور  وقال 
اأن  الحتالل  جلي�س  ي�سبق  "مل 
من  منتهية  غري  دوامة  يف  دخل 
واجل�سدي  البدين  ال�ستنزاف 
نحو  منذ  يح�سل  مثلما  للجنود 
انقطاع  دون  متوا�سلة  اأ�سهر  �ستة 
ا ثم  على طول حدود قطاع غزة بًرّ
بحًرا، وذلك مقابل زيادة مت�سارعة 
ال�سلمي رغم  لل�سغط اجلماهريي 
ي�ستخدمها  التي  النارية  القوة 

الحتالل �سدهم".
واأ�ساف ذكور اأن حمور اخلالفات 
يرتكز بني رئي�س حكومة الحتالل 
اجلي�س  ووزير  نتنياهو  بنيامني 
ليربمان من جهة، ووزير  اأفيغدور 
يتزعم  الذي  بينت  نفتايل  التعليم 
حزب البيت اليهودي يف الئتالف 
الأ�سوات  اأَنّ  مبيًنا  احلاكم، 

مع  �ساملة  تهدئة  بعقد  املنادية 
بعد  وحتديًدا  تزداد  بداأت  غزة 
لقائد  الأخري  ال�سحفي  احلوار 

حما�س يف غزة يحيى ال�سنوار.
وك�رس  العودة  م�سريات  وبلغت 
ماي   14 يف  ذروتها  احل�سار 
الذكرى  مع  تزامًنا  املا�سي، 
ال�سفارة  ونقل  للنكبة  ال�سبعني 
املحتلة،  القد�س  اإىل  الأمريكية 
الحتالل جمزرة  جنود  ارتكب  اإذ 
دامية باحلق امل�ساركني ال�سلميني، 
 59 عن  يقل  ل  ما  فا�ست�سهد 
اأطفال  ثمانية  -بينهم  فل�سطينًيّا 
اأكرث  واأ�سيب  و�سحفي،  ومقعد 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   2700 من 

اخلطورة بينهم 13 �سحفًيّا.

املخت�س  املحلل  اتفق  بدوره، 
�سعيد  الإ�رسائيلية  بال�سوؤون 
زيادة  حول  ذكور  مع  ب�سارات 
الإ�رسائيلية  النق�سامات  حدة 
التعامل مع قطاع غزة  �سبل  جتاه 
ال�سعبية،  امل�سريات  وتطورات 
الحتالل  قادة  لدى  "بات  قائاًل: 
يتحول  اأن  من  حقيقية  خ�سية 
للم�سريات  امل�سحاب  ال�ستنزاف 

خلطر ا�سرتاتيجي غري معهود".
ل�سحيفة  ب�سارات  واأو�سح 
كابو�ًسا  هناك  اأن  "فل�سطني" 
من  الحتالل  جي�س  قادة  يتملك 
جماهريية  اقتحام  عمليات  تنفيذ 
جتاه امل�ستوطنات املحيطة بغزة، 
الروتني  �سيطرة  ظل  يف  وذلك 

على  امل�ستنفرين  اجلنود  على 
ال�سبان  واعتياد  احلدود  طول 
الأ�سابيع  خالل  الفل�سطينيني 
املا�سية على الو�سول اإىل ال�سلك 
الفا�سل واإزالته مما يعني حتطيم 
للم�ستوطنني  الأول  احلماية  خط 

على حدود غزة.
وبني ب�سارات اأن كابينت الحتالل 
حا�سم  قرار  اأي  اتخاذ  عن  عاجز 
جتاه قطاع غزة �سواء على �سعيد 
ا�ستنزاف  توقف  تهدئة  اإبرام 
حروًبا  اعتادوا  الذين  اجلنود 
ولي�س  حمدودة  وعمليات  ق�سرية 
مدار  على  تام  ا�ستنفار  على 
الذهاب  �سعيد  على  اأو  ال�ساعة، 
نحو ت�سعيد ع�سكري �سد ف�سائل 

املقاومة بغزة.
اأما املتخ�س�س بال�ساأن الع�سكري 
اأن  اإىل  فاأ�سار  زبيدة،  رامي 
خلقتها  التي  املزدوجة  احلالة 
احل�سار  وك�رس  العودة  م�سريات 
الفل�سطيني  اجلماهريي  )ال�سغط 
للجنود  البدين  وال�ستنزاف 
الإ�رسائيليني( ت�سببت يف زيادة حدة 
التهامات بني القادة الإ�رسائيليني 
ف�سل  م�سوؤولية  يتحمل  ما  حول 
قطاع  مع  التعامل  ا�سرتاتيجيات 

غزة وحركة حما�س.
"فل�سطني":  ل�سحيفة  زبيدة  وقال 
ينظرون  الحتالل  جي�س  قادة  اإن 
ال�سلك  زيادة عمليات اخرتاق  اإىل 
الثكنات  اإىل  والو�سول  الفا�سل 
الع�سكرية على اأنها حتقق مكا�سب 
حلما�س  الع�سكري  للجناح  مهمة 
"كتائب الق�سام"، الذي قد ي�ستفيد 
جي�س  قدرات  قيا�س  يف  منها 
جديدة  اآليات  ور�سم  الحتالل 
الأر�س  فوق  من  احلدود  لقتحام 

يف اأي مواجهة م�ستقبلية. 

اأجمع مراقبون متخ�س�سون بال�ساأن "الإ�سرائيلي" على اأن ال�سغط اجلماهريي الزائد مل�سريات 
العودة وك�سر احل�سار على طول املناطق ال�سرقية لقطاع غزة، اأو�سل الحتالل ملرحلة ا�ستنزاف 

�سديدة يف ظل ا�ستداد النق�سام "الإ�سرائيلي" الداخلي حول كيفية التعامل مع امل�سريات 
احلدودية والتطورات امل�ساحبة لها.

مراقبون

 ال�سغط اجلماهريي مل�سريات العودة ا�ستنزف االحتالل

اأكدت اأنها رد طبيعي على جرائم الحتالل

الف�سائل: عملية "بركان" ا�ستمرار لـ"انتفا�سة القد�س"
عملية  فل�سطينية  ف�سائل  باركت 
"بركان"  منطقة  يف  النار  اإطالق 
�سلفيت  مدينة  قرب  ال�سناعية 
�سباح  املحتلة،  القد�س  �سمال 
عن  اأ�سفرت  والتي  الأحد،  اليوم 
اآخر  واإ�سابة  م�ستوطنني  مقتل 
بجراح خطرية. وعدت الف�سائل اأن 
عملية "بركان" تاأتي يف اإطار الرد 
الطبيعي على جرائم الحتالل يف 
املحتلة،  والقد�س  وغزة  ال�سفة 
لنتفا�سة  توا�سل  اأنها  اإىل  منبهة 
ال�سنوية  ذكراها  يف  القد�س 

الثالثة.
وقال الناطق با�سم حركة "حما�س" 
هذه  اإن  القانوع،  اللطيف  عبد 

حيوية  تعك�س  البطولية  العملية 
يف  ودميومته  الفل�سطيني  ال�سعب 
وهي  الحتالل،  جرائم  مواجهة 
انتفا�سة  ا�ستمرارية  على  ر�سالة 
وفقا  القانوع  واأ�ساف  القد�س. 
لوكالة "قد�س بر�س" �سباح اأم�س، 
كل  ف�سل  توؤكد  العملية  "هذه 
حماولت خمد اإرادة �سعبنا وحقه 

امل�رسوع يف مقاومة الحتالل".
ال�سعب  "ت�سحيات  اأن  واأكد 
تلتقي  غزه  قطاع  يف  الفل�سطيني 
الغربية  ال�سفة  اأهل  ت�سحيات  مع 
واإ�سقاط  الحتالل،  مواجهة  يف 
ت�سفية  وم�ساريع  القرن  �سفقة 
جهته،  من  الفل�سطينية".  الق�سية 

حركة  با�سم  املتحدث  �رّسح 
�سهاب،  داود  الإ�سالمي،  اجلهاد 
هي  البطولية  بركان  "عملية  باأن 
الحتالل  جرائم  على  طبيعي  رد 
يف غزة والقد�س واخلان الأحمر، 
ال�سفة  من  الرد  جاء  ولقد   ،)...(
وثورة"  غ�سبًا  الناب�سة  الغربية 
ال�سهداء  "دماء  اأن  �سهاب  وتابع 
ا�ستهداف  وتعمد  الأبطال 
بامل�سجد  وامل�سا�س  الأطفال، 
هذا  رد،  دون  مير  لن  الأق�سى 
ل�سان حال املقاوم الثائر الذي نفذ 
بركان"  اليوم يف  البطولية  العملية 
الإ�سالمي، على  ،و�سددت اجلهاد 
م�رسوع  هدف  "ال�ستيطان  اأن 

ال�سعب  داعية  للمقاومني". 
الفل�سطيني يف كل مكان لالنتفا�س 
ال�ستيطاين"  "الٍرهاب  وجه  يف 
من  ال�سفة  وحترير  طرده  حتى 

ال�ستيطان وامل�ستوطنني.
ال�سعبية"  املقاومة  "جلان  وراأت 
يف بيان لها، اأن عملية بركان تاأتي 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  لتوؤكد 
انتفا�سة  بخيار  يتم�سك  ال�سفة 

القد�س يف ذكراها الثالثة.
"العملية  اأن  اإىل  اللجان  ولفتت 
مت�سك  على  ر�سالة  البطولية 
باملقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب 
التهويد  خمططات  مواجهة  يف 
وال�ستيطان والرد على العدوان".

االأ�سري حممود جبارين حًرا بعد 
30 عاما يف �سجون "اإ�سرائيل"

لهذا ال�سبب غ�سب ليربمان من 
حكومات اأوروبية!

 نادي ال�سري الفل�سطيني
 يف حمافظة اخلليل

اعتقال ثمانني مواطنا من حمافظة 
اخلليل خالل �سهر �سبتمرب

نال الأ�سري حممود عثمان اإبراهيم 
�سباح  حريته  عاما(   55( جبارين 
اأم�س الأحد، بعد اعتقال ملدة 30 

عاما يف ال�سجون "الإ�رسائيلية".
عدد  عن   48 عرب  موقع  ونقل 
اأنهم  الأ�سري  واأ�سدقاء  اأهل  من 
الذي  النقب  �سجن  اأمام  تواجدوا 
كان يقبع فيه لغاية الليلة املا�سية، 
غري اأنه جرى نقله منت�سف الليلة 
جلهة غري معلومة.  واعترُب الأ�سري 
الأ�رسى،  عمداء  اأحد  جبارين 
 ،1988 اأكتوبر  منذ8  اعتُقل  فقد 
الإ�رسائيلية  املحكمة  وفر�ست 
بتهمة  املوؤبد  ال�سجن  عليه 

املقاومة  ف�سائل  اإىل  "النتماء 
�سد  ع�سكرية  بعمليات  والقيام 
التوجه  وبعد  اإ�رسائيلّية"،  مواقع 
حتديد  جرى  العليا  املحكمة  اإىل 
عاما  ثالثني  عليه  املوؤبد  ال�سجن 
،وحرمت  احلياة  مدى  ولي�س 
الأ�سري  "الإ�رسائيلية"  ال�سلطات 
الوداع  نظرة  اإلقاء  من  جبارين، 
اأحمد  فتحية  احلاجة  اأمه،  على 
جابر )78 عاما(، والتي توفيت يف 
تاريخ 8 نوفمرب 2017م وُحرم من 
الفرتة  يف  هاتفيا،  معها  التوا�سل 
عن  املر�س  فيها  اأقعدها  التي 

زيارته قبل وفاتها بنحو عام.

الحتالل  جي�س  وزير  اتهم 
ليربمان،  اأفيغدور  ال�سهيوين، 
بالتدخل  اأوروبية  حكومات 
�سوؤون  اأ�سماها  فيما  "الفظ" 
يف  وذلك  ال�سيادية"،  "اإ�رسائيل 
ب�ساأن  اأطلقتها  حتذيرات  اأعقاب 
عن  الناجمة  اخلطرية  العواقب 
الأحمر  اخلان  قرية  وهدم  اإخالء 

�رسقي القد�س املحتلة.
اأم�س  العربية،  الإذاعة  وقالت 
ر�سائل  بعث  ليربمان  اإن  الأحد، 
اأوروبية،  دول  ثماين  �سفراء  اإىل 
جاء فيها "اأن حمكمة العدل العليا 
اإىل  بحاجة  لي�ست  اإ�رسائيل  يف 
اأو  دولهم  من  القانون"  يف  درو�س 
من الحتاد الأوروبي ككل ،وبّينت 
من  كاًل  اأن  العربية،  الإذاعة 
وبلجيكا  واأملانيا  فرن�سا  �سفراء؛ 

وهولندا واإيطاليا وال�سويد وبولندا 
عن  ن�سخة  تلقوا  قد  وبريطانيا، 

الر�سالة التي بعثها ليربمان.
التابعة  املدنية  الإدارة  وكانت 
�سكان  اأمهلت  الحتالل،  جلي�س 
واحًدا؛  اأ�سبوًعا  الأحمر  اخلان 
انتهى يف الأول من اأكتوبر احلايل، 
لإخالئها واإل �سيتم اإجالوؤهم عنها 
الإ�رسائيلي  القرار  واأثار  ق�رًسا 
ا�ستنكاًرا يف الأمم املتحدة وبع�س 

العوا�سم العربية والغربية.
الأحمر  اخلان  قرية  هدم  وياأتي 
لإقامة  اإ�رسائيلية  خطة  اإطار  يف 
�سيف�سل  امل�ستوطنات  من  قو�س 
ال�سفة  القد�س املحتلة عن  فعلًيّا 
التي  الأرا�سي  وهي  الغربية، 
حرب  يف  "اإ�رسائيل"  احتلتها 

.1967

اأ�سدر نادي ال�سري الفل�سطيني يف 
اح�سائيا  تقريرا  اخلليل  حمافظة 
عن حمالت العتقال خالل �سهر 
ثمانون  اعتقال  مت  حيث  ايلول 
مواطنا من جميع انحاء املحافظة 
وهن  ن�ساء  ثالث  اعتقال  تخللها 
حيث  غنيمات  ليف  خ�رس  ا�رساء 
فيما  العتقال  رهن  لوزالت 
هناء  ال�سريتني  عن  الفراج  مت 
امر   24 و�سدر  دويك  ورنا  م�سك 
ا�رسى  بحق  اداري جديد  اعتقال 
جدد من ابناء املحافظة ومتديد 
يف  موجودين  اداري  ا�سري  ل13 
اعتقال  ومت  الداري  العتقال 
اأمرا�س  من  يعانون  اأ�سري   15
خمتلفة وجريح واحد وهو ال�سري 
بعدة  ا�سيب  حيث  جبارين  خليل 

اعتقاله  عمليه  خالل  ر�سا�سات  
طالب  من  ع�رسة  اعتقال  ومت 
اىل  ا�سافة  واجلامعات  املدار�س 
اطفال ومت حتويل  اعتقال ع�رسة 
ع�سقالن  حتقيق  اىل  ا�سري   15

املركزي ...
حمافظة  ان  ال�سري  نادي  واعترب 
اعتقالت  حلملة  تتعر�س  اخلليل 
الحتالل  جي�س  قبل  من  م�سعورة 
حتطيم  العتقال  عمليات  وتخلل 
ب�سكل  وتخريبها  البيوت  اثاث 
على  العتداء  اىل  ا�سافة  متعمد 
ال�رسى اثناء عمليات العتقال ..

الفل�سطيني  ال�سري  نادي  وطالب 
املوؤ�س�سات احلقوقية ك�سف حجم 
ترتكب  التي  املنظمة  اجلرمية 

بحق ابناء حمافظة اخلليل

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

نتائج الهجمة االإ�سرائيلية املمنهجة على 
اأ�سرانا �ستكون عك�سية على االحتالل 

الأ�رسى  �سوؤون  رئي�س هيئة  حذر 
واملحررين اللواء قدري ابو بكر، 
الهجمة  وت�ساعد  اإ�ستمرار  من 
قبل  من  واملوجهة  املمنهجة 
املتطرفة  الإ�رسائيلية  احلكومة 
الفل�سطينيني،  الأ�رسى  بحق 
خطري  منحنى  اأخذت  والتي 

عناوين  اإ�ستهداف  يف  متثل  جدا 
الأ�سرية  احلركة  قادة  من  ورموز 

يف ال�سجون.
اأقوال اللواء ابو بكر جاءت خالل 
وا�رسى  ا�رسى  لعائالت  زيارته 
مبجموعة  التقى  حيث  حمررين، 
يف  فتح  حركة  تنظيم  كادر  من 

بالإطمئنان على  قام  ثم  اهلل،  رام 
حممد  املحرر  ال�سري  �سحة 
لطفي ابو لطفي، والذي يعترب من 
ال�سرية  احلركة  وموؤ�س�سي  قادة 
وام�سى  الإحتالل،  �سجون  يف 
كما  املعتقالت،  يف  عاما   18
�ساللدة  �سادي  ال�سري  عائلة  زار 

املعتقل منذ عام 2006 واملحكوم 
لال�سريين  وتهنئته  عاما،   14
من  الرياحي  رائد  املحررين 
خميم بالطة �رسق نابل�س والذي 
زيدان  ورامي  عاما،   15 ام�سى 
والذي  طولكرم  ق�ساء  رامني  من 

ام�سى 16 عاما.
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ت�رصيحات  يف  هيات  و�أ�ضاف 
�أن  �لأحد،  �أم�س  �ضحفية، 
"خا�ضقجي، كان �ضحفياً �ضجاعاً، 
�لوقت  يف  كذلك  يكون  �أن  وناأمل 
عميق  بحب  يكتب  وكان  �حلايل، 
�لإن�ضان،  وحرية  ولكر�مة  لبلده، 
بلده  يف  باحرت�م  يحظى  وكان 
وُكنا  و�لعامل،  �لأو�ضط  و�ل�رصق 

ن�ضعر بفخر كبري لن�رص كتاباته".
جلنة  ع�ضو  قال  جانبه،  من 
مبجل�س  �خلارجية  �لعالقات 
�ل�ضيوخ �لأمريكي "كري�س موريف" 
ح�ضابه مبوقع  على  له  تغريدة  يف 
عالقاتنا  تنتهي  �أن  "ينبغي  تويرت: 
�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  مع 
خرب  كان  حال  يف  كاملة  بقطيعة 
قيام �ل�ضعوديني با�ضتدر�ج �ضخ�س 

�إىل  �ملتحدة  بالوليات  يعي�س 
قن�ضليتهم وقتله هناك".

وكان موريف قال يف تغريدة �ضابقة 
�إنه "على �ل�ضعودية �أن تو�ضح على 
�لكاتب  بخا�ضقجي  حّل  ما  �لفور 

يف و��ضنطن بو�ضت".
تركية،  �أمنية  م�ضادر  وذكرت 
بينهم  �ضعوديا،   15 �إن  �ل�ضبت، 
�إ�ضطنبول  و�ضلو�  م�ضوؤولون، 
وتو�جدو�  طائرتني،  منت  على 
بالتز�من  �ل�ضعودية  بالقن�ضلية 
�ل�ضعودي  �ل�ضحفي  وجود  مع 
و�أ�ضافت  فيها.  خا�ضقجي  جمال 
عادو�  �مل�ضوؤولني  �أن   ، �مل�ضادر، 
لحقا �إىل �لبلد�ن �لتي قدمو� منها 
و�أكدت �أن خا�ضقجي مل يخرج من 
دخوله  بعد  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 
بالزو�ج  تتعلق  �إليها لإنهاء معاملة 
نيابة  �أعلنت  �ل�ضبت،  و�أم�س 

يف  حتقيق  فتح  �لعامة،  �إ�ضطنبول 
بدورها،  �ختفاء خا�ضقجي  ق�ضية 
�أو�ضحت م�ضادر يف �لنيابة �لعامة، 
، �أنها فتحت �لتحقيق يف 2 �أكتوبر 
�حلايل، وهو �ليوم �لذي دخل فيه 
�ل�ضعودية  �لقن�ضلية  خا�ضقجي 
�ملا�ضي،  و�لأربعاء  �إ�ضطنبول  يف 
�لرتكية،  �خلارجية  ��ضتدعت 
�أنقرة  لدى  �ل�ضعودي  �ل�ضفري 
�خلريجي،  �لكرمي  عبد  بن  وليد 
خا�ضقجي.  و�ضع  عن  لال�ضتف�ضار 
ي�ضار �أن متحدث �لرئا�ضة �لرتكية 
�لأربعاء،  قال  قالن،  �إبر�هيم 
�إىل  وردتهم  �لتي  �ملعلومات  �إن 
يف  خا�ضقجي  بوجود  تفيد  �لآن 
باإ�ضطنبول،  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 
جانبها  من  �لقن�ضلية  قالت  فيما 
بعد  �لقن�ضلية  مبنى  "غادر"  �إنه 

�إنهاء معاملة خا�ضة به.

تعليقاً على خرب وكالة رويرتز عن مقتل ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي، بقن�سلية بالده يف اإ�سطنبول، قال مدير حترير 
�سحيفة "وا�سنطن بو�ست" الأمريكية، فريد هيات: "لو كانت اأنباء مقتل جمال �سحيحة، فهذا عمل فظيع، ول ميكن ت�سوره".

"وا�سنطن بو�ست"

م٫�س 

لو �شّحت �أنباء مقتل خا�شقجي فهو "عمل فظيع"

�لإعالم �لأمريكي ي�شلط �ل�شوء على �ختفاء خا�شقجي
�أمريكية  �إعالم  و�ضائل  �ضلطت 
على  �ل�ضوء  �لأخرية  �لأيام  خالل 
�ل�ضعودي  �ل�ضحفي  �ختفاء  ق�ضية 
يف  �لكاتب  خا�ضقجي،  جمال 
بو�ضت"وحتت  "و��ضنطن  �ضحيفة 
�أبقت  �ضائع"،  "�ضوت  عنو�ن 
�مل�ضاحة  بو�ضت"  "و��ضنطن 
خا�ضقجي  ملقال  �ملخ�ض�ضة 
معه  ت�ضامنها  �ضياق  يف  فارغة، 
�لأمريكية،  �ل�ضحيفة  وقالت 
�أثر  ل  �إنه  �أخرى،  تعليقات  عرب 
للكاتب منذ �أن دخل قن�ضلية بالده 
من  �ملا�ضي  �لثالثاء  باإ�ضطنبول 

جانبها، ن�رصت �ضحيفة "نيويورك 
تاميز" مقال بعنو�ن: "�عرثو� على 

خا�ضقجي".
كان  "خا�ضقجي  �إن  فيه  وقالت 
يخ�ضى �لذهاب �إىل قن�ضلية بالده، 
يف  �مل�ضاعدة  خطيبته  من  وطلب 

حال عدم خروجه من هناك".
�ضابقة  ت�رصيحات  ونقلت 
"تركت  فيها:  قال  خلا�ضقجي 
و�أرفع  وعملي  وبلدي  منزيل 
�ضيكون  ذلك  وعك�س  �ضوتي، 

خد�عا للمعتقلني".
وعلقت "نيويورك تاميز" على ذلك 

بالتحديد،  �ل�ضبب  "لهذ�  قائلة: 
جميع  وبا�ضم  خا�ضقجي  با�ضم 
�لأفو�ه �ل�ضجاعة �ملكممة، �رفعو� 
ي�ضمعه  حتى  عاليا  �أ�ضو�تكم 
�ل�ضياق  متنّمر"ويف  �إ�ضالحي 
نف�ضه، ذكر بيان �ضادر عن مكتب 
�خلارجية  �ل�ضوؤون  جلنة  رئي�س 
�لأمريكي،  �ل�ضيوخ  مبجل�س 
بوب  تيني�ضي،  ولية  �ضيناتور 
مذكرة  تقدمي  جرى  �أنه  كوركر، 
خا�ضقجي  �ختفاء  حول  �حتجاج 
و��ضنطن  يف  �ل�ضعودية  لل�ضفارة 
�ل�ضيناتور  عن  نيابة  �لبيان  ودعا 

يف  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية  كوركر، 
ت�ضجيالت  تقدمي  �إىل  �إ�ضطنبول 
للجهات  �لقن�ضلية  كامري�ت 
�ملعنية. بدوره قال كري�س موريف، 
تغريدة  عرب  �للجنة،  �أع�ضاء  �أحد 
�ل�ضعودية  "على  �إنه  "تويرت"،  على 
حّل  ما  �لفور  على  تو�ضح  �أن 
�أمنية  م�ضادر  بخا�ضقجي"وذكرت 
�ضعوديا،   15 �إن  �ل�ضبت،  تركية، 
بينهم م�ضوؤولون، و�ضلو� �إ�ضطنبول 
وتو�جدو�  طائرتني،  منت  على 
مع  بالتز�من  �ل�ضعودية  بالقن�ضلية 

وجود خا�ضقجي فيها. 

لالأنا�ضول،  �مل�ضادر،  و�أ�ضافت 
�إىل  لحقا  عادو�  �مل�ضوؤولني  �أن 
،و�أكدت  منها  قدمو�  �لتي  �لبلد�ن 
من  يخرج  مل  خا�ضقجي  �أن 
دخوله  بعد  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 
�إليها لإنهاء معاملة تتعلق بالزو�ج، 
ويف وقت �ضابق �ليوم، �أعلنت نيابة 
يف  حتقيق  فتح  �لعامة،  �إ�ضطنبول 
ق�ضية �ختفاء خا�ضقجي و�أو�ضحت 
�أنها  �لعامة،  �لنيابة  يف  م�ضادر 
�أكتوبر   2 يف  �لتحقيق  فتحت 
�حلايل، وهو �ليوم �لذي دخل فيه 
�ل�ضعودية يف  �لقن�ضلية  خا�ضقجي 

�ملا�ضي،  و�لأربعاء  �إ�ضطنبول. 
�لرتكية،  �خلارجية  ��ضتدعت 
�أنقرة  لدى  �ل�ضعودي  �ل�ضفري 
�خلريجي،  �لكرمي  عبد  بن  وليد 
خا�ضقجي  و�ضع  عن  لال�ضتف�ضار 
ني�ضار �أن متحدث �لرئا�ضة �لرتكية 
�لأربعاء،  قال،  قالن،  �إبر�هيم 
�إىل  وردتهم  �لتي  �ملعلومات  �إن 
يف  خا�ضقجي  بوجود  تفيد  �لآن 
باإ�ضطنبول،  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 
جانبها  من  �لقن�ضلية  قالت  فيما 
بعد  �لقن�ضلية  مبنى  "غادر"  �إنه 

�إنهاء معاملة خا�ضة به.

عذبوه وقطعوه

�ل�شرطة �لرتكية ترّجح مقتل خا�شقجي بالقن�شلية �ل�شعودية
 رّجحت �ل�رصطة �لرتكية مقتل �ل�ضحفي 
د�خل  خا�ضقجي  جمال  �ل�ضعودي 
�لقن�ضلية �ل�ضعودية يف �إ�ضطنبول، وذكرت 
بتعذيبه  قام  �ضعوديا  فريقا  �أن  م�ضادر 
�أنه  على  �لريا�س  ت�رّص  بينما  وتقطيعه، 
ونقلت  بقليل  دخوله  بعد  �لقن�ضلية  غادر 
�ل�ضبت  ليل  تركيني  م�ضدرين  عن  رويرتز 
ي�ضري  �لرتكية  لل�رصطة  �لأويل  �لتقييم  �أن 
�إىل �أن خا�ضقجي �لذي �ختفى بعد دخوله 
�لقن�ضلية �ل�ضعودية يف �إ�ضطنبول �لثالثاء، 
قد متت ت�ضفيته د�خلها بالفعل وقال �أحد 
و�أن  متعمد  �لقتل  �أن  "نعتقد  �مل�ضدرين 

�جلثمان نقل �إىل خارج �لقن�ضلية".
من جهتها، نقلت وكالة �ل�ضحافة �لفرن�ضية 
عن م�ضدر مقرب من �حلكومة �لرتكية �أن 
د�خل  ُقتل  خا�ضقجي  �أن  تعتقد  �ل�رصطة 
�أتى  فريق  باأيدي  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 
�ليوم  يف  وغادر  �إ�ضطنبول  �إىل  خ�ضي�ضا 
بو�ضت  و��ضنطن  �ضحيفة  و�أوردت  نف�ضه. 
م�ضدرين  عن  نقال  بدورها  �لأمريكية 
مطلعني على �لتحقيقات �أن �لفريق �لذي 
�ل�ضعودية  من  قدم  �لغتيال  عملية  نفذ 
�إنه  وقالت  �ضخ�ضا،   15 من  موؤلف  وهو 
ف�ضي�ضكل  خا�ضقجي  مقتل  تاأكد  �إذ� 
لإ�ضكات  �ضادما  �ضعوديا  ت�ضعيد�  ذلك 

�ملعار�ضة.
وذكر موقع "ميدل �إي�ضت �آي" �أن �ل�ضحفي 

وتقطع  يُقتل  �أن  قبل  ُعذب  �ل�ضعودي 
�إعالمية  تقارير  �أكدته  ما  وهو  جثته، 
�أخرى نقال عن م�ضادر مطلعة كما نقلت 
�ضحيفة نيويورك تاميز عن رئي�س جمعية 
تور�ن  �لرتكي  �لعرب"  �لإعالميني  "بيت 
ك�ضالكجي �أن م�ضوؤولني �أتر�ك �أكدو� له �أن 
خا�ضقجي ُقتل و�ضوهت جثته، كما نقلت 
تذكر  –مل  عربي  م�ضوؤول  عن  �ل�ضحيفة 

��ضمه- �أن �جلثمان قد �ضّوه بالفعل.
وقال �لأكادميي حممد خمتار �ل�ضنقيطي 
"موثوقة"  تركية  م�ضادر  �إن  للجزيرة 
�أدلة  لديها  �لرتكية  �ل�ضلطات  �أن  �أخربته 
قاطعة تثبت �ضلوع �ل�ضعودية ودولة �أخرى 
عن  �ضتك�ضف  و�أنها  خا�ضقجي،  باغتيال 

تفا�ضيلها خالل يوم �أو يومني.
يف  �خلارجية  وز�رة  قالت  و��ضنطن،  ويف 
تقارير  على  �لتعليق  ن�ضتطيع  "ل  بيان 
كثب"،  �لأمر عن  ونتابع  مقتل خا�ضقجي 
�ل�ضيوخ  جمل�س  يف  �ل�ضيناتور  قال  بينما 
كري�س موريف يف تغريدة على موقع تويرت 
"�إن كان �ضحيحا �أن �ل�ضعوديني ��ضتدرجو� 
مقيما �أمريكيا يف قن�ضليتهم وقتلوه، فيجب 
�أن ميثل ذلك تغيري� جوهريا يف عالقتنا 

مع �ململكة �لعربية �ل�ضعودية".
�إن  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت  بدورها، 
�إ�ضارة مرعبة  "�غتيال خا�ضقجي �ضيكون 
خارج  حتى  خطر  يف  باأنهم  للمنتقدين 

مر��ضلون  منظمة  قالت  كما  �ل�ضعودية". 
خا�ضقجي  مقتل  تاأكد  �إذ�  �إنه  حدود  بال 
على  مقبول  غري  وتعٍد  "مرعب  �أمر  فهو 
قال  �أخرى،  جهة  من  �ل�ضحافة".  حرية 
�ضلمان  بن  حممد  �ل�ضعودي  �لعهد  ويل 
خا�ضقجي  �إن  بلومبريغ  لوكالة  �جلمعة 
خرج من �لقن�ضلية بعد دقائق �أو �ضاعة من 
�ل�ضعودية �ضت�ضمح  دخوله، و�إن �ل�ضلطات 
لكن  �ضاءت،  �إن  �لقن�ضلية  بتفتي�س  لرتكيا 
�لرتكي  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  م�ضت�ضار 
للجزيرة  �ل�ضبت  قال  �أقطاي  يا�ضني 
"نطالب بتو�ضيح مقنع من �ل�ضعودية، وما 

عر�ضه ويل �لعهد غري مقنع".
�لرئي�س  �ضيلقي  تركية،  م�ضادر  وبح�ضب 
، ومن  كلمة  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب 
"�غتيال  �إىل  فيها  يتطرق  �أن  �ملرجح 
با�ضم  �لناطق  �أعلن  �أن  خا�ضقجي"و�ضبق 
�أنه  جليك  عمر  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 
�ل�ضحفي  م�ضري  عن  �لك�ضف  �ضيتم 
�ل�ضعودي و�جلهة �مل�ضوؤولة عن �ختفائه، 
م�ضيفا �أن "�ختفاء �ضحفي بتلك �لطريقة 
تركيا  مثل  دولة  له  �ضتنظر  �أمر  هو 

بح�ضا�ضية".

رّد القن�سلية

�إ�ضطنبول  يف  �ل�ضعودي  �لقن�ضل  وفتح 

حممد �لعتيبي مقر بعثته �ل�ضبت ملر��ضلي 
رويرتز، وقال "�أحب �أن �أوؤكد �أن �ملو�طن 
يف  ول  �لقن�ضلية  يف  موجود  غري  جمال 
و�لقن�ضلية  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة 
عنه،  للبحث  جهود�  تبذلن  و�ل�ضفارة 

ون�ضعر بالقلق �إز�ء هذه �لق�ضية".
�تهامات  توجه  مل  �أنه  �لعتيبي  و�أ�ضاف 
و�أن  �لقن�ضلية،  يف  خلا�ضقجي  قانونية 
�ملقر مزود بكامري�ت لكنها مل ت�ضجل �أي 
لقطات، فمن غري �ملمكن ��ضتخر�ج �ضور 
للقن�ضلية  مغادرته  �أو  خا�ضقجي  لدخول 
وحتيط  �ل�رصطة  حو�جز  تطوقها  �لتي 
�أ�ضالك �ضائكة  �أ�ضو�ر للتاأمني تعلوها  بها 
�لو�جهة  يف  �أحدهما  مدخالن،  وللمبنى 
�لأمامية و�لآخر يف �خللف. وقال �لعتيبي 
�أحدهما،  من  غادر  رمبا  خا�ضقجي  �إن 
هو  �ختطافه  عن  �حلديث  �أن  معترب� 
�أ�ضفه  عن  �أعرب  كما  "�إ�ضاعات"،  جمرد 
�إز�ء بع�س ت�رصيحات �مل�ضوؤولني �لأتر�ك 
�لذين ي�رصون على وجود خا�ضقجي د�خل 

�لقن�ضلية، بح�ضب قوله.
�ل�ضعودية  بالقن�ضلية  م�ضوؤول  نفى  كما 
�تهامات عارية  �أنها  نباأ �لغتيال، معترب� 
�ضعوديني  �إن حمققني  وقال  �ل�ضحة،  عن 
على  بناء  �إ�ضطنبول  �إىل  �ل�ضبت  و�ضلو� 
�ل�ضعودي ومو�فقة �جلانب  طلب �جلانب 

�لرتكي للم�ضاركة يف �لتحقيقات.

م�سادر تركية

 15 �شعوديا و�شلو� 
قن�شليتهم باإ�شطنبول 
�أثناء تو�جد خا�شقجي

بينهم  �إن 15 �ضعوديا،  �أمنية تركية  قالت م�ضادر 
�إ�ضطنبول على منت طائرتني،  و�ضلو�  م�ضوؤولون، 
مع  بالتز�من  �ل�ضعودية  بالقن�ضلية  وتو�جدو� 
خا�ضقجي  جمال  �ل�ضعودي  �ل�ضحفي  وجود 
عادو�  �مل�ضوؤولني  �أن   ، �مل�ضادر،  و�أ�ضافت  فيها 
�أن  و�أكدت  منها  قدمو�  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  لحقا 
�ل�ضعودية  �لقن�ضلية  من  يخرج  مل  خا�ضقجي 
بالزو�ج.  تتعلق  معاملة  لإنهاء  �إليها  دخوله  بعد 
يو��ضل حتقيقاته  �لرتكي  �لأمن  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
يف �ختفاء �ل�ضحفي �ل�ضعودي، مبوجب تعليمات 
�جلهات  �أن  و�أكدت  �لعامة.  �إ�ضطنبول  نيابة  من 
�لت�ضجيالت  كافة  تفح�س  �ملعنية  �لأمنية 
�ملتعلقة بعمليات �لدخول و�خلروج من �لقن�ضلية 
ما بني دخول خا�ضقجي  �لفرتة  �ل�ضعودية خالل 
ويف  �ختفائه  عن  خطبيته  و�إبالغ  �لقن�ضلية  �إىل 
�إ�ضطنبول  نيابة  �أعلنت  �ليوم،  من  �ضابق  وقت 
�ختفاء  ق�ضية  يف  حتقيق  فتح  �ل�ضبت،  �لعامة، 
�لعامة،  �لنيابة  يف  م�ضادر  و�أو�ضحت  خا�ضقجي 
�لتحقيق  فتحت  �إ�ضطنبول  نيابة  �أن  لالأنا�ضول، 
فيه  دخل  �لذي  �ليوم  وهو  �حلايل،  �أكتوبر   2 يف 

خا�ضقجي �لقن�ضلية �ل�ضعودية يف �إ�ضطنبول. 
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عي�شة ق.

الرحمان  الالعب عبد  رفقاء  لكن 
اإىل  الو�صول  يف  ف�صلوا  مزيان 
ومل  �صعال،  فريد  احلار�س  مرمى 
اأن  رغم  الت�صجيل،  يف  ينجحوا 
اللقاء كان يف �صاحلهم اإىل افتقاد 
تيريي  الفرن�صي  املدرب  ت�صكيلة 
�صاحب  اإىل  افتقدت  فروجي 
اللم�صة الأخرية اأمام املرمى، بعد 
اأن ف�صل املهاجم الكونغويل بران�س 
اإيبارا يف الت�صجيل وهو الذي يعترب 
هداف الفريق يف البطولة الوطنية 

بر�صيد اأربعة اأهداف.
اجلزائر  احتاد  اإدارة  ووّجهت 
عبيد  مهدي  احلكم  اإىل  اتهامات 
من  فريقها  حرم  الذي  �صارف 
ت�صيري  على  وعمل  الفوز  حتقيق 
من  الفريق  حلرمان  بذكاء  اللقاء 
ملعب  من  كامال  بالزاد  اخلروج 
الالعب  حرم  بعدما  جويلية،   5

جزاء  ركلة  من  بودربال  توفيق 
اإثر عرقلته داخل  �رشعية ح�صبها 
طرف  من  العمليات  منطقة 
اليوم  وي�رشع  عزي.  املدافع 
يف  كودري  حمزة  الالعب  رفقاء 
التح�صري للداربي العا�صمي الآخر 
الذي يجمعهم هذا الأربعاء باجلار 
�صباب بلوزداد على ملعب 20 اأوت 
�صمن اجلولة العا�رشة من البطولة 
خالله  �صيبحثون  والذي  الوطنية، 
تدارك تعرث اأول اأم�س والبحث عن 
النقاط الثالث، اأين ل ي�صتبعد اأن 
بلخما�صة  حممد  الالعب  ي�صجل 
غيابه  بعد  املناف�صة  اإىل  عودته 
عدم  ب�صبب  املولودية  داربي  عن 

التعايف من الإ�صابة.

بن غيث: اأردنا الفوز 
بالداربي وا�شتغرب 

فرحة اأن�شار املولودية 

عبد  اجلزائر  احتاد  لعب  اأكد 
وزمالئه  اأنه  غيث  بن  الروؤوف 
الفوز  اأجل  من  عليهم  مبا  قاموا 
امام  للمباراة  الثالث  بالنقاط 
مل  الأمر  لكنت  اجلزائر،  مولودية 
ت�رشيحات  يف  م�صيفا  يحدث، 
املواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية 
�صارف  عبيد  احلكم  حرمان  اأن 
كان  اجلزاء  ركلة  من  لفريقه 
منعرج املقابلة ح�صبه وحرمه من 
بالفوز، واعرتف بن غيث  اخلروج 
اجلزائر  احتاد  فريقه  اأن�صار  اأن 
غا�صبون على الت�صكيلة بعد الف�صل 
يف اخلروج بالزاد كامال، ويدركون 
ما ينتزظرهم يف اجلولت املقبلة 
واختتم  معهم،  الت�صالح  اأجل  من 
عليهم  كان  املولودية  اأن�صار  اأن 
لأن  التعادل  بنقطة  الفرح  عدم 
فريقهم مل يقدم �صيئا على اأر�صية 

امليدان.

اإدارة احتاد اجلزائر تتهم عبيد �ضارف احلرمان من الفوزالت�شكيلة كانت منقو�شة من اللم�شة الأخرية
�شقط فريق احتاد اجلزائر يف فخ التعادل خالل الداربي العا�شمي الذي جمعه باجلار مولودية اجلزائر �شمن اجلولة 

التا�شعة من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث فوتت ت�شكيلة »�شو�شطارة« فر�شة تقلي�ص الفارق عن الرائد �شبيبة 
القبائل اإىل نقطة واحدة، وبقيت على بعد ثالث نقاط، وخا�ص لعبو الحتاد مباراة يف امل�شتوى اأين �شيطروا بالطول 

والعر�ص على اأطوارها خا�شة واأن التحكم يف الكرة ون�شبة ال�شتحواذ عليها كان يف �شاحلهم

الرابطة توؤجل 
داربي الن�شرية 

اإىل اخلمي�ص

�ضعال ينقذ 
املولودية من 
الهزمية واأداء 
ال يب�ضر باخلري

�صعال  فريد  احلار�س  قدم 
يف  امل�صتوى  يف  مباراة 
الذي  العا�صمي  الداربي 
احتاد  باجلار  جمعهم 
اجلزائر، اأين جنح يف تفويت 
املناف�س  على  الفر�صة 
بف�صل  بالفوز  اخلروج  يف 
امل�صتوى  يف  الت�صديات 
التي قام بها، وجعلته يكون 
فوق  الالعبني  اأف�صل  اأحد 
املباراة، حيث اأنقذ �صباكه 
خا�صة  اأهداف  دخول  من 
كان  التي  اخلرية  اللقطة 
على  ومتكن  بطلها  اإيبارا 
ال�صاب  احلار�س  اإثرها 
الكرة  اإخراج  للمولودية من 
على  �صمح  اليدين،  بقب�صة 
بت�صجيل  للمولودية  اإثرها 
ظل  يف  اإيجابية،  نقطة 
املردود ال�صيئ الذي قدمه 
اأر�صية  على  الالعبون 
ظن  خيبوا  والذين  امليدان 
اأن�صارهم الذين تنقلوا بقوة 
من  جويلية   5 ملعب  اإىل 
قرب،  عن  ت�صجيعهم  اأجل 
ب�صط  يف  ف�صلوا  حيث 
تواجدهم  واأكدوا  ال�صيطرة 
يف و�صعية �صعبة مع بداية 
احلايل،  الكروي  املو�صم 
الفوز  ت�صجيل  يف  ليف�صلوا 
على  مواجهة  ثالث  يف 
املواجهة  وعرفت  التوايل، 
ربع  اآخر  الفريق  اإكمال 
�صاعة من اللقاء منقو�صني 
عدديا بعد طرد امللغا�صي 
عرقل  الذي  اأمادا  اإبراهيم 
نحو  متوج  وهو  غيث  بن 
اإثرها  على  نال  املرمى، 
مبا�رشة  حمراء  بطاقة 
لعب  من  بالق�صاء  تهدده 

مباراتني على الأقل.
يف املقابل، اأجلت الرابطة 
القدم  لكرة  املحرتفة 
جتمع  التي  الداربي  مباراة 
ح�صني  ون�رش  العميد 
املقبل  اخلمي�س  اإىل  داي 
اجلولة  �صمن  تندرج  والتي 
البطولة  من  العا�رشة 
التاأجيل  وهو  الوطنية، 
خو�صه  لتفادي  جاء  الذي 
الداربي  مع  اليوم  نف�س  يف 
الآخر الذي يخو�صه �صباب 
اجلزائر،  واحتاد  بلوزداد 
املولودية  تالقي  حيث 
نظريتها الن�رشية مبلعب 5 

جويلية.
ع.ق.

جّدد ال�شكوك حول ق�شية غلق امللعب  قبل مباراة امل�شري البور�شعيدي

فروجي يف�ضح م�ضوؤويل ملعب 5 جويلية

اجلزائر  احتاد  فريق  مدرب  عرّب 
من  ا�صتيائه  عن  فروجي  تيريي 
كانت  التي  الكارثية  الو�صعية 
جويلية   5 ملعب  اأر�صية  عليها 
الكبري  الداربي  ا�صت�صافت  التي 
الذي جمع فريقه باجلار مولودية 
الفرن�صي  املدرب  وفتح  اجلزائر، 
امللعب  م�صوؤويل  على  النار 
الأوملبي عندما اتهمهم بالتق�صري 
التي  اإعداد الظروف املالئمة  يف 
اأر�صية امليدان يف  بتواجد  ت�صمح 
جاهزية لتقدمي كرة يف امل�صتوى، 
ت�رشيحات  يف  فروجي  واأكد 
اإعالمية عقب نهاية املواجهة اأن 

لتجعل  كانت جاهزة  الظروف  كل 
عدا  ما  ومتكامال  كبريا  الداربي 
يف  تكن  مل  التي  امليدان  اأر�صية 
الكبري،  الكروي  املوعد  م�صتوى 

وكانت كارثية ح�صبه.
بطاقة  مينح  اأنه  املتحدث  وقال 
امللعب  م�صوؤويل  اإىل  حمراء 
وهم  عليه  وامل�رشفني  الأوملبي 
من ي�صتحقون الطرد ولي�س لعب 
الأر�صية  اأن  باعتبار  املولودية، 
الكرة،  مترير  على  ت�صاعد  ل 
حول  الوقت  نف�س  يف  م�صتغربا 
اللعب  يف  الوطني  املنتخب  قدرة 

على مثل هذه الأر�صية.

النارية  الت�رشيحات  وجاءت 
بعد  اجلزائر  احتاد  ملدرب 
اإىل  توجيهها  مت  التي  التهامات 
على  اأقدمت  جمهولة  اأطراف 
موعد  اقرتاب  عند  امللعب  غلق 
اأمام  العا�صمي  النادي  مباراة 
امل�رشي البور�صعيدي �صمن اإياب 
اجل  من  الكاف  كاأ�س  نهائي  ربع 
عليه  ال�صتقبال  من  الفريق  منع 
قبل  �صطيف  ملعب  اإىل  والتحول 
مولودية  مباراة  موعد  عند  فتحه 
�صمن  البحريني  والرفاع  اجلزائر 

البطولة العربية.
عي�شة ق.

بطولة اجلزائر الدولية للتن�ص

التون�ضية بن ح�ضن ُتتوج باللقب
املنتخب  لعبة  تُوجت 
بن  فريال  للتن�س،  التون�صي 
بلقب  ال�صبت،  اليوم  ح�صن، 
بطولة اجلزائر الدولية لل�صباب 
فوزها  بعد   ،2018 وال�صابات 
من  الفرن�صية  على  النهائي  يف 
بكرار،  اإينا�س  جزائري،  اأ�صل 
و6-4.واأزاحت   6-7 بنتيجة 
اأعفيت  التي  التون�صية  البطلة 
الأول، يف  الدور  من مناف�صات 
اليونا  الفرن�صية  الثاين،  الدور 
رد،  دون  مبجموعتني  جاير 
ن�صف  و6-2.ويف   3-6 بواقع 
بن  فريال  حققت  النهائي، 
مواطنتها  على  الفوز  ح�صن، 
اأحدثت  التي  اجلريبي  غايدة 
ربع  يف  باإزاحتها  املفاجاأة 
النهائي، زعيمة القائمة الأوىل 
فردو�س  التون�صية  للبطولة، 
البحري، مبجموعتني دون رد.

�صابات  الزوجي  م�صابقة  ويف 

اإىل  اللقب  اآل  البطولة،  لهذه 
من  املكون  التون�صي  الثنائي 
وفريال  البحري  فردو�س 
مهبويل، الذي فاز على الثنائي 
فريال  من  املكون  التون�صي 
اجلريبي  وغايدة  ح�صن  بن 
ملجموعة. مبجموعتني 

�صباب،  الزوجي  م�صابقة  ويف 
عزيز  التون�صي  الالعب  تُوج 
البطولة �صحبة  بلقب  الهاليل، 
املغربي حمزة ملني بعد الفوز 
الثنائي  على  النهائي  الدور  يف 
املكون من التون�صي يا�صني بن 
جمعة واجلزائري ريا�س ان�صور 
مبجموعتني دون رد.فيما ذهب 
لالإ�صباين  �صباب،  الفردي  لقب 
ماك�س اجلال كوري، الذي فاز 
ال�صوي�رشي  على  النهائي  يف 
مالكوف�صكي،  مارك  جون 

مبجموعتني دون رد.
وكالت 

قاموا بتيفو عاملي وكاراكاج تفّوق 

 

على برودة اللقاء باأر�شية امليدان

جماهري االحتاد واملولودية يفون 
بالعهد ويبدعون بلوحات رائعة

الفريقني  جماهري  �صنعت 
ومولودية  احتاد  اجلارين 
اجلزائر احلدث واأبدعت بعدما 
كانت العالمة الأبرز يف الداربي 
اجلارين  الفريقني  جمع  الذي 
اأول اأم�س على ملعب 5 جويلية، 
فاإن  العادة،  عليه  كانت  ومثلما 
جنم  كان  الفريقني  جمهور 
املواجهة يف ظل فتور املقابلة 
اأين  امليدان،  اأر�صية  على 
خالل  من  رائعة  اأجواء  �صنعوا 
قدموها  التي  اجلميلة  ال�صور 
املف�صل  فريقهم  وت�صجيع 
كلل  دون  دقيقة  الت�صعني  طيلة 
حا�رشا  التيفو  وكان  تعب،  اأو 
من طرف الفريقني مثلما عودا 
الأخرية  املباريات  خالل  عليه 
وجتعل  الفريقني  جتمع  التي 
الداربي رقم واحد يف  املباراة 
اجلزائر واأحد اأجمل املباريات 
املدرجات،  على  العاغلم  يف 
اأن�صار  �صنع  ال�صدد  هذا  ويف 
من  احلدث  اجلزائر  احتاد 
قاموا  بعدما  ال�صمايل  املنعرج 

بتيفو عاملي وجهوا ر�صالة غلى 
مت�صكهم باألوان الفريق والوفاء 
يف  ال�صقطات  كانت  مهما  له 
من  الفريق  اإق�صاء  على  رد 
يف  وف�صله  القارية  املناف�صة 
الذي  القاري  اللقب  اإحراز 
النادي،  خزائن  ينق�س  يبقى 
الأن�صار  اإقدام  جانب  اإىل 
واإحداث  الكراكاج  اإ�صعال  على 
مل  املقابل،  يف  رائعة.  �صورا 
من  اأهمية  ال�صور  روعة  تقل 
جل�س  الذي  اجلنوبي  املدرج 
اجلزائر  مولودية  اأن�صار  عليه 
الذين كانوا بدورهم يف املوعد 
األوان  وقاموا بتيفو جميل ميزه 
يف  والأحمر،  الأخ�رش  العميد 
للوين  الأن�صار  لوفاء  �صورة 
يف  له  ومنا�رشتهم  الفريق 
جانب  اإىل  الظروف،  اأحلك 
الفريق  اإدارة  اإىل  ر�صالة  توجيه 
يكونون  املولودية  رجال  بكون 
وراء  ولي�س  املدرجات  يف 

املكاتب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

املراكز  هذه  مثل  ان  م�ضيفا 
لل�ضبان  ت�ضمح  �ضوف  للتكوين 
ل�ضنوات،  تكوينهم  اأجل  من 
اإىل جانب اأنها ت�ضمح للأندية 
املو�ضمية  حت�ضرياتها  باإقامة 
هيئته  يجعل  الذي  الأمر  وهو 
يف  فندق  ببناء  تقوم  الكروية 
امل�ضوؤول  وك�ضف  مركز.  كل 
الهيئة  راأ�س  على  الأول 
�ضوف  اأنه  لبلدنا  الكروية 
خارج  من  املكونني  ي�ضتقدم 
الوطن من اأجل التعاقد معهم، 
ال�ضتفادة  بغر�س  وذلك 
مراكز  وتدعيم  خربتهم  من 
ت�ضييدها  يتم  التي  التكوين 
الوطن،  من  مناطق  عدة  عرب 

مربرا الأمر ان اجلزائر تفتقد 
على  القادرين  املوؤطرين  اإىل 
ال�ضابة  املواهب  متابعة 
ا�ضتقدم  اأنه  وقال  واملدربني، 
قياريال  نادي  من  موؤطرين 
امل�ضاهمة  اأجل  من  ال�ضباين 
اخلا�ضة  املواهب  اختيبار  يف 
مبركز التكوين الذي يتم بناءه 
مليانة،  خمي�س  مدينة  يف 
اأن الفاف �ضوف  وقال املعني 
ت�ضتفيد من دعم مايل تقدمه 
لها الحتادية الولية للعبة قيمته 
1.5 مليون اورو ما يقارب 26 
مليار �ضنتيم �ضوف يتم توجيهه 
نحو بناء مراكز التكوين. وفتح 
م�ضوؤويل  على  النار  زط�ضي 
الأندية منتقدا عدم اهتمامهم 
الهام  دورهم  وغياب  بالتكوين 

وا�ضتطرد  املجال،  هذا  يف 
الأندية  اآن  اأن املتعارف عليه 
الهتمام  على  امل�ضوؤولة 
واإجناب  التكوين  بجانب 
اللعبني للم�ضتقبل، لكن الأمر 
ح�ضب  بلدنا  يف  موجود  غري 
الفاف  ان  م�ضيفا  املعني، 
تعي  الأندية  جعل  على  تعمل 
اأن مهمتها يف التكوين باعتبار 
منه  الأول  امل�ضتفيد  اأنها 
الذي  الأمر  وهو   ، م�ضتقبل 
تعمل  الفدرالية  هيئته  يجعل 
على توقيع عقود �رشاكة معها 
يف  معها  اإقحامها  اأجل  من 
م�رشوع التكوين، للم�ضاعدة يف 
ال�ضاعدة  املواهب  اكت�ضاف 
م�ضتقبل  �ضنع  على  القادرة 
الكرة امل�ضتديرة يف اجلزائر.

واأعلن زط�ضي عن تاريخ انعقاد 
عادية  غري  العامة  اجلمعية 
اأو�ضح  اأين  الكروية  لهيئته 
 27 بتاريخ  جتري  �ضوف  اأنها 
التطرق  دون  املقبل  اأكتوبر 
اآخر  لكن  اأعمالها،  اإىل جدول 
�ضوف ميرر  اأنه  توؤكد  الأخبار 
كبري  فندق  بناء  م�رشوع  اإلغاء 
الذي كان اأطلقه �ضابقه حممد 
اجلمعية  اأع�ضاء  على  روراوة 
امل�ضادقة  اأجل  من  العامة 
منذ  رف�س  الذي  وهو  عليه 
منذ  الفاف  راأ�س  على  تعيينه 
على  املوافقة  ون�ضف  عام 
يف�ضل  اأنه  و�ضدد  امل�رشوع 
الفندق  بناء  اأموال  حتويل 
وبناء  بالتكوين  العتناء  نحو 

املراكز اخلا�ضة له.

ك�شف ح�شول �لفاف على دعم 1.5 مليون �أورو من �لفيفا

زط�ضي: التكوين م�ضتقبل الكرة اجلزائرية واالأندية ال تقوم بدورها

�شّدد رئي�س �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم خري �لدين زط�شي �أن �لتكوين يبقى �لعامل �لأ�شا�شي من �أجل تطوير 
كرة �لقدم �جلز�ئرية و�لذهاب بها بعيد� و�ل�شتمر�رية يف متابعة �لالعبني �ل�شبان و�أ�شحاب �ملوهبة، و�أو�شح 

زط�شي خالل تو�جده �أم�س يف تلم�شان من �أجل �فتتاح �أول مركز جهوي للتكوين �ن متابعة �لفئات �ل�شابة كان �أول 
نقاط �لربنامج �لذي ح�شر به �إىل �لحتادية �جلز�ئرية للعبة و�لذي ركز عليه يف برناجمه لإدر�كه �أهمية �لعتناء 

بالفئات �ل�شابة ومتابعتها عن كثب

جنم مقرة يتاألق �حتاد �حلر��س و�لبليدة 
يو��شالن �لغرق

البابية تقفز اإىل الو�ضافة 
والرائد يتعرث

�أبدت ��شتعد�دها لدفع 8 مليون �أورو �إىل 
نظريتها �شبارتاك مو�شكو

اإدارة اأندرخلت تدر�س 
اإعادة هني اإىل الفريق

زيدان يبتعد عن 
مان�ض�ضرت يونايتد

�ضهدت مباريات اجلولة التا�ضعة لبطولة 
ارتقاء  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
الو�ضافة  اإىل  العلمة  مولودية  من  كل 
اإىل  ال�ضاعد اجلديد، جنم مقرة  وكذا 
الرابع، يف حني تعرث املت�ضدر  املركز 
بينما  قواعده،  خارج  ال�ضلف  اأوملبي 
الرتتيب،  اأ�ضحاب ذيل  تتوا�ضل معاناة 
الذي  الثمني  الفوز  اإثر  ذلك  وياأتي 
ال�ضيف  على  العلمة  مولودية  حققته 
احتاد عنابة مما �ضمح »للبابية« بالقفز 
اإىل املرتبة الثانية رفقة وداد تلم�ضان 
عنابة  احتاد  اأما  نقطة،   15 بر�ضيد 
الثامن رفقة �رشيع  فيبقون يف املركز 
يرتك  ومل  �ضعيدة،  ومولودية  غليزان 
الوافد اجلديد جنم مقرة الفر�ضة متر 
تلم�ضان  وداد  ال�ضيف  ليهزم  يديه  بني 
عا�ضمة  لأبناء  �ضمح  نظيف  بهدف 
الرابع  ال�ضف  اإىل  بال�ضعود  »احل�ضنة« 
وترجي  ب�ضكرة  احتاد  مع  منا�ضفة 
بينما  نقطة،   14 مبجموع  م�ضتغامن 
الو�ضافة  مركز  على  الوداد  يحافظ 
على  الثالث  الفوز  ويعد   ،15 بر�ضيد 
املدرب  التحاق  منذ  للنجم  التوايل 
للفريق  الفنية  بالعار�ضة  عبا�س  عزيز 
تعرث  جهته،  من  والأبي�س.  الأزرق 
القواعد  خارج  ال�ضلف  اوملبي  الرائد 
بنتيجة1-1  �ضعيدة  مولودية  اأمام 
على  يحافظون  اأن«ال�ضلفاوة«  غري 
خ�ضارة،  اأي  دون  نقطة   19 ال�ضدارة 
الثامنة  املرتبة  حتتل«ال�ضادة«  بينما 
ب12 نقطة.، ن جانب اآخر، كاد احتاد 
ب�ضكرة اأن يعود بالزاد كامل لول ت�ضييع 

اآخر  يف  جزاء  ل�رشبة  كباري  لعبه 
بالتعادل  ليكتفي  املقابلة،  من  حلظة 
�ضكيكدة  �ضبيبة  الأر�س  اأ�ضحاب  اأمام 
تراوح  اأبناء«رو�ضيكادا«  و�ضعية  وتبقى 
املنطقة  من  مقربة  وعلى  مكانها 
املركز  يف  يتواجدون  حيث  احلمراء، 
الذي  نقاط، وهو احلال   9 بر�ضيد   13
باملدرب«ال�ضكيكدي«اليمني  دفع 

بوغرارة اإىل تقدمي الإ�ضتقالة.
بو�ضعادة  اأمل  �ضجل  اآخر،  جانب  من 
احتاد  اأمام  الفوز  بطعم  تعادل 
الأمل  و�ضعية  كانت  واإذا  احلرا�س، 
على  ال�رشاع  ي�ضوبها«الأمل«يف 
ال�ضابعة  املرتبة  يف  بتواجده  ال�ضعود 
فاإن  الو�ضيف،  عن  نقطتني  وبفارق 
جولة  من  �ضوء  يزداد  »ال�ضفراء«  حال 
لأخرى، خا�ضة واأنها مل تتذوق »نكهة« 
تتواجد  و  املو�ضم،  بداية  منذ  الفوز 
باملقابل،  الأخري،  قبل  ما  املركز  يف 
الأر�س  عاملي  غليزان   �رشيع  ا�ضتغل 
ال�ضيف  على  الأهم  ليحقق  واجلمهور 
جمعية وهران وفاز عليه وهي النتيجة 
من  مقربة  تبقي«الرابيد«على  التي 
ثلث  بعد  وعلى  املقدمة  كوكبة 
اأما  الثاين،  ال�ضف  عن  فقط  خطوات 
 12 املرتبة  اإىل  فترتاجع  اجلمعية 
بر�ضيد متجمد عند النقطة العا�رشة، 
بجاية  �ضبيبة  فريق  تنف�س  جهته،  من 
البليدة  احتاد  ال�ضيف  على  تغلبه  اثر 
بثلثة نظيفة، وهي النتيجة التي تعقد 

و�ضعية اأبناء مدينة »الورود«.
وكالت

يقرتب اللعب الدويل اجلزائري �ضفيان 
فريقه  �ضفوف  اإىل  العودة  نحو  هني 
بعدما  البلجيكي  اأندرخلت  ال�ضابق 
احلالب  فريقه  رفقة  نف�ضه  يجد  مل 
�ضبارتاك مو�ضكو الرو�ضي، حيث ك�ضف 
اندرخلت  اإدارة  اأن  البلجيكي  الإعلم 
جنمها  اإعادة  اأجل  من  بجدية  تفكر 
قبل  �ضفوفها  تاألق يف  الذي  اجلزائري 
التتويج بلقب  اإىل  مو�ضمني بعدما قاده 
بدوري  معه  وتوج  البلجيكي  الدوري 
مو�ضم  بلجيكا  يف  لعب  اأح�ضن  بلقب 

م�ضوؤولو  اأعرب  حيث   ،2017/2016
دفع  اإىل  ا�ضتعدادهم  البلجيكي  الفريق 
احل�ضول  اأجل  من  اأورو  مليون   8 مبلغ 
جديد  من  معه  والتعاقد  اللعب  على 
بينما  املقبل،  ال�ضتوي  املركاتو  خلل 
الوطني  املنتخب  األعاب  ل يجد �ضانع 
فريقه  اإىل  العودة  اجل  من  اعرتا�ضا 
الت�رشيح  له  �ضبق  الذي  وهو  ال�ضابق 
�ضابقا اأنه يرغب يف العودة اإىل �ضفوفه 

واللعب معه جمددا.
ع.ق.

اأعمال  وكيل  ميجل�ضيو  اآلن  ك�ضف 
زين الدين زيدان املدير الفني ال�ضابق 
التي  التقارير  حقيقة  مدريد،  لريال 
تتحدث عن اقرتاب املدرب الفرن�ضي 
خلًفا  يونايتد،  مان�ض�ضرت  تدريب  من 
الذي  مورينيو  جوزيه  للربتغايل 
وقال  حاليا،  احلمر  ال�ضياطني  يقود 
موقع  نقله  ت�رشيح  يف  ميجل�ضيو 
اأعتقد  »ل  الفرن�ضي:   »le10sport«
اإنها  اإجنلرتا،  يف  للعمل  �ضينتقل  اأنه 
خمتلفة مع اأ�ضلوبه، لقد ناق�ضت معه 

الأمر وهو غري متحم�س له، لقد اختار 
البتعاد ملدة عام«، وكانت الكثري من 
يف  اأ�ضارت  قد  اإجنلرتا  يف  التقارير 
الفرن�ضي  املدرب  اأن  الأخرية  الأيام 
�ضوف يتوىل تدريب مان�ض�ضرت يونايتد 
جوزيه  للربتغايل  خلًفا  الإجنليزي 
مورينيو. يذكر اأن زيدان توىل تدريب 
ون�ضف  مو�ضمني  يف  مدريد  ريال 
اإجنازات  امللكي  الفريق  مع  وحقق 
بدوري  الفوز  راأ�ضها  على  عديدة 

اأبطال اأوروبا 3 مرات متتالية.   

ماتيو�س يهاجم العبي البايرن 
ويق�ضو على رودريغيز

انتقد اأ�ضطورة بايرن ميونخ لوثار ماتيو�س اأداء الفريق البافاري، 

بعد اخل�ضارة اأول اأم�س اأمام بورو�ضيا مون�ضنجلدباخ بثلثة 

موقع  نقلها  ت�رشيحات  يف  ماتيو�س  وقال  نظيفة،  اأهداف 

كان  متى  اأتذكر  اأن  اأ�ضتطيع  »ل  الأملاين:   »sportbuzzer«

الدرجة، ول حتى عندما كنت لعًبا«،  لهذه  �ضيًئا  بايرن  اأداء 

ليفاندوف�ضكي وجوريت�ضكا  واأ�ضاف: »مل يكن هناك حما�س، 
كانا كالغرباء، مات�س هوميلز كان بطيًئا جًدا«.

اأثار جدًل  الذي  الكولومبي خامي�س رودريغز  اأداء  انتقد  كما 

»لديه  وقال:  كوفات�س،  نيكو  باملدرب  علقته  حول  موؤخًرا 

لعدم  اأ�ضبابه  لديه  كانت  رمبا  كوفات�س  لكن  كثرية،  اأحاديث 

اأ�ضا�ضًيا يف الأ�ضابيع املا�ضية، عندما يلعب ل يقدم  اإ�رشاكه 

يف  لدخوله  داعي  ل  لذا  املباراة،  هذه  يف  فعل  مثلما  �ضيًئا 

يلعبوا  »مل  البافاري:  اأ�ضطورة  ووا�ضل  الأ�ضا�ضية«،  الت�ضكيلة 

لديهم  يكن  مل  جيد،  ب�ضكل  املبارزات  يف  يدخلوا  ومل  بقوة 

اأن  عليه  »الآن  واختتم:  الأمام«،  اإىل  التقدم  اأجل  من  اأفكار 

يعرف على من يجب اأن يعتمد، عليه اأن ي�ضتخل�س النتائج من 
املباريات الأربع الأخرية«.

�شجل هدفا ومنح متريرتني حا�شمتني

تايدر يقود اأمباكت مونرتيال
 للفوز ويريح بلما�ضي

يوا�ضل اللعب الدويل اجلزائري �ضفري تايدر التاألق رفقة ناديه 
اأمباكت مونرتيال بعدما قاده اإىل الفوز اأول ام�س على ح�ضاب 
التي  املقابلة  وهي  نظيفة  بثلثية  كرو  كولومبو�س  ال�ضيف 
الدوري  من  ال�رشقية  املجموعة  عن   32 اجلولة  �ضمن  تندرج 
الأمريكي، وكان متو�ضط ميدان الت�ضكيلة الوطنية جنم املباراة 
بعدما �ضاهم يف الأهداف الثلثة لناديه، عقب ت�ضجيله هدفا 
 32 بعد مرور  التهديف  به جمال  افتتح  ركلة جزاء  عن طريق 
حا�ضمتني  اأن مينح متريرتني  قبل  اللقاء،  انطلق  على  دقيقة 
من  و59   44 الدقيقتني  يف  والثالث  الثاين  الهدفني  منهما  جاء 
جمال  الوطني  الناخب  يطمئن  الذي  الأداء  وهو  املقابلة، 
مباراتي  موعد  قبل  ميدانه  متو�ضط  جاهزية  حول  بلما�ضي 

البننب �ضمن ت�ضفيات كاأ�س اإفريقيا 2019.
ع.ق.

.           برجمة اجلمعية غري العادية للفاف يف 27 اأكتوبر



بوري�صيا مون�صغالدباخ ي�صفع بايرن ميونيخ
رق�ص بورو�شيا مون�شنغالدباخ على جراح العمالق البافاري بايرن ميونيخ وغلبه 
الفرن�شي  و�شجل  الأملاين،  الدوري  من   7 املرحلة  �شمن   0-3 اآرينا  األيانز  يف 
اخل�شارة  وهي  الفائز،  اأهداف  هريمان  وباتريك  �شتيندل  ولر�ص  بليا  احل�شن 
الثانية توالياً للفريق البافاري بعد ال�شقوط اأمام هريتا برلني املرحلة املا�شية 
�شار  فيما  اخلام�ص  املركز  يف   13 النقطة  عند  بايرن  ر�شيد  وجتمد   ،2-0

مون�شنغالدباخ ثانياً 14 نقطة.
بقيادته  ال�شوبر«  »البديل  نف�شه  األكا�شري  باكو  الإ�شباين  املهاجم  فر�ص  بينما 
 ،3-4 اأوغ�شبورغ  �شيفه  على  وقاتل  مثري  لفوز  املت�شدر  دورمتوند  بورو�شيا 
وذلك بت�شجيله ثالثية، ودخل فريق املدرب ال�شوي�رسي لو�شيان فافر مباراته 
مع اأوغ�شبورغ باحثا عن تاأكيد تاألقه هذا املو�شم، ل�شيما على ملعبه »�شيغنال 
الفرن�شي يف  واأبرزها على موناكو  انت�شارات مدوية  الذي �شهد  بارك«  اإيدونا 
اأمام م�شيفه  اأن يكون لقمة �شائغة  اأوغ�شبورغ رف�ص  اأوروبا، لكن  اأبطال  دوري 
التعادل  اإذ تقدم عليه مرتني وكان يف طريقه خلطف نقطة  الأ�شفر والأ�شود، 
لول  جماهريه،  بني  املو�شم  هذا  مباريات   5 يف  اخلام�ص  فوزه  من  وحرمانه 
ثم خطف هدف  مرتني  التعادل  واأدرك  الثاين  ال�شوط  دخل يف  الذي  األكا�شري 
الفوز لفريقه يف الدقيقة ال�شاد�شة من الوقت ال�شائع، ورفع دورمتوند ر�شيده 
يف  نقاط   8 عند  اأوغ�شبورغ  ر�شيد  جتّمد  حني  يف  ال�شدارة  يف  نقطة   17 اإىل 

املرتبة التا�شعة.
وقاد الأمريكي بوبي وود فريقه هانوفر حل�شم مواجهة القاع مع �شيفه �شتوتغارت 
وحتقيق فوزه الأول لهذا املو�شم بنتيجة 3-1 بت�شجيله ثنائية واأ�شاف التوغويل 
اإيهال�ص بيبو الهدف الثالث مقابل هدف للمخ�رسم ماريو غوميز، ويف ظل الفوز 
دو�شولدورف  فورتونا  م�شيفه  ح�شاب  على  وجاء  املو�شم،  هذا  ل�شالكه  الثاين 
بهدفني بات �شتوتغارت يف قاع الرتتيب بر�شيد 5 نقاط.من جهة اأخرى ح�شم 

التعادل ال�شلبي نتيجة مباراة ماينت�ص مع هريتا برلني.

التاريخ ي�صع م�صتقبل لوبيتيغي على املحك
الرابعة  للمباراة  اأي هدف  وا�شل ريال مدريد تراجعه بعدما ف�شل يف ت�شجيل 
املوؤملة  خل�شارته  اإ�شافة  الأبطال،  ودوري  الدوري  م�شابقتي  يف  التوايل  على 
اأمام ديبورتيفو األفي�ص اأول اأم�ص، وقالت �شحيفة »ماركا« الإ�شبانية اإن التاريخ 
ل يقف بجانب الإ�شباين جولني لوبيتيغي مدرب ريال مدريد، والذي ف�شل فريقه 
يف ت�شجيل اأي هدف يف 6 �شاعات و 49 دقيقة، واأ�شارت اأنه يف عام 1982 كان  
فويادين بو�شكوف مدرًبا للفريق الأبي�ص، ومل ي�شتطع امللكي ت�شجيل اأي هدف 
اأما  اإقالته بعد 11 يوما من ذلك الأمر،  التوايل، وقد متت  يف 4 مباريات على 
يف  فريقه  ف�شل  فقد   1985 عام  يف  للفريق  مدرًبا  كان  والذي  اأمارو  اأمان�شيو 
الت�شجيل يف 4 مباريات على التوايل، ومتت اإقالته على الفور، وختمت ال�شحيفة 
باأنه من الوا�شح اأن لوبيتيغي �شوف ي�شتمر لفرتة اأخرى يف ظل ال�شرتاحة الدولية، 

ولكن ا�شتمرار الفريق بهذا ال�شكل �شيقرب املدرب الإ�شباين من الإقالة.

 غوارديوال: �صالح يحتاج 9 �صنوات
 ليقارن باأغويرو

جنم  �شالح  حممد  اإَنّ  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  غوارديول  بيب  الإ�شباين  قال 
ليفربول، يجب اأن ي�شتعيد م�شتوى املو�شم املا�شي وي�شتمر عليه 8 اأو 9 �شنوات 
واأو�شح جوارديول  اأغويرو،  ال�شيتزنز �شريجيو  تتم مقارنته بهداف  مقبلة، كي 
يف ت�رسيحات نقلتها �شبكة »�شكاي �شبورت�ص« قبل مواجهة ليفربول وال�شيتي: 
ما  لذا  ت�شيل�شي،  كان يف  اإجنلرتا  الأول يف  وعامه  �شًنا،  اأ�شغر  زال  ما  »�شالح 
ليحرز  الذي ميتلك اجلودة  الالعب  »لكن  واأ�شاف:  امل�شتقبل«،  زلنا �شرناه يف 
ارتفاع  بها  القدم  كرة  لكن  ذلك،  تكرار  ي�شتطيع  دائما  املو�شم،  يف  هدًفا   50
وانخفا�ص«، وتابع :«�شالح لعب ممتاز و�شيحرز اأهداًفا يف امل�شتقبل، ما مير 
ل الكثري من الأهداف، لكن يف بع�ص الأحيان  به الآن يحدث اأحياًنا، اأغويرو �شَجّ
�شنوات   9 اأو   8 الأهداف،  تلك  اأغويرو  �شنة �شجل  كم  واأكمل: »يف  ي�شجل«،  مل 

بالن�شبة ل�شالح ما �شاهدناه مو�شم واحد من 7 اأو 8 �شنوات �شيق�شيها هنا«.

املان يونايتد ي�صجل رميونتادا اأمام نيوكا�صل
فوزاً  يونايتد  مان�ش�شرت  حقق 
�شيفه  اأمام  اأم�ص  اأول  �شعباً 
يف   2-3 يونايتد  نيوكا�شل 
الدوري  من  الثامنة  اجلولة 
نيوكا�شل  وتقدم  الإجنليزي، 
الربازيلي  �شجلهما  بهدفني 
والياباين  كينيدي  روبرت 
ذلك  وبعد  موتو   يو�شينوري 
قام املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينو بتغريات موؤثرة ف�شجل 
البديل،  ماتا  خوان  الإ�شباين 
 70 الدقيقة  يف  الأول  الهدف 
اأنطوين  الفرن�شي  عّدل  ثم 
الدقيقة  النتيجة يف  مار�شيال 

األك�شي�ص  الت�شيلي  وجاء   76
�شان�شيز البديل الثاين لي�شجل ثالث الأهداف يف الدقيقة 90، ويحتل مان�ش�شرت يونايتد املركز الثامن بر�شيد 13 نقطة فيما 
يحتل نيوكا�شل املركز 19 بر�شيد نقطتني، وتقدم فريق املدرب الإ�شباين رافايل بينيتيز بهدفني يف الدقائق الع�رس الأوىل وهي 

املرة الأوىل يف الدوري الإجنليزي املمتاز يتلقى يونايتد هدفني يف الدقائق الع�رس الأوىل على ملعبه.
اإل اأن لعبي »ال�شياطني احلمر« انتف�شوا يف ال�شوط الثاين ومتكنوا من تقلي�ص الفارق بهدف للبديل الإ�شباين ماتا من ركلة حرة 
مبا�رسة والتعادل بهدف من الفرن�شي اأنطوين مار�شيال بعد تبادل مثايل للكرة يف داخل منطقة مع مواطنه بول بوغبا، و�شولً 
اإىل هدف الفوز عرب البديل الآخر الت�شيلي األيك�شي�ص بكرة راأ�شية، وكان م�شوؤولون يف النادي قد اأكدوا قبيل انطالق املباراة اأن 
م�شري مورينيو لي�ص مهدداً، وذلك يف اأعقاب تقرير ل�شحيفة »ديلي مريور« اأ�شارت فيه اإىل اأن قرار اإقالة مورينيو اتخذ ويرجح 

اأن يتم اإعالنه يف عطلة نهاية الأ�شبوع احلايل، ب�رسف النظر عن نتيجة مباراة نيوكا�شل.
واأ�شارت »بر�ص اأ�شو�شي�شني« التي مل ت�شم امل�شوؤولني الذين حتدثت اإليهم اأن اإدارة النادي تعتزم منح مورينيو الذي يقود الفريق 
يف مو�شمه الثالث، فر�شة تغيري جمرى الأمور خالل ا�شرتاحة املباريات الدولية التي تبداأ بعد املرحلة الثامنة، يف املقابل، 
نقلت تقارير �شحافية اإنكليزية اأخرى، ل�شيما عرب �شبكتي »بي بي �شي« و«�شكاي«، اأن مورينيو ل يزال يتمتع بدعم الإدارة واأن 

اأي قرار باإقالته مل يتخذ بعد.

وا�شل ريال مدريد نزيف النقاط يف الليغا بتعرث جديد، بعد اخل�شارة 
خالل  القاتل  الوقت  يف  بهدف  األفي�ص  ديبورتيفو  م�شيفه  اأمام 
من  الثامنة  اجلولة  مناف�شات  �شمن  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 
يف  الوحيد  املباراة  هدف  غار�شيا  مانو  �شجل  الإ�شباين،  الدوري 
الدقيقة 95، وعجز ريال مدريد عن حتقيق الفوز للجولة الثالثة على 
 14 عند  ر�شيده  ليتجمد  املو�شم  هذا  الثانية  خ�شارته  ونال  التوايل 
نقطة، بينما رفع األفي�ص ر�شيده اإىل نف�ص العدد من النقاط ليزاحم 
الريال وبر�شلونة على �شدارة جدول امل�شابقة، وفر�ص ريال مدريد 
الكافية  بال�رسا�شة  تكن  مل  فر�شه  ولكن  الأول،  ال�شوط  �شيطرته يف 
�شد حار�ص مرمى األفي�ص فرناندو بات�شيكو، وكان التهديد الوحيد 
اجلهة  من  جلوين  عر�شية  بكرة  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  للحار�ص 
الي�رسى حلق بها اإيباي غوميز اإل اأن رافائيل فاران اأخرجها من على 

خط املرمى لينقذ فريقه من فر�شة خطرية. وبداأ جولني لوبيتيغي 
باإ�رساك  بتعديل هجومي  الثاين  ال�شوط  لريال مدريد  الفني  املدير 
ماريانو دياز، بدًل من بنزمية لتن�شيط اخلط الأمامي، واأ�شاع دياز 
فر�شة خطرية ب�شبب رعونته وا�شتعرا�شه يف مراوغة مدافع األفي�ص 
توين  يتدخل  اأن  قبل  املريينغي  �شباك  يهز  اأن  غوميز  اإيباي  وكاد 
كرو�ص، وجازف لوبيتيغي هجوميا اأمال يف هز �شباك األفي�ص، حيث 
دفع مباركو اأ�شين�شيو بدًل من كا�شيمريو، اأما اأبيالردو مدرب األفي�ص 
اأ�رسك روبن �شوبرينو ومانو غار�شيا بدًل من اإيباي غوميز وواكا�شو، 
اخلروج  كورتوا يف  ف�شل  ال�شائع،  الوقت  من  اخلام�شة  الدقيقة  ويف 
لالإم�شاك بركلة ركنية لت�شل الكرة اإىل راأ�ص مانو غار�شيا لي�شدد يف 
ال�شباك اخلالية، ويقتن�ص اأ�شحاب الأر�ص فوزا ثمينا يف وقت قاتل 

بينما وا�شل ريال مدريد، الغرق يف �شل�شلة نتائجه ال�شلبية.

اأالفي�س يطيح بامللكي يف الوقت القاتل
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رونالدو ي�صجل ويقود اليويف للفوز
�شجل كري�شتيانو رونالدو هدفاً �شاعد به فريقه جوفنتو�ص الإيطايل يف الفوز 2-0 على م�شت�شيفه اأودينيزي يف املرحلة 
الربتغايل  النجم  اأتبعه  بيتانكور  الأوروغوياين رودريغو  العجوز  لل�شيدة  الأول  الهدف  واأحرز  الإيطايل،  الدوري  الثامنة من 
رونالدو بالثاين و�شار ر�شيد فريق ال�شيدة العجوز 24 نقطة حملقاً وحده يف ال�شدارة ومبتعداً عن نابويل بفارق 9 نقاط، 
بدوره توقف ر�شيد اأودينيزي عند النقطة 8 يف املركز 15 على جدول ترتيب الدوري، وحقق يويف الفوز لأول مرة يف اأول 
10 مباريات يف املو�شم  متجهم الوجه، خالفاً ملبارياته ال�شابقة مع فريق »ال�شيدة العجوز«، قبل اأن تعود البت�شامة اإىل 
من  بعد عر�شية  براأ�شه  وحولها  الكرة  اإىل  الربتغايل  زميله  �شبق  الذي  بنتاكور  الت�شجيل عرب  فريقه  افتتح  عندما  حمياه 
مواطن الأخري جواو كان�شيلو. وكان يوفنتو�ص قريباً من هدف ثان لول تاألق احلار�ص �شيموين �شكوفيت يف وجه ماندزوكيت�ص 
لكن رونالدو عو�ص الفر�شة واأ�شاف الهدف الثاين بعد ثوان معدودة بت�شديدة �شاروخية بي�رساه من داخل املنطقة بعد 
متريرة من ماندزوكيت�ص م�شجاًل هدفه الرابع بقمي�ص »بيانكونريي«. وبعد اأربع مباريات دون انت�شار، وا�شل روما �شحوته 
بتحقيقه فوزه الثالث توالياً وذلك على ح�شاب �شيفه املتوا�شع اإمبويل بهدفني �شجلهما الوافد اجلديد من اإ�شبيلية الإ�شباين 
واأفلت  ال�شعراوي،  �شتيفان  من  متريرة  بعد  دزيكو  اإدين  والبو�شني  حرة  ركلة  اإثر  راأ�شية  بكرة  نزونزي  �شتيفن  الفرن�شي 
فريق املدرب اأوزيبيو دي فران�شي�شكو القادم من فوز �شاحق يف منت�شف الأ�شبوع على فيكتوريا بلزن الت�شيكي يف دوري 
اأبطال اأوروبا بالنقاط الثالث لأن اإمبويل كان الطرف الأف�شل ل�شيما يف ال�شوط الثاين وح�شل على ركلة جزاء اأ�شاعها 
فران�شي�شكو كابوتو، ورفع نادي العا�شمة ر�شيده اىل 14 نقطة يف املركز الثالث موؤقتاً، فيما جتمد ر�شيد اإمبويل عند 5 

يف املركز 18.
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الفنان الرتكي "مهند" يطل على معجبيه مب�صل�صل "الت�صادم"
كفاجن  ال�شهري  الرتكي  الفنان  يطل 
"مهند"  با�شم  املعروف  توغ،  تاتلي 
معجبيه  على  العربي،  العامل  يف 
ا�شمه  جديد  مب�شل�شل  العام  هذا 
نوفمرب  من  ابتداء  "الت�شادم"، 
الذي  امل�شل�شل  ويعر�ض  املقبل. 
على  الرتكية،  "اآي"  �رشكة  �شتنتجه 
قناة تلفزيون SHOW TV، حيث 
ت�شتمر التح�شريات لإنتاج امل�شل�شل 
يف املو�شم احلايل، بح�شب الإعالم 

الرتكي.
وبعد فرتة من البحث، جرى اعتماد 
�شانغو"  "اإجلني  الرتكية  املمثلة 
للعب دور البطولة اإىل جانب مهند، 
التفاق  بعد  التح�شريات  وبداأت 
املخرج  امل�شل�شل  ويخرج  معها، 
ال�شيناريو  وكتب  بريقدار،  اأولوج 

علي اآيدن.
وتدور اأحداث امل�شل�شل عن ق�ش�ض 
مع  وتظهر  تن�شاأ  خمتلفة  وحكايا 
عدد  بني  حت�شل  "ت�شادم"  حادثة 

من ال�شيارات يف حادث �شري متتابع، 
ال�شخ�شيات  بني  احلكايات  وتقاطع 

التي تلتقي جراء هذه احلادثة.
مهند  من  كل  مثل  اأن  و�شبق 
�شابق  م�شل�شل  يف  �شانغو  واملمثلة 
و�شورا"،  الذئب  "�شيد  ا�شم  حمل 
الثاين لهما  ليكون العمل احلايل هو 
حتدد  ومل  هذا  م�شرتك.  ب�شكل 
ال�رشكة املنتجة تاريخ بدء العر�ض 
الت�شوير  اأعمال  ولكن  بالتحديد، 
اأن  خا�شة  للبدء،  جارية  والنتاج 
"تاتلي توغ" كان قد ب�رش حمبيه قبل 
اأ�شهر بوجود م�رشوع م�شل�شل جديد 
خالل  مثلهما  فيلمني  جانب  اإىل 

ال�شيف املا�شي.
العامل  عاما( يف   35( مهند  وا�شتهر 
اأدوار يف  لعب عدة  اأن  بعد  العربي، 
للعربية،  دبلجت  م�شل�شالت  عدة 
العربي،  العامل  ا�شتح�شانا يف  لقت 
وم�شل�شل  "نور"،  م�شل�شل  منها 

"الع�شق املمنوع".

مو�صكو حتت�صن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�صدر اإيرادات ال�صينما يف اأمريكا ال�صمالية 

نا�صر الق�صبي ينتقد ف�صائية عربية ب�صبب فيلم وثائقي 

والرعب  احلركة  فيلم  ت�شدر   
»ذا  اجلديد  العلمي  واخليال 
اأمريكا  يف  ال�شينما  اإيرادات  مغ« 
مليون   44.5 م�شجال  ال�شمالية 
جون  اإخراج  من  الفيلم  دولر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�شون �شتاثام وبينغبينغ يل وريان 
احلركة  فيلم  وتراجع  ويل�شون 
من  اأوت«  فول  اإمبو�شيبل:  »مي�شن 
املركز الأول الذي احتله الأ�شبوع 
املا�شي اإىل املركز الثاين حمققا 

20 مليون دولر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  والفيلم 
ومن  فريج�شون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�شتوفر  اإخراج 
كما تراجع فيلم الر�شوم املتحركة 
من  روبن«  »كري�شتوفر  والكوميديا 
الثالث  املركز  اإىل  الثاين  املركز 
م�شجال 12.4 مليون دولر والفيلم 
وهايلي  مكريجور  يوان  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  اأتويل 

اإخراج مارك فور�شرت.

نا�رش  ال�شعودي،  املمثل  انتقد 
»العربية«  ف�شائية  الق�شبي، 
وثائقي  فيلم  ب�شبب  الإخبارية، 
الراحل،  الكويتي  املمثل  عن 

عبد احل�شني عبد الر�شا.
له  تغريدة  يف  الق�شبي  واأعرب 
ل�شم  رف�شه  عن  »تويرت«،  على 
الفيلم الوثائقي، »هذا ح�شينوه«، 
والذي ت�شتعد »العربية« لعر�شه 
الأيام  خالل  �شا�شتها  على 
املقبلة وغرد نا�رش الق�شبي: » 

مع كامل الأحرتام لقناة العربية 
اجلميل  املجهود  هذا  على 
الكبري  للراحل  التقدير  ومل�شة 
ولكن التحفظ على العنوان )هذا 
بتاريخ  تليق  ل  خفة  ح�شينوه( 

عبداحل�شني عبدالر�شا«.
وتويف عبد احل�شني عبد الر�شا، 
اأحد  يف   ،2017 اأوت   12 يف 
م�شت�شفيات لندن عن عمر ناهز 
الـ 78 عاما وكان الفنان الراحل 
اأيام  قبل  امل�شت�شفى،  اإىل  نقل 

تعر�شه  اإثر  وفاته  من  قليلة 
يف  وجوده  اأثناء  �شحية،  لأزمة 

العا�شمة الربيطانية.
وولد عبد الر�شا يف 15 جويلية 
موؤ�ش�شي  اأحد  وهو   ،1939
احلركة الفنية يف منطقة اخلليج، 
بع�رشات  الفني  م�شواره  وحفل 
وامل�شل�شالت  امل�رشحيات 
اأكرث  مدى  على  قدمها  التي 
من 5 عقود واأ�ش�ض عبد الر�شا 
فرقة امل�رشح العربي يف مطلع 

املا�شي،  القرن  من  ال�شتينيات 
يف  الوطني  امل�رشح  وفرقة 
مواهبه  وتعددت  ال�شبعينيات، 
كما  والغناء،  التلحني  ف�شملت 
الفني  الإنتاج  جمال  خا�ض 
واألف عددا من الأعمال الفنية، 
»درب  م�شل�شلي  غرار  على 
الزلق« و«الأقدار«، وم�رشحيات 
»باي باي لندن« و«�شيف العرب« 
و«عزوبي  املناخ«  و«فر�شان 

ال�شاملية«.

حتت�شن حديقة »�شوكولنيكي« يف مو�شكو 
املكر�ض  الهندية  الثقافة  مهرجان 
وي�شتمر  الهند،  ا�شتقالل  بعيد  لالحتفال 
اجلاري  اأوت   12 حتى   10 من  الحتفال، 
الثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�شمن 
الهندية العديد من الفعاليات التي �شتقام 
يف متنزه �شوكولنيكي، وتبداأ الأن�شطة من 
 10 ال�شاعة  وتنتهي  الـ10 �شباحا  ال�شاعة 

م�شاء كل يوم، والدخول جماين.
الثقافة  على  املهرجان  زوار  و�شيتعرف 
خالل  من  جوانبها  مبختلف  الهندية 
جمموعة من الفعاليات الرتفيهية. ويتيح 
املجوهرات  على  الطالع  املهرجان 
والتوابل  ال�شهرية  الهندية  التقليدية 

باأنواعها والهدايا التذكارية التي �شتعر�ض 
للبيع يف اأق�شام حديقة �شوكولنيكي.

و�شتتمتع الن�شوة بالألوان ال�شاحرة لالأزياء 
�شيتاح  التي  واأقم�شتها املزرك�شة  الهندية 
هناك  و�شتكون  اأي�شا،  للبيع  منها  ق�شم 
ا�شتعرا�شات غنائية راق�شة ي�شارك فيها 
برفقة  كينغ،  اآ�ض  ال�شهري،  بوليوود  مغني 

200 راق�ض وراق�شة.
املركز  قبل  من  املهرجان  هذا  وينظم 
من  وبدعم  مو�شكو  يف  الهندي  الثقايف 
الثقافة  ووزارة  رو�شيا  يف  الهند  �شفارة 
ياأتي تزامنا مع الحتفال  الرو�شية، حيث 
 15 ي�شادف،  الذي  الهند  ا�شتقالل  بعيد 

اأوت.

بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�صرتك

اأعلن الفنان واملو�شيقي اللبناين زياد الرحباين م�شاء اأم�ض 
اجلمعة، عن عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة 

فريوز بعد قطيعة دامت �شنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز 
العام القادم.

وقال الرحباين اإنه يتوا�شل يومياً مع فريوز بعد �شوء تفاهم 
وقع بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�شيا�شي. 

واعترب اأن ما وقع مع فريوز هو جمرد �شوء تفاهم ا�شتفاد 
منه اأنا�ض كثريون. وكان زياد الرحباين قد اأعلن قبل ثالث 

�شنوات اأن والدته معجبة بالأمني العام مليلي�شيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�شن ن�رش اهلل، الأمر الذي اأغ�شب فريوز و�شقيقته 

املخرجة رميا.

�صامح ح�صني يطرح املل�صق 
الدعائي لفيلمه اجلديد »الرجل 

الأخطر«
طرح املمثل امل�رشي �شامح ح�شني املل�شق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل الأخطر«، عرب �شفحته الر�شمية مبوقع في�ض 

بوك. ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل الأخطر« بدور 
العر�ض ال�شينمائي يف مو�شم ال�شيف 2018. ويدور فيلم« 

الرجل الأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�شويقي. فيلم 
»الرجل الأخطر« بطولة �شامح ح�شني، هالة فاخر، اإدوارد، 

رحمة ح�شن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن اإخراج مرق�ض 
عادل.

 اعتقال �صوزان �صاراندون
 ملعار�صتها �صيا�صة ترامب
األقت قوات الأمن الأمريكية القب�ض على املمثلة، �شوزان 

�شاراندون، يف وا�شنطن خالل مظاهرة احتجاج �شد �شيا�شة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�ض الأمريكي، دونالد 
ترامب.   ون�رشت �شحيفة »The Guardian« ما كتبته 

املمثلة �شاراندون، البالغة من العمر 71 عاما، عرب ح�شابها 
اخلا�ض على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا 

اأقوياء. وا�شلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�شلطات اأكرث من 500 
امراأة، يوم اخلمي�ض 28 جوان  اجلاري، خالل م�شاركتهن 

يف م�شرية احتجاج على �شيا�شة الرئي�ض ترامب جتاه 
املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�شل الآلف من اأفراد الأ�رش عن 

بع�شهم على احلدود مع املك�شيك.
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عن دار املدى العراقية

�صدور ترجمة »علم اجتماع 
املعرفة« لعلي الوردي

�سدر عن دار املدى العراقية كتاب »يف علم اجتماع املعرفة... حتليل �سو�سيولوجي لنظرية 
ابن خلدون«، وهي الأطروحة التي قدمها عامل الجتماع علي الوردي اإىل جامعة تك�سا�س 
للح�سول على �سهادة الدكتوراه يف جوان  1950، وقامت برتجمتها د. لهاي عبد احل�سني.

وكالت

بد�أ  كيف  �لأطروحة  وتتناول 
يف  �لثنائي  �مليل  وتنامى 
�لتف�سري و�لتحليل لدى �لوردي، 
و«�جلربوت«،  »�حلق«  يف  كما 
و«�ل�سيا�سة«،  »�لدين«  �أو 
و«�لو�قعي«،  و«�ملثايل« 
و«�لديني« و«�لدنيوي« و«علي« 
�ل�سوء  وت�سلط  �إلخ،  و«عمر«، 
�لنظرية  مرجعياته  على 
علماء  من  نخبة  �سّمت  �لتي 
�لغربيني  و�لتاريخ  �لجتماع 
وعدد�ً من �ملفكرين و�لكّتاب 
�سحيفة  بح�سب  �لعرب، 

�ل�رشق �لأو�سط.
�ملفكرين  �سعيد  وعلى 
�لغربيني برزت �أ�سماء: �آرنولد 
مارك�س،  وكارل  توينبي، 
وكارل  هيغل،  وفردريك 
مانهامي، وجون ديوي، وجورج 
وجارل�س  ميد،  هربرت 
وهاو�رد  يونغ،  وكيمبل  كويل، 
وجورج  بارك  وروبرت  بيكر، 
�ملنظرين  جانب  �إىل  �سيمل، 
�أمثال:  من  �لكال�سيكيني 
و�إمييل  ونيت�سه  فيرب  ماك�س 

دوركهامي.
�ملفكرين  �سعيد  على  �أما 
فربزت  �لعرب  و�لكّتاب 

و�أحمد  ح�سني  طه  �أ�سماء: 
�إىل  �حل�رشي  و�ساطع  �أمني 
�لفال�سفة  من  عدد  جانب 
�لكال�سيكيني  و�ملفكرين 
�أ�سحاب  �أمثال  من  �مل�سلمني 
�لدينية،  و�حلركات  �لفرق 
و�ملعتزلة  �ملت�سوفة  يف  كما 
و�لباطنية، و�أبي حامد �لغز�يل 
و�بن  طفيل  و�بن  باجة  و�بن 

ر�سد.
وياأخذ هذ� �لعمل، كما يُظِهر 
يف  در��سة  �لفرعي،  عنو�نه 
�بَن  �ملعرفة،  �جتماع  علم 
يف  مرجعية  نقطة  خلدون 
�بن  ُدِر�َس  فقد  �لق�سية، 

خلدون ب�سورة رئي�سية لإظهار 
و�لنظريات  نظريته  �أّن  كيف 
ميكن  ثقافته  يف  �أُنِتَجْت  �لتي 
عام  خمطط  يف  تن�سجم  �أْن 
كما  �ملعرفة،  �جتماع  لعلم 
علماء  قبل  من  تطويره  مّت 

�لجتماع �ملحدثني.
هو  �ملعرفة  �جتماع  وعلم 
فرٌع جديد جّد�ً يف جمال علم 
على  و�أ�سبح  َر  وُطِوّ �لجتماع، 
ما هو عليه يف نحو �أربعينات 
هذ�  ويف  �لع�رشين،  �لقرن 

�لإن�ساين،  �لعقل  يَُعُد  �لعلم، 
�جلوهرية،  مل�سلماته  طبقاً 
عن  مع�سومة  مر�آة  لي�س 
�لتي  �لأد�ة  و�إّنا  �خلطاأ، 
و�سعت بيد �لإن�سان مل�ساعدته 

يف �لن�سال من �أجل �لوجود.

رئي�س حتكيم جائزة JCB للأدب: 
روايات القائمة الق�صرية �صهادة 

على جمال الإن�صانية
جائزة  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  �سانبهاج،  فيفيك  و�سف 
JCB لأدب �لرو�يات �لتي و�سلت �إىل �لقائمة �لق�سرية 
ملا  �ملر�قب  بح�س  يتمتع  ح�سا�سا  �سجال  متثل  باأنها 

يحدث يف ع�رشنا �حلايل.
وهذه  للو�قع،  لغة  توفري  هي  �لأدب  وظيفة  �إن  وقال 
�لكتب كلها ر�ئعة يف و�سفها للعو�مل، �لتي نعي�س فيها، 
�لتجربة  وثر�ء  جمال  على  �سهادة  هي  �لرو�يات  فهذه 

�لإن�سانية.
وكانت جائزة JCB لالأدب، وهي جائزة جديدة حتتفى 
�لقائمة  عن  �لهنود،  �لكتاب  قبل  من  �ملتميز  باخليال 
جلنة  �أع�ساء  رو�يات  خم�سة  �سمت  �لتي  �لق�سرية 

�لتحكيم �أنها مبثابة “�سجل بليغ لوقتنا يف �لتاريخ”.
�إىل   JCB جائزة  تهدف  �عالمية،  م�سادر  وبح�سب 
�ملعا�رش  �لهندي  �لتجاري  و�لنجاح  �ملكانة  “تعزيز 
�حلياة  يف  �لأدبية  للكتاب  �أكرب  بروز  وخلق  �لأدب 
تقدمي  �جلائزة  وت�سرتط  �لهندية،  و�لفكرية  �لثقافية 
�لأعمال باللغة �لإجنليزية؛ وهو ما يلزم دور �لن�رش يف 
جمال  �إدخال  على  ر�سمية،  لغة   22 لديها  �لتي  �لهند، 

�لرتجمة لديهم.
�أعمال �لقائمة �لق�سرية جلائزة جى بى �سى:

Jasmine Days by Benyamin
Poonachi by Perumal Murugan

 All the Lives We Never Lived by
Anuradha Roy

 Latitudes of Longing by Shubhangi
Swarup

ي�سار �إىل �أن �لفائز بجائز جى بى �سى يح�سل على جائزة 
مالية قدرها 25 �ألف روبية )25 �ألف جنيه �إ�سرتليني(، 
و�سوف �سيتم تقدميها �إىل كاتب �لرو�ية �لفائزة يف 24 

�أكتوبر �جلاري  يف حفل توزيع �جلو�ئز يف دلهي.
 وكالة اأنباء ال�سعر

ب�سبب ال�سطو على » اإبداعات 45 كاتبة عربية«

»الكتاب العرب« ُيقا�صي دار ن�صر اإ�صرائيلية

ال�سادر حديثا عن املوؤ�س�سة امل�سرية - الرو�سية للثقافة والعلوم بالقاهرة

»احلب يف طوكيو« للروائي ح�صني عبد الب�صري

�صعداوي ُيهنئ نادية مراد حل�صولها على “نوبل لل�صلم”

و�لكاتب  �ل�ساعر  �أر�سل 
حبيب  �لإمار�تي  �ل�سحفي 
�ل�سايغ، �لأمني �لعام لالحتاد 
�لعام لالأدباء و�لكتاب �لعرب، 
�حتاد  عام  �أمني  �إىل  ر�سالة 
ورئي�س  �لعرب،  �ملحامني 
�لعرب،  �لنا�رشين  �حتاد 
�أعرب خاللها عن رغبته فى 
�أن تت�سامن �لحتاد�ت �لثالثة 
يف �إقامة دعوى ق�سائية �سد 
د�ر  �إ�رش�ئيلية،  �لن�رش  د�ر 
على  �سطت  �لتي  “ر�سلينج”، 
عربية،  كاتبة   45 �إبد�عات 
من خمتلف �لأقطار �لعربية، 
�لعربية،  �إىل  وترجمتها 
بعنو�ن  كتاب  يف  و�أ�سدرتها 

“حرية”. و�أكد حبيب �ل�سايغ 
من  �نطالًقا  �أنه  ر�سالته:  يف 
�أوًل، ومن  �لقومية  م�سئوليتنا 
موقفنا �لثابت لرف�س �لتطبيع 
�لثقايف مع �لعدو �لإ�رش�ئيلي 
�لقانوين  ودورنا  �أ�سكاله،  بكل 
و�لكتاب  �لأدباء  عن  للدفاع 
ودفع  مكان،  كل  يف  �لعرب 
بهم،  يحيق  قد  �رشر  �أي 
�لثالثة  �لحتاد�ت  فاإن 
�لفوري،  بالتحرك  مطالبة 
بينهم،  �لتكامل  �إىل  ��ستناًد� 
�سمن  يدخل  �ملو�سوع  و�أن 
ف�ساًل  جميًعا،  �هتمامهم 
�لر�ف�س  �لوطني  �لبعد  عن 
كل  يجمع  �لذي  للتطبيع، 

�لوطن  يف  �ملهنية  �لنقابات 
�لعام  �لأمني  و�أ�سار  �لعربي. 
�إىل  �لعرب  و�لكتاب  لالأدباء 
�لدعوى  تت�سمن  �أن  �رشورة 
�ملطالبة  �لدولية  �لق�سائية 
للكاتبات  منا�سبة  بتعوي�سات 
�لرتجمة  من  ت�رشرن  �لالئي 
دون �حل�سول على مو�فقتهن، 
و�سحب �لكتاب ومنع توزيعه، 
�لدولية  �ملنظمات  و�إدخال 
�مللكية  بحقوق  �ملعنية 
�ملو�سوع،  يف  طرًفا  �لفكرية 
لردع �ملعتدى ومنعه من تكر�ر 
يذكر  �مل�ستقبل.  يف  فعلته 
بو��سطة  متت  �لرتجمة  �أن 
مرتجم يدعى �آلون فر�جمان، 

ي�سغل من�سب من�ّسق در��سات 
�للغة �لعربية يف ق�سم در��سات 
“بن  �ل�رشق �لأو�سط بجامعة 
جانب  –�إىل  وهو  جوريون”، 
�لو��سحة-  �لقر�سنة  عملية 
يف  �لعربيات  �لكاتبات  يقحم 
يخرق  كما  يردنه،  ل  �رش�ع 
طوق  و�حد-  طرف  -من 
�حل�سار �لثقايف �لذي يتم�سك 
به �لأدباء و�لكتاب و�ملثقفون 
مع  �لتطبيع  برف�س  �لعرب 
�لذي  �لإ�رش�ئيلي،  �لعدو 
فل�سطني  �أر�س  يغت�سب 
تر�ثها  وي�رشق  �لعربية، 

�لثقايف ب�سكل م�ستمر.
 وكالة اأنباء ال�سعر

 - �مل�رشية  �ملوؤ�س�سة  �أ�سدرت 
�لرو�سية للثقافة و�لعلوم بالقاهرة 
�جلديدة  �لق�س�سية  �ملجموعة 
�لآثار  لعامل  طوكيو«  يف  »�حلب 
ح�سني  �لدكتور  و�لكاتب  و�لرو�ئي 
�لدكتور  و�أ�ساف  �لب�سري.  عبد 
�ملوؤ�س�سة  رئي�س  �ل�سافعي  ح�سني 

للثقافة  �مل�رشية-�لرو�سية 
ق�سة   14 ي�سم  �لكتاب  �أن  و�لعلوم 
طوكيو،  يف  �حلب  وهي:  ق�سرية 
وثلوج كاناز�و�، و�عرت�فات عا�سق 
يف  وبالتيمور  وبالتيمور،  قدمي، 
هاربر،  �لإنر  يف  ومعك  �لليل، 
وعيد �حلب يف بالتيمور، وجلجلة، 

و�ساي مع عم �أ�سالن، و�لعائ�س يف 
ومينا  �لنهر،  �إىل  و�لهبوٌط  �لوهم، 
زو�رش  و�مللك  �لقطرين،  موحد 
ويقول  وتوتو.  �إميحتب،  و�لعبقري 
هو  �لكتاب  هذ�  �إن  �لب�سري  عبد 
قام  وكتابات  معاي�سات  ح�سيلة 
ز�رها  �لتي  �ليابان  عن  بكتابتها 

ق�سرية  ملدة  فيها  وعا�س  مرتني 
م�رش  وعن  كثرًي�،  بها  وتاأثر 
ب�سدة،  يع�سقها  �لتي  �لفرعونية 
و�ل�سخ�سيات  �لأجو�ء  بع�س  وعن 
عرب  �لتي  �ملعا�رشة  م�رش  من 

عنها ب�سغف بالغ.
 وكالت

�أحمد  �لعر�قي  �لكاتب  هناأ 
�سعد�وي، �لفائز باجلائزة �لعاملية 
�لنا�سطة  �لبوكر،  �لعربية،  للرو�ية 
لفوزها،  مر�د،  نادية  �لعر�قية 
لل�سالم  نوبل  جائزة  بـ  �جلمعة، 

�سعد�وي  �أحمد  وقال   .2018
للعر�قية نادية مر�د، يف من�سور له 
�لفي�س  يف  �لر�سمية  �سفحته  على 
�سحايا  �سوت  هو  “�سوتك  بوك: 
�لتي  �ل�سحية  �سوت  �لٍرهاب، 

فهو  �ل�سالم،  ب�سناعة  تتم�سك 
ود�عميه  �لرهاب  ف�سح  يف  �أبلغ 

ومموليه و�ملوؤيدين له.
ي�سار �إىل �أن �لأكادميية �ل�سويدية، 
منحت جائزة نوبل لل�سالم 2018، 

�إىل ديني�س موكويجى ونادية مر�د 
��ستخد�م  لإنهاء  جهودهما  على 
�لعنف �جلن�سي ك�سالح يف �حلرب 

و�ل�رش�ع �مل�سلح.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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نراهن على 23 عنوانا متنوعا يف �سيال 2018 
ملحوظا انتعا�سا  ت�سهد  اجلزائر  يف  الأدبية  احلركة  	•

اجلزائر يف  الكتاب  �سناعة  ثقافة  تكري�س  هدفنا  	•
الإن�سان الأعرج  وا�سيني  على  التعرف  �سرف  يل  	كان  	•

حاوره: حكيم مالك 

كيف يعرف بكر حمادي 
نف�سه للقراء؟

من  �شاب  �شنة   29 حمادي  بكر 
على  متح�شل  تلم�شان،  مدينة 
النف�س  علم  يف  لي�شان�س  �شهادة 
خا�شة،  تربية  وما�شرت  العيادي 
ومدير  �شابقا  نف�شاين  اأخ�شائي 
�شفحات  حاليا،  بوهيما  ن�رش  دار 
باأكملها ال تكفيني ل�رشح  اجلريدة 

هذه النقلة.

متى ن�ساأت دار بوهيما 
للن�سر والتوزيع؟

 
انطلقت فكرة تاأ�شي�س دار بوهيما 
مقهى  يف  اأخوية  جل�شة  من 
الفكرة  اأن  نعلم  وكما  بتلم�شان، 
فوجدنا  ب�رشعة  وتتخّمر  تنت�رش 
تطبيق خمّطط  نبا�رش يف  اأنف�شنا 
امل�رشوع وروؤيته وبذلك مت تاأ�شي�س 

الدار يوم 24 اأكتوبر 2017.

ما هي اأهدافكم وفيما 
تتمثل ا�سرتاتيجيتكم؟ 

ن�رش  على  بوهيما  دار  تعتمد 
والفكر  االأدب  االأعمال اجلّيدة يف 
داخل  وت�شويقها  والرتجمات 
اجلزائر وخارجها بح�شور خمتلف 
والعربية،  الوطنية  املعار�س 
�شناعة  ثقافة  لتكري�س  وذلك 
عن  ح�شنة  �شورة  وترويج  الكتاب 
من�شوراتنا ب�شكل عام يف اجلزائر 

وخارجها.

ماذا ق�سدمت من خالل 
�سعاركم » دار متطرفة 

ل�سالح اجلودة ل 

تعنى بالأ�سماء واإمنا 
بالأعمال؟ 

من مبادئ الدار االأ�شا�شية اجلودة 
ال  املنتوج  عندنا  اجلودة  ومعيار 
االأعمال  تن�رش  ما  فكثريا  اال�شم، 
ح�شب معيار �شهرة الكاتب وا�شمه 
لهذا  ال�شوق،  يف  مبيعاته  ن�شبة  اأو 
للجودة  التطرف  م�شطلح  اتخذنا 
لدينا  الن�رش  م�شار  يكون  حتى 
جتربتنا  خالل  من  وجليا  وا�شحا 
را�شون  فنحن  وعليه  كاملة  ل�شنة 
الكلمة  و�شنرتك  االأعمال  عن 
وللعارفني  للجمهور  االأخرية 

باملجال.

ماهي اأبرز العناوين التي 
تراهنون على جناحها يف 

�سيال 23؟

للكتاب  الدويل  املعر�س  �شندخل 
باجلزائر بـ 23 عنوانا متنوعا، يف 
والنقد  وال�شعر  والق�شة  الرواية 
والزجل  والدرا�شات  والرتجمة 
�شت�شدر  جديدة  اأعمال  هناك   ،
جمددة  طبعات  وهناك  مرة  الأول 
فنحن  وبالتايل   حمليا  وح�رشية 
نراهن يف �شيال 23   على العديد من 
هايدجر  »رواية  اأبرزها  املوؤلفات 
و  جبار  بن  ملحمد  امل�شفى«  يف 
اجلزائري  للروائي  اللوز«  »نوار 
التي  االأعرج  وا�شيني  والعاملي 
دار  عن  جديدة  بطبعة  �شت�شدر 
ويف  والتوزيع   للن�رش  بوهيما 
قراأت  ما  اأجمل  من  هي  احلقيقة 
لرواية  اإ�شافة   ، االأعرج  لوا�شيني 
»اأحمر خفيف« للروائي  امل�رشي 
لوحات  و«رقو�س  الطويلة  وحيد 
اأنرثوبولوجية«  وحفريات  �رشدية 
حاج  ال�شديق  اجلزائري  للكاتب 
معنا  وي�شارك   ، الزيواين  اأحمد 
عبد  اجلزائري  االأديب  اأي�شا 
الرزاق بوكبة بتجربة زجلية »ظلّك 

الزجل   »  ويف  الغابة �شجرة  ْفـليل 
نايلي  رمزي  معنا   ي�شارك  اأي�شا 
يف » �شاهي عط�شة منك » و«وهم 
برهان  العراقي  للكاتب  احلرية« 
اأخرى  الأعمال  اإ�شافة   ، �شاوي 
ترجمته  مع  بغداد(  )م�رشحة  له 
لدرا�شة حتمل عنوان« اهلل والعلم« 
غري�شكا  واالأخوان  غويتون  جلان 
وت�شارك  بوغدانوف،   وايغور 
معنا اأي�شا رواية »جينات الهاوية« 
»الربتقال«  ورواية  لبالل امل�رشي 
ون�شو�س  عمران   زيد  للروائي 
عادل  للكاتب  �شماء«  على  »حرب 
بالت�شوير  و«حبيباتي  بلغيث  
مغازي  علي  للكاتب  العك�شي« 
ق�ش�شا  اأي�شا  معنا  وت�شارك   ،
»دبابي�س«  عنوان  مرتجمة  حتمل 
وق�ش�س  بايل،   رحيل  للقا�شة 
»ج�شم غري معرف »للقا�س �شامي 
حباطي و«رحلة حول غرفة بفندق 
الرافعي  اأني�س  للقا�س  ريتز«  
جدا  ق�شرية  لق�ش�س  اإ�شافة   ،
»للقا�س  غريغوري  »قبعة  بعنوان 
عبد اهلل املتقي ولدينا يف النقد :« 
ن�شيد بروكو�شت« للوني�س بن علي 
ع�رشة  »�شبعة  هناك  ال�شعر  ويف 
نف�شا حتت املاء«  لل�شاعرة قمري 
عفري طالبي  وهايكو �شعر اجليتار 

وتر اآخر الأحمد ملياين .

كيف هي عالقتكم مع 
دور الن�سر احلديثة يف 
اجلزائر كدار »املثقف« 

ودار« اجلزائر تقراأ« 
ودار« الأفق« وغريها من 

الدور الأخرى؟ 

والتي  احلديثة  الن�رش  دور  اأغلب 
»ودار  املثقف  دار«  منها  ذكرت 
»اجلزائر تقراأ« تربطنا بامل�رشفني 
عليها عالقة �شداقة متينة قائمة 
والن�شائح،  اخلدمات  تبادل  على 

اأن ن�شري معا وفق منهج  وي�رشفنا 
خللق  جيدة  ت�شويق  وخطة  ثابت 

التناف�س والنوعية.

 ماذا متثل لكم م�ساركة 
دار« بوهيما« لأول مرة 

يف املعر�ض الدويل 
للكتاب باجلزائر 2018؟ 

وما هو الرهان الذي 
رفعتموه لقطف ثمرة 
جناحكم يف �سيال 23؟

 
بوهيما  دار  بتواجد  جدا  �شعيد 
الدويل  املعر�س  يف  مرة  الأول 
هذه   ،23 �شيال  باجلزائر  للكتاب 
بني  احتكاك  اأول  متّثل  التجربة 
امتيازات  �شنقدم  والقارئ،  الدار 
ومفاجاآت للّزوار يف هذا املعر�س 
االأوىل  اإطاللتنا  تكون  اأن  ونتمنى 
خالل  من  ال�شالون  لهذا  اإ�شافة 
العناوين التي �شن�شارك بها وطبعا 
من خالل ح�شورنا وتعاملنا داخل 

املعر�س.

ما تقييمكم للحركة 
الأدبية يف مدينة 
تلم�سان واجلزائر 

عموما؟ 

ت�شهد  االأدبية يف اجلزائر  احلركة 
خالل  من  �شواء  ملحوظا  انتعا�شا 
واملوؤلفني  الكتاب  اأو  الن�رش  دور 
الواليات  بع�س  يف  خ�شو�شا 
اجلزائرية كباتنة وق�شنطينة، على 
حيث  تلم�شان  يف  احلال  عك�س 
كارثي  الو�شع  اأن  بو�شوح  يظهر 
والبحث  النظر  الإعادة  يحتاج 
دائرة  لتو�شيع  جديدة  �شبل  عن 
حول  تتمحور  التي  الن�شاطات 
لالأجواء  تلم�شان  تفتقر  الكتاب، 
واجلامعية  اجلمعوية  االأدبية 

الوالئي  املعر�س  وباخل�شو�س 
العار�شون  منه  ي�شتكي  الذي 

والزبناء ل�شعوبة التنقل اإليه.

كنتم ال�سباقني يف 
اإ�سدار دواوين �سعرية 

تعنى بـ«الهايكو«؟ فما هو 
غر�سكم من خاللها؟ 

»اأدب االيجاز« ب�شفة عامة يعرف 
امل�رشق  يف  عادية  غري  موجة 
اإفريقيا خ�شو�شا  �شمال  دول  ويف 
جتارب«  خالل  من  املغرب 
الق�شرية  والق�ش�س  الهايكو« 
»الّزجل«، فمثال جند  واأي�شا  جّدا 
بهذه  كبريا  اهتماما  املغرب  يف 
التجارب، على �شبيل املثال بع�س 
�شعراء  جتمع  التي  امللتقيات 
ال�شتاء  ف�شل  يف  تنظم  »الهايكو« 
طبيعة  طبيعتها  حتاكي  مدن  ويف 
النوع  التي خرج منها هذا  اليابان 

االأدبي )الهايكو(. 
للدار  امتيازا  اخلطوة  هذه  اأعترب 
يف  متمر�شني  كتاب  مع  بتعاقدنا 
دوما  وم�شتعدون  ال�شنف،  هذا 
االعمال  والتنوع يف  التوازن  خللق 

املن�شورة.

 ماهي الإ�سافة التي 
يقدمها لكم الروائي 

العاملي وا�سيني الأعرج 
عرب طبع روايته »نّوار 

اللوز » معكم؟ 
 

كانت  اللوز«  »نّوار  رواية  اأوال 
خيارا مّنا نحن طاقم دار بوهيما 
فنظرتي  عديدة،  العتبارات 
عن  تختلف  كنا�رش  لالإ�شدار 
�شنوات،  قبل  كقارئ  له  نظرتي 
ال�شغف  هذا  اأتقا�شم  اأن  اأحببت 
تغريبة  اجلدد.  القراء  مع  اجلميل 
عمل  الزوفري  عامر  بن  �شالح 
بني  االأبدية  املعركة  يج�ّشد  رائع 
ودونيتها،  مثاليتها  والغري يف  االأنا 
احلقائق  ويك�شف  االإن�شان  يعّري 
اأحرا�س  اإىل  بي  يعود  هي،  كما 
الغارقة  بتلم�شان  اأم�شريدا 
الفريدة  وعاداتها  مبيثولوجيتها 

من نوعها.
وا�شيني  للدكتور  االأدبي  التاريخ 
التعريفات  عن  غنّي  االأعرج 
والتقدميات، كان يل ال�رشف اأنني 
وا�شيني  على  املرة  هذه  تعّرفت 

االإن�شان.

  ماهي احللول الناجعة 
التي تقرتحونها 

لإنعا�ض حركة الن�سر يف 
اجلزائر؟

البلدان  ويف  عربيا  الن�رش  حركة 
باخل�شو�س  اأمريكا  ويف  االأوروبية 
انتع�شت باملناف�شة ومبواكبة التطور 
االأخرى،  املجاالت  يف  احلا�شل 
�شورته  من  الكتاب   اأخرجت  حيث 
اإىل خلق  واجتهت  ال�شيقة  الروتينية 
الواقع،  اأر�س  على  اأخرى  حمافل 
�شواء  اجلهود  تتكافل  اأن  البد  لهذا 
من قطاع الدولة اأو القطاع اخلا�س 
دائرة  وتكثيف  االإمكانيات  لتعزيز 
الن�شاطات من خالل تنظيم معار�س 
للكتاب يف كل والية واإن�شاء معار�س 
دولية اأخرى على غرار معر�س �شيال 
قوانني  يف  املاأمورية  وت�شهيل   ،  23
ال�شباب  ودعم  واال�شترياد  الن�رش 
،وهذا  جماحه  كبح  وعدم  الطموح 
املعنية  واملوؤ�ش�شات  الوزارة  ي�شمل 

والنقاد والكّتاب والقراء.

 فيما تتمثل طموحاتكم 
وم�ساريعكم امل�ستقبلية؟ 

االأول  عامنا  تقييم  االآن  نحاول  نحن 
واال�شتفادة  نقائ�شنا  تقومي  ثمة  ومن 
خطة  �شن�شع  وبعدها  اأخطائنا،  من 
نزيغ عن  ال  م�شتقبلية مدرو�شة حتى 

هدفنا االأ�شمى.

كلمة اأخرية؟

جريدة  على  القائمني  اأ�شكر 
لدار  منحت  التي   « »الو�شط 
عن  لتعرف  ف�شاء  »بوهيما« 
مع  فيه  وتتوا�شل  م�رشوعها 
يف  ن�شارك  اأن  نتمنى  حمبيها، 
لل�شاحة  دوما  االأف�شل  تقدمي 

االدبية اجلزائرية والعربية. 

ك�سف املدير العام لدار بوهيما ، » بكر حمادي« ،يف حوار ح�سري تنفرد به يومية »الو�سط »   عن م�ساركة هذه الدار احلديثة ر�سميا يف املعر�ض الدويل 
للكتاب باجلزائر �سيال 23 الذي �سيفتتح اأبوابه يف 29 اأكتوبر 2018 والذي ت�سارك فيه دار بوهيما للن�سر  والتوزيع  لأول مرة   بـ 23 عنوانا متنوعا ي�سم  

خمتلف الأنواع الأدبية من رواية و �سعر وهايكو وزجل وق�سة  ون�سو�ض  و درا�سات ونقد  اإىل جانب العديد من الأعمال املرتجمة اإىل اللغة العربية ، كما 
ت�سارك مع هذه الدار قامات اأدبية  كبرية ومعروفة عربيا وعامليا والتي لها وزنها وثقلها يف ال�ساحة الثقافية ككل ومن بني هذه الأ�سماء الروائي اجلزائري 

والعاملي وا�سيني الأعرج ،و الروائي العراقي الكبري برهان �ساوي،  والأديب  املتاألق عبد الرزاق بوكبة ،والكاتب املبدع حممد بن جبار و الروائي  امل�سري 
وحيد الطويلة و الكاتب املتميز ال�سديق حاج اأحمد  الزيواين  وغريهم من الأدباء  الأخرين ،موؤكدا �ساحب هذه الدار ال�ساب الطموح  من خالل هذا اللقاء 

ال�سيق  اأن بوهيما  ت�سعى لتحقيق التميز الأدبي  على امل�ستوى الوطني والدويل وهذا عن طريق ك�سب رهانها الأول  عرب بوابة »�سيال 23 »الذي ينتظر 
موعده جميع القراء  بفارغ ال�سرب لكونه  الرهان الأكرب لدى معظم  دور الن�سر اجلزائرية الكبرية والنا�سئة لتقييم م�ساركتها يف هذا احلدث الدويل 

املخ�س�ض خلري جلي�ض وهو »الكتاب«  الذي ي�ستقطب كل عام  جمهور قيا�سي من القراء من خمتلف ربوع الوطن وحتى من البلدان العربية والأجنبية وهذا  
لكون هذا املعر�ض يتمتع  ب�سمعة طيبة  يف العامل اأجمع .
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

اأف�صل 5 مواد غذائية حلرق الدهون
 5 وال�شحة  التغذية  خرباء  حدد 
الدهون   حرق  ميكنها  منتجات 
بفعالية كبرية وحت�شني عمل التمثيل 
ون�رض  الإن�شان  ج�شم  يف  الغذائي 
موقع قناة »РЕН ТВ« التلفزيونية 
الرو�شية نتائج درا�شة حددت املواد 
الدهون  حرق  على  ت�شاعد  التي 
مر�شى  لدى  الوزن  وتخفي�ض 

ال�شمنة:
)احلر�شوف(:  �شوكي  الأر�شي   -1
الغذائية  بالألياف  الثمرة  لغنى هذه 
اإنتاج  تن�ّشط  الأك�شدة،  وم�شادات 
الكولي�شرتول  ن�شبة  وتنظم  ال�شفراء 

اأنها مادة مدرة للبول  يف الدم. كما 
ومزيلة لالحتقان.

منخف�شة  فاكهة  فروت:  غريب   -2
الإفراط  ومتنع  احلرارية  ال�شعرات 
يف تناول الطعام وتنظم ن�شبة ال�شكر 

يف الدم.
3- م�شل اللنب: ي�شاعد على تنظيم 
كتلة  من  ويزيد  الغذائي  التمثيل 

الع�شالت يف اجل�شم.
4- ال�شاي الأخ�رض: مفيد جدا لعمل 

الكبد ووقايته من الأمرا�ض.
ينقي  احلار:  الأحمر  الفلفل   -5

ال�رضايني وين�شط الدورة الدموية.

مادة غذائية متنع الإ�صابة بال�صرطان وتوقف منوه!

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وجد علماء اأمريكيون اأن تناول اأحما�ض 
دهنية من نوع معني ميكن اأن مينع الإ�شابة 

بال�رضطان واأن يوقف انت�شاره اأي�شا 
ون�رضت جملة »MedicalXpress« اأن 
العلماء اأكدوا على فائدة تناول اأوميغا 3 

لتفادي الإ�شابة بالأورام اخلبيثة وتطورها 
اإن وجدت لدى الإن�شان.

وقال اخلرباء، اإن تناول اأوميغا 3 
ي�شاعد اجل�شم على اإنتاج الكانابينويد 

والإيبوك�شيدات خالل عملية التمثيل 
الغذائي )الأي�ض(. و�شاعدت هذه املركبات 

الكيميائية، التي اأنتجها اجل�شم بتن�شيط 
من اأوميغا 3، على قتل اخلاليا ال�رضطانية 
لدى فئران التجارب، واأبطاأت تكوين اأوعية 

دموية جديدة مرتبطة باأن�شجة �رضطانية 
كما اأن الكانابينويد والإيبوك�شيدات، 

قمعت هجرة اخلاليا امل�شابة بال�رضطان 
اإىل اأن�شجة اأخرى يف اجل�شم واأوقفت 

امل�شاعفات اخلطرية التي ي�شببها مر�ض 
ال�رضطان عادة يذكر اأن املاأكولت البحرية 

وبذور الكتان تعد من اأهم م�شادر اأوميغا 
  .3

وجد علماء جامعة هارفارد 
اأن ارتفاع درجات حرارة 

الطق�ض لفرتة طويلة ن�شبيا 
يزيد من خطر الإ�شابة 

بالأمرا�ض اخلطرية 
وتنخف�ض قدرة الإن�شان على 
العمل ب�شكل كبري لدى ارتفاع 
احلرارة حيث يبداأ با�شتنزاف 
اآخر القدرات اجل�شدية لديه، 

وت�شاهم احلرارة املرتفعة 
بتدهور حاد يف �شحة الب�رض 

من جميع الأعمار وخا�شة 
من 18 حتى 75 عاما.

ولحظ الباحثون تدهور 
القدرات املعرفية لدى 

الطالب يف جامعة هارفارد، 

من الذين يعي�شون يف مبان 
قدمية دون تكييف بن�شبة 

13% اأكرث، مقارنة بزمالئهم 
الذين يعي�شون يف مبان 

مكيفة يف فرتة ال�شيف. 
كما ارتفعت ن�شبة انخفا�ض 

الرتكيز والأداء لدى بع�ض 
الطالب لهذا ال�شبب لـ 30 

و50%واأكد العلماء اأن البقاء 
لفرتات طويلة يف مناطق 
املناخ احلار دون و�شائل 
التكييف يزيد من خطر 

اأعرا�ض الأمرا�ض املزمنة 
)القلبية وال�شدرية( وميكن 

اأن يوؤدي للموت يف نهاية 
املطاف.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.



الإثنني 08  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل29 حمرم 1440هـ 19
www. elwassat.com نظافته �سلى اهلل عليه و�سَلّم

كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأنظف خلق اهلل 
تعاىل بدناً، وثوباً، وبيتاً، وجمل�ساً، فلقد كان 

بدنه ال�رشيف نظيفاً و�سيئاً ـ و�ساءة النظافة 
د، اأي اأن  ف اأنور امُلتجِرّ ـ وكان كما ُو�سِ

دة من الثياب ُمنرية، وهذه  الأع�ساء املجَرّ
الإنارة اأ�سبابها كرثة النظافة، متاأِلّقة.

 ويف ال�سحيحني عن اأن�ٍس ر�سي اهلل عنه اأنه 
قال: ))َما َم�ِس�ْسُت َحِريًرا َول ِديبَاًجا اأَلنَْيَ ِمْن 

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم َول �َسِمْمُت  لَّى اهلَلّ َكِفّ النَِّبِيّ �سَ
ْو  ِريًحا َقُطّ اأَْو َعْرًفا َقُطّ اأَْطيََب ِمْن ِريِح اأَ

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم((  وعن اأبي  لَّى اهلَلّ َعْرِف النَِّبِيّ �سَ
ِقْر�سافة قال:  ))ذهبت اأنا واأمي وخالتي 
فاأ�سلمن وبايعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سافحن، فلما بايعنا ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأنا واأمي وخالتي ورجعنا من 

عنده من�رشفني قالت يل اأمي وخالتي: يا 
بني ! ما راأينا مثل هذا الرجل، ول اأح�سن 

منه وجها، ول اأنقى ثوبا ول األني كالما! 
وراأينا كاأن النور يخرج من فيه ـ اأي من فمه 

ـ (( فهو �سلى اهلل عليه و�سلَّم اأنظف خلق 
اهلل بدناً، واأنقاهم ثوباً، وكان �سلى اهلل عليه 
و�سلَّم ي�ستاك حني خروجه من منزله، وحني 

دخوله.
 وهذه �سفة النبي يف نظافة بدنه، وثيابه، 
وبيته، وجمل�سه، والتاألُّق الذي ورد يف هذه 

الأحاديث تاألُّق العناية، وتاألُّق النظافة.
الآن �سيكون الدر�س من الآن حتى نهايته 
ه بها النبي  يف التوجيهات النبويَّة التي وَجّ

اأ�سحابه الكرام يف �ساأن النظافة، لرتوا معي 
اأن النظافة جزءٌ من الدين، واأن النظافة 

اأ، نظافة القلب، ونظافة ال�رشيرة،  ل ُتَزّ
ونظافة النيَّة، ونظافة الهدف، ونظافة 

البدن، ونظافة الثياب، ونظافة امَلجل�س، 
ونظافة البيت، فالنظافة جزءٌ من الدين 
اأ.  فقد روى الرتمذي عن �سعٍد  ل يتجَزّ

ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلَّم 
ِيَّب نَِظيٌف  َ َطِيٌّب يُِحُبّ الَطّ قال:  ))اإَِنّ اهلَلّ

يُِحُبّ النََّظاَفَة َكِرمٌي يُِحُبّ الَْكَرَم َجَواٌد يُِحُبّ 
ُفوا اأَْفِنيَتَُكْم َول تَ�َسبَُّهوا ِبالْيَُهوِد((   وَد َفنَِظّ اْلُ

والأفنية �ساحات الدور، فالإن�سان النظيف 
يجذب النا�س اإليه، واملحل النظيف يجذب 
الزبائن اإليه، والبيت النظيف ُمريح، والثوب 

النظيف مريح، والنظافة �سيء وفخامة 
الثياب �سيءٌ اآخر، فالأغنياء ي�سرتون اأغلى 

فوا  الثياب، ولكن الفقراء ي�ستطيعون اأن ينِظّ
ثيابهم، فنظافة الثوب دليل التديُّن، اأما 

ارتفاع ثمن الثوب فدليل الغنى، اأما عالمة 
تديُّنك ال�سحيح نظافة الثوب، وعالمة 

غناك ارتفاع ثمن الثوب، والذي يرفعك عند 
اهلل ل ثمن الثوب، ولكن نظافته.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

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

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

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

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

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

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

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

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

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

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

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

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

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  احل�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل الا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  للب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون الزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

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

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

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ن�رش عدد من خرباء ال�سيارات 
فيه  �سنفوا  تقريرا  الرو�س 
وقدرة  جدارة  اأثبتت  مركبات 
مر  على  الأداء  يف  عالية 

ال�سنني.

من   "Land Cruiser"  -1
تويوتا:

رباعية  ال�سيارة  هذه  اأظهرت 
على  عالية  قدرات  الدفع 
خمتلف  يف  والعمل  التحمل 
وعلى  املناخية،  الظروف 

املمتدة  الطرق  خمتلف 
الرو�سي  الحتاد  اأرجاء  يف 

ال�سا�سع.

:"Porsche Boxster" -2
واحدة  املركبة  هذه  اأ�سبحت 
عند  املف�سلة  ال�سيارات  من 
�سكان املدن الرو�سية وخمتلف 
قدرا  واأظهرت  العامل،  مدن 
عاليا من القوة والأداء حتى مع 

مرور �سنوات من �رشائها.

:"Ford Explorer" -3
تعترب هذه املركبة من اأكرث من 
�سكان  لدى  �سعبية  ال�سيارات 
الحتاد  يف  اجلبلية  املناطق 
الرو�سي، واكت�سبت �سهرتها من 
العمل يف ظروف  على  قدرتها 
املناخ القا�سية �سديدة الربودة، 
واجتياز اأ�سعب الطرق الوعرة.

 Chevrolet"  -4
:"Corvette

كواحدة  ال�سيارة  هذه  �سنفت 

الريا�سية  ال�سيارات  اأف�سل  من 
وبقيت  العامل،  يف  ال�سخ�سية 
يف  اأطلقت  التي  مناذجها 
تعمل  املا�سي  القرن  �ستينيات 

بكفاءة حتى اليوم.

:"Toyota Avalon" -5
رواجا  ال�سيارة  هذه  تلقى 
الرو�سية  الأ�سواق  يف  وا�سعا 
بجودة  تتميز  كونها  والعاملية، 
يحافظ  الذي  والأداء  ال�سنع 

على جودته.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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في�صبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

�رشكة  �أن   Bloomberg موقع  ذكر 
في�سبوك ت�ستعد لإنتاج معاجلات �إلكرتونية 
جديدة لأجهزتها �لذكية �لقادمة ولتحقيق 
موؤخر�  في�سبوك  قامت  �خلطوة،  هذه 
�ملربمج  ر�بي،  �سهريار  با�ستقطاب، 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف  �ل�سابق 
تطوير  ق�سم  عن  وم�سوؤول  �ل�رشكة، 

�ملعاجلات و�لنو�قل �لرقمية.
كما �ختارت في�سبوك هذ� �ملربمج كونه 

 »Visual Core« عرف بتطويره ل�رش�ئح
و�لتي   ،»2  Pixel« لهو�تف  �ملخ�س�سة 
طورت خ�سي�سا لتح�سني جودة �ل�سور يف 
وخ�سو�سا يف ظروف  �لهو�تف،  كامري�ت 

�لإ�ساءة �ل�سيئة.
ومن �ملفرت�س �أن ي�ساعد �خلبري في�سبوك 
على تطوير معاجلات خم�س�سة لنظار�ت 
�لو�قع �لفرت��سي و�مل�ساعد�ت �ملنزلية 

�لذكية �لتي تنوي �ل�رشكة �إطالقها.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« �أن �رشكة 
على  عازمة  �ل�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  �أول  طرح 
من  �لإنرتنت  �سبكات  مع  �لتعامل 

.»5G« جليل �خلام�س�
�لتنفيذي  �ملدير  عن  �ملوقع  ونقل 
�إن  قوله،  �سوي  �إيريك  لل�رشكة 
�أول  ت�ستعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�س  �لعامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  �أن  �ملنتظر  ومن 
من  �لثاين  �لن�سف  يف  �لأ�سو�ق 
�أن  �إىل  �سوي  نف�سه«،و�أ�سار  �لعام 

بع�س  �سابقا  ��ستعر�ست  �رشكته 
�لتقنيات �ملتعلقة ب�سبكات �لإنرتنت 
ك�رش�ئح  �خلام�س،  �جليل  من 
و�لتي  �لإلكرتونية،   »970  Kirin«
�لهو�تف  ت�ساعد  �أن  �ملفرت�س  من 
من  �لبيانات  وحتميل  ��ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترت�وح  ب�رشعة  �لإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  �خلطوة  تلك  وتاأتي 
�أكدت  �لذي  �لوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  �لعديد  �أن  �ل�سني  فيه 
�لت�سال �لعاملة فيها �ستبد�أ باعتماد 

�سبكات »5G« �لعام �ملقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

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

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

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

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

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

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

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

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

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



والأولياء  الإداري  الطاقم   ، الأ�ساتذة  عرب 
يف   ، بورقلة  �سكرة  الدوي  حي  بابتدائية 
»الو�سط«  يومية  مع  لهم  �سحفي  ت�رصيح 
اإقدام  حادثة  من  الكبري  �سخطهم  جام  عن 
على  املن�رصم  اخلمي�س  يوم  منحرفني 
من  وخلق  الرتبوية  املوؤ�س�سة  هذه  اقتحام 
طرف  من  �سواء  الكبريين  واخلوف  الرعب 
ذات  �سدد  حيث   ، التالميذ  اأو  املوؤطرين 
املتحدثني على �رصورة توفري الأمن ل�سمان 
قامت  ثانية  جهة  من   . اأريحية  يف  العمل 
الوطني  للدرك  املتنقلة  الإقليمية  الفرقة 
حوايل  بعد  على   الواقعة  الروي�سات  ببلدية 
بفتح حتقيق   ، كلم عن مقر ولية ورقلة   05
التي  احلادثة  مالب�سات  لك�سف  معمق  اأمني 

تعد الأوىل  من نوعها 
انتظار تدخل جاد من اجلهات املعنية  ويف 
لر�سم خمطط اأمني م�ستعجل حلماية وتاأمني 

املوؤ�س�سات الرتبوية بورقلة يبقى التالميذ و 
امل�سري  الإداري  الطاقم  وحتى  الأ�ساتذة 

بعديد املوؤ�س�سات الرتبوية يف خطر .

�أحمد باحلاج 

�بتد�ئية حي �لدوي �سكرة بورقلة

منحرفون يزرعون الرعب و�سط التالميذ والأولياء
�أقدم �سبيحة �أم�س �أ�ساتذة �لطاقم �لإد�ري و �أولياء �لتالميذ بابتد�ئية حي �لدوي ب�سكرة 
ببلدية �لروي�سات �لتابعة لولية ورقلة على تنظيم وقفة �حتجاجية على خلفية �إقد�م 

منحرفني نهاية �لأ�سبوع �ملن�سرم على �قتحام �ملوؤ�س�سة �ملذكورة .

�مل�سابقة �لعربية للربجمة 
»ACM ALCPC«   لدولية�

 Sofrecom
ترافق   Algérie

الفرق اجلزائرية 
اجلزائر   Sofrecom �رصكة  توا�سل 

اأعمالها ل�سالح املواهب اجلزائرية ال�سابة، 

م�سابقة  منظمي  واأحد  ر�سمي  ك�رصيك 

مل�سابقة   ،  )ACPC( العربية  الربجمة 

برنامج ALCPC يف اجلزائر التي نظمت 

يومي 1 و 2 اأكتوبر 2018. بجامعة ب�سكرة.

�سهدت الطبعة الأوىل للربنامج يف اجلزائر، 

ALCPC ، دورة برجمة ح�سابية تتكون من 

امل�سكالت(  )حل  املعقدة  امل�سكالت  حل 

با�ستخدام لغات الربجمة C C ++ Java و 

Python ، الذي عرف م�ساركة 160 طالًبا 

كل  ليمثلوا  جزائرية  جامعة   32 من  جاءوا 

تكفلت  ر�سمي،  ك�رصيك  الوطني،  الرتاب 

النقل،  مب�سوؤولية  اجلزائر   Sofrecom

الإقامة واخلدمات اللوج�ستية جلميع الفرق 

اجلزائر  يف  الأوىل  الن�سخة  يف  املتناف�سة 

لإحدى اأقدم دورات الربجمة يف العامل.

للمناف�سة  ممتاز  بتقييم  فرق   5 تاأهلت 

م�رص  يف  �ستقام  التي  الإقليمية  النهائية 

من  فرًقا  و�ستجمع  نوفمرب،   13 اإىل   9 من 

دول ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، حيث 

هذه  مالياً  اجلزائر   Sofrecom �ستدعم 

 ACPC املرحلة من امل�سابقة، اإىل جانب

بكل  اجلزائر  متثل  التي  فرقها  م�ساركة   ،
فخر.

�ملركز �حلدودي �أم 
�لطبول �لطارف

حجز 712 
قر�سا  مهلو�سا

باملركز  اجلمارك  م�سالح  متكنت 
احلدودي اأم الطبول من اإجها�س ملحاولة 
اإدخال اأدوية مهلو�سة ، حيث متكن اأعوان 
اجلمارك العاملني على م�ستوى املفت�سية 
الرئي�سية لفح�س امل�سافرين بذات املركز 
خالل يوم 06 اأكتوبر اأثناء اإمتام اإجراءات 
ب�سدد  كان  جزائري  مل�سافر  التفتي�س 
اكت�ساف  من  الوطني  الرتاب  اإىل  الدخول 
ب  قدرت   املهلو�سة  الأقرا�س  من  كمية 
باإحكام  712  قر�سا مهلو�سا كانت خمباأة 
يف اأماكن مهياأة داخل جتاويف �سيارة نوع 
مت  حيث  عنابة  ولية  يف  مرقمة  اأتو�س  
حجز الب�ساعة و و�سيلة النقل و مت حترير 
من   325 املادة  اأحكام  ملخالفة  حم�رص 

قانون اجلمارك
رزق �هلل �سريف

مركز �لتكوين �ملهني و�لتمهني بالهامل ببو�سعادة

مطالب باإيفاد جلنة حتقيق 

�أدر�ر

قتيل و3 جرحى يف حادث مرور 

�أردوغان

 اأتابع اختفاء خا�سقجي و�سنعلن 
نتائج التحقيقات مهما كانت

و�سكان  اإطارات  من  العديد  طالب 
الهامل ، الوزير حممد مباركي باإيفاد 
املهني  التكوين  جلنة حتقيق  ملركز 
ت�سليط  لأجل  بالهامل   والتمهني  
الق�سايا  من  العديد  على  ال�سوء 
التكوينات  يف  الفادح  النق�س  وق�سية 

ن�رص  اإىل  احلد  وو�سل  والتخ�س�سات، 
التجاوزات و م�ساكل املركز ب�سبكات 
اأن  ن�رص  حيث  الجتماعي  التوا�سل 
الو�سع مكهرب يف املركز واأنه يتطلب 
اأ�رصع  يف  الو�سع    يف  حتقيق  اإجراء 

وقت .

خلف حادث مرور خطري وقع ليلة اأول 
الوطني  الطريق  م�ستوي  على  اأم�س 
رقم 06 وبال�سبط بق�رص بري�س ببلدية 
عا�سمة  جنوب  كلم   140 نحو  �سايل 
واإ�سابة  �سخ�س  مقتل  اأدرار  الولية 
متفاوتة  بجروح  اآخرين  اأ�سخا�س   3
بني  ا�سطدام  اثر  وذلك  اخلطورة 

ت�سري  كانت  �سياحية  و�سيارة  �ساحنة 
يف اجتاه معاك�س اأين مت نقل ال�سحايا 
اإىل م�ست�سفى رقان بوا�سطة احلماية 
الدرك  م�سالح  فتحت  فيما  املدنية 
الوطني حتقيقا لتحديد اأ�سباب وقوع 

هذا احلادث الأليم
ب.ب

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  قال 
يتابع  اإنه  الأحد،  اأم�س  اأردوغان، 
م�ساألة  للجمهورية  رئي�سا  ب�سفته 
خا�سقجي،  جمال  ال�سحفي  اختفاء 
نتائج  اإعالن  �سيتم  اأنه  م�سيفا 
كانت  مهما  العامل  اإىل  التحقيقات 
اأنقرة  اأن  اأردوغان  طيب  رجب  واأكد 

ت�سعى للتو�سل اإىل نتيجة ب�رصعة.
واأ�سار الرئي�س الرتكي اإىل اأن التحقق 
القن�سلية  اإىل  الدخول  عمليات  من 
ال�سعودية واخلروج منها جار واأ�ساف 
يف  النية  اأح�سن  »مازلت  اأردوغان 
ل  نواجه حالة  لن  اهلل  باإذن  توقعاتي، 

نرغب بها .

�بتد�ء �ليوم �لثنني باجلز�ئر �لعا�سمة 

ملتقى حول »التجربة اجلزائرية يف اإ�سالح ال�سجون« 

عقار يعالج اأكرث 
�سرطانات الثدي فتكا 

�لعا�سمة

معر�ض للفنان ال�سباين رو�سر كامينال 

�مل�سيلة 

وفاة امراأة واإ�سابة 4 اأ�سخا�ض يف حادث مرور

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى دويل حول مو�سوع 
»التجربة اجلزائرية يف جمال اإ�سالح ال�سجون 
من خالل التعاون مع الإحتاد الأوروبي«، وذلك 
يومي 8 و9 اأكتوبر اجلاري، ح�سب ما اأفاد به 

اأم�س الأحد بيان لوزارة العدل.
هذا  خالل  �سيتم  اأنه  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 
امللتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع 
مفو�سية الحتاد الأوروبي باجلزائر، »عر�س 
يف  ال�سجون  قطاع  �سملت  التي  الإ�سالحات 

والتنظيمي،  الت�رصيعي  املجالت،  خمتلف 
اأن�سنة ظروف الحتبا�س وفقا ملا 

جمال  يف  الدولية  املواثيق  عليه  ن�ست 
الب�رصية،  املوارد  ترقية  الإن�سان،  حقوق 
الإدماج وع�رصنة قطاع  اإعادة  برامج  تطبيق 
عقابية  موؤ�س�سات  بناء  طريق  عن  ال�سجون 
املعلوماتية  واإدخال  الدولية  للمعايري  وفقا 
ت�سيري  يف  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 

املوؤ�س�سات العقابية«.

عقاًرا  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت 
ي�ستخدم  اأن  ميكن  الياأ�س  �سن  اأعرا�س  يعالج 
الثدي  ب�رصطان  امل�سابات  للن�ساء  جديد  كعالج 
�رصطان  اأ�سكال  اأكرث  يعد  الذي  ال�سلبي  الثالثي 
باحثون  اأجراها  الدرا�سة  بال�سيدات،  فتكا  الثدي 
بالوليات  البحثية  الطبية  كلينك  مايو  بعيادات 
من  الأخري  العدد  يف  نتائجها  ون�رصوا  املتحدة، 
 Proceedings of the National( دورية 

Academy of Sciences( العلمية.
الفريق  اأجرى  الب�رص،  على  �رصيرية  جتارب  ويف 
»ا�سرتاديول«  عقار  فاعلية  لكت�ساف  درا�سته 
ا�سرتوجني  هرمون  عن  عبارة  وهو   ،Estradiol
الإ�سرتوجني  هرمون  لفعالية  م�سابهة  �سناعي 
اأن  النتائج  واأظهرت  املراأة،  ج�سم  ينتجه  الذي 
اأورام �رصطان  فعال منو  ب�سكل  »ا�سرتاديول« مينع 

الثدي الثالثية ال�سلبي.

نظم اأم�س ال�سبت باجلزائر العا�سمة معر�س 
رو�رص  ال�سباين  للفنان  فيديو-فوتوغرايف 

كامينال حول ق�سبة اجلزائر العا�سمة �سم 
�سورا التقطت عرب كامريا ثابتة.

الذي  املعر�س  خالل  من  للح�سور  ت�سنى  و 
ت�سمن ثالثة جوانب التعرف على اأزقة ق�سبة 

فني  قالب  يف  �سكانها  و  منازلها  و  العا�سمة 
مزج بني اأ�سالة التاريخ و اخليال ،و ركز الفنان 
خالل اجلزء الأول من العر�س على الهند�سة 
تقدمي  خالل  من  القدمية  للق�سبة  املعمارية 
فوتوغرافية  �سور  ع�رصة  نحو  �سمت  ت�سكيلة 

التقطها من منزله باجلزائر العا�سمة.  

اأربعة  اأ�سيب  و  امراأة  ام�س  ع�سية  توفيت 
حادث  اخلطورة يف  متفاوتة  بجروح  اأ�سخا�س 
مرور ووقع باملكان امل�سمى البحاح�سة الطريق 
ال�سلعة  حمام  ودائرة  بلدية   60 رقم  الوطني 
احلماية  من  علم  ما  ح�سب  امل�سيلة  ولية 
املدنية احلادث جنم عن ا�سطدام عنيف بني 
ثالث مركبات مما ت�سبب يف وفاة امرة تبلغ من 

اأربعة  واإ�سابة  املكان  عني  يف  �سنة   24 العمر 
ال�سحية  نقل  مت  حيث  متفاوة  بجروح  اآخرين 
واجلرحى اإىل م�سلحة حفظ اجلثث وم�سلحة 
ال�ستعجالت الطبية مب�ست�سفي حمام ال�سلعة 
ومن جهتها فتحت امل�سالح املخت�سة حتقيقا 

لتحديد اأ�سباب هذا احلادث .
عبد�لبا�سط بديار

اإطالق نار و�سط باري�ض
اأ�سيب �سخ�سان بجروح نتيجة لإطالق النار يف 
�سارع جورج اخلام�س يف منطقة ال�سانزليزيه يف 
و�سط باري�س، وفقا ل�سحيفة »لو باريزيان«وقالت 
ال�سحيفة اإن حادث اإطالق النار الذي وقع �سباح 
بعمر  �سخ�سني  اإ�سابة  عن  اأ�سفر  الأحد،  اأم�س 
امل�ست�سفى يف حالة  اإىل  نقلهما  الـ30 عاما، مت 

خطرية.
اأطلقوا  جمهولني  مهاجمني  اأن  التفا�سيل،  ويف 
وراكب،  ال�سائق  فيها  كان  �سيارة  على  النار 
اإىل  و�سولهم  عند  القانون  اإنفاذ  رجال  وجدهم 
نزفهما  نتيجة  الوعي  فاقدي  احلادث  مكان 
الإ�سعافات  ال�رصطة  وقدمت  الدم  من  الكثري 
اإىل  نقلتهما  ذلك  وبعد  للجريحني،  الأولية 
امل�ست�سفى، ومتكن املهاجمون الذين مل يعرف 
الفرار من مكان احلادث،  عددهم بال�سبط من 
كانوا  املهاجمني  اإن  لوفيغارو  �سحيفة  وقالت 

على منت دراجتني ناريتني.

مديرية �ل�سر�ئب بتيزي وز

 اأعوان الأمن
 لال�ستماع لن�سغالت 

املواطنني و التجار 
ي�ستكي العديد من املواطنني و التجار من رف�س 
يف  ا�ستقبالهم  وزو  تيزي  لولية  ال�رصائب  مدير 
يكتفي  اإذ  ان�سغالتهم،  اإىل  وال�ستماع  مكتبه 
ان�سغالت  اإىل  بال�ستماع  امن  اأعوان  بتكليف 
�سباحا  العا�رصة  ال�ساعة  قبل  وهذا  املواطنني، 
طبعا لأنه بعد ال�ساعة العا�رصة يرف�س ا�ستقبال 
اأي مواطن اأو جتار و حتى ال�سحفيني بحجة انتهاء 
�ساعات ال�ستقبال ويقول بع�س العارفني بخبايا 
بالقرب من  الواقع  وزو  لتيزي  ال�رصائب  مديرية 
مقر الأمن األولئي اإن من يريد طرح ان�سغاله على  
املدير عليه اأن يتنقل اإىل مقهى املجاور ملقره 

حيث يتواجد هناك املدير مع حا�سيته
ح- كرمي
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