
يف حماولة اإق�ضاء املنا�ضلني الراديكاليني من االفافا�س:

 رئي�ض جلنة الو�ضاطة ي�ضتقيل و يرف�ض ال�ضغوطات

بدوي يخاطب االأميار :

�ضيتم رفع كل العراقيل التي تواجه 
الإ�ضثمار يف املناطق احلدودية

تخ�ضي�س 3 اأقطاب القامة  م�ضاريع يف واليات اجلنوب

 اإجناز 260 فندقا و21 اإقامة 
�ضياحية و22 قرية �ضياحية

باأمر من قا�ضي التحقيق  الع�ضكري بالبليدة

خم�ضة جرنالت رهن احلب�ض املوؤقت 
�س3

�س3
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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بلما�ضي يعد العدة لتحقيق اأول 
انت�ضاراته خارج الديار

اأ�ضبال بلما�ضي يلتحقون 
بكوتونو باآمال �ضمان 

التاأهل للكان

ب�ضبب رئي�س وكالة الت�ضغيل بحا�ضي الرمل 

رابـــــــطـــة حقـــــــوق الإنـــــــ�ضان 
بالأغواط تطالب بتو�ضيـحات 

عني �ضالح

 الإفـــــــراج عن قـــــــوائم  امل�ضتفيدين
 من 980 �ضـكنا اجتــــماعيا 

و�ضفه املدير بغري القانوين

اإ�ضراب طلبة جامعة البويرة ب�ضبب املا�ضرت

   •        اإق�ضاء النائب �ضليمة غزايل نهائيا من الأفافا�ض    •        اإيقاف النائب �ضافع بوعي�ض ملدة 6 اأ�ضهر



عين الإثنني 15  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل06 �صفر 1440هـ 2

املجاهد بوالري�ش 
حممد يف ذمة اهلل

انتقل اإىل رحمة اهلل, اأم�س ال�صبت بتون�س, 

املجاهد و النائب بوالري�س حممد عن عمر 
ناهز 81 عاما, ح�صب ما علم اأم�س الأحد 

لدى وزارة املجاهدين. و اإثر هذا امل�صاب, 

بعث وزير املجاهدين الطيب زيتوين برقية 
تعزية, ّذكر من خاللها مبناقب الفقيد 

الذي يعد من مواليد 12 مار�س 1937 
باحلرو�س ولية �صكيكدة, متوقفا عند 

ن�صاأته يف عائلة حمافظة مت�صبثة بالقيم 
الإ�صالمية والهوية اجلزائرية  وانخراطه 
يف احلركة الوطنية جعلته يت�صبع بالقيم 

الوطنية, و اأ�صاف وزير املجاهدين باأن 
املرحوم كان قد لبى نداء الوطن و التحق 
ب�صفوف جي�س التحرير الوطني يف اأبريل 
خا�س  اأين  الق�صنطيني  ال�صمال  يف   1956

رفقة اإخوانه املجاهدين عدة معارك عنيفة 
لي�صاب بجروح بليغة وينتقل اإىل تون�س 
للعالج نهاية 1956, ليبقى هناك �صمن 

وحدات جي�س التحرير الوطني على احلدود 
التون�صية اإىل غاية ال�صتقالل.

اجلزائر خارج جولة مان�س�سرت �سيتي

خبر في 
صورة

اأدرار

اأيام تكوينية حول احلوكمة 
الدولية  مب�ساركة �سينية 

البي�س

 ا�سرتجاع 10.000هكتار
 من اأرا�سي االمتياز الفالحي 

البي�ض  بوالية  يتم  اأن  يرتقب 
اأزيد من 10.000  ا�سرتجاع قريبا 
يف  املوزعة  االأرا�سي  من  هكتار 
ب�سبب  الفالحي  االمتياز  اإطار 
يف  منها  امل�ستفيدين  متاطل 
م�ساريعهم  جت�سيد  يف  االنطالق 
لدى  اأ�ستفيد  ح�سبما  الفالحية 
مدير امل�سالح الفالحية بالنيابة.

عملية  اأن  الهواري  �ساعد  واأفاد 
ا�سرتجاع العقار الفالحي وف�سخ عقود االمتياز �ست�سمل عدد كبري من 
االآجال  انتفاء  ب�سبب  وذلك  الوالية  مناطق  امل�ستفيدين عرب خمتلف 
من  اأ�سهر   6 ب  واملحددة  امل�ساريع  جت�سيد  يف  لالنطالق  القانونية 

تاريخ احل�سول على رخ�سة حفر االآبار املائية.

جيجل

توقيف ثالثة اأ�سخا�ش بحوزتهم 
605 غ من املرجان 

م�سالخ  متكنت 
الوطني  الدرك 
اإلقاء  من  بجيجل 
علي  القب�ض  
اأ�سخا�ض  ثالثة  
مبنطقة الرابطقة 
ب�سدد   كانوا 
605 غرام   تهريب 

من املرجان، كما عرث اأفراد ال�سبطية الق�سائية  على حبوب مهلو�سة 
ومعدات الغو�ض امل�ستعملة يف عمليات البحث عن املرجان ، فيما 
.تبقي االأبحاث جارية للقب�ض علي ال�سخ�ض الرابع الذي هو يف حالة 

فرار

اإدارة فريق مان�س�سرت  و�سعت 
اجلزائر  االجنليزي  �سيتي 
االأبطال  جولة  خارج 
التيتح�رض لها من اأجل عر�ض 

اأحرزت  التي  االألقاب  خمتلف 
الفريق  تاريخ  خالل  عليها 
الربميرليغ  لقب  اآخرها 
اأن  ورغم  املن�رضم،  املو�سم 

الفريق ال�سماوي برمج اجلولة 
عرب جمموع 15 مدينة اإال انه 
رغم  �سمنها  بالدنا  يدرج  مل 
التي  اجلماهريية  القاعدة 

تواجد  اإىل  باالإ�سافة  ميلكها 
العب جزائري �سمن �سفوفه 
اخل�رض  بالعب  االأمر  ويتعلق 

ريا�ض حمرز.

اأدرار  بوالية  اأم�ض  انطلقت 
تكوينية  االأيام  فعاليات 
االإ�سرتاتيجيات  عنوان  حتت 
التنموية مب�ساركة وفد �سيني 
ال�سني  اأكادميية  من  هام 
مبعية  للحوكمة  الوطنية 
الداخلية  وزارة  من  اإطارات 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
العمرانية وت�ستمر  على مدى 
باملجمع  وهذا  اأيام   ثالثة 
ال�سياحي مراقن ببلدية اأدرار 
ال�سني  اأكادميية  ت�رضف   اأين 
هي  عليها  للحوكمة  الوطنية 
للدرا�سات  معهد  عن  عبارة 
القدرات  ببناء  تهتم  الدولية 

تنمويا  املدن  ترقية  وكيفية 
م�ستدام،وتعنى بحوكمة الدول 
نطاق  وتاأخذ  وال�رضكات  
احلوكمة  وتهدف  العاملية   
العاملية  الق�سايا  حل  اإىل 
بالدول  املتعلقة  العامة 
يتعلق  ما  وكل  وال�رضكات 
باال�ستثمار يف مناهج احلياة.

انطالق  اإ�سارة  اأعطي  حيث 
العام  االأمني  االأيام  هذه 
بح�سور  بلمهل  عاد  للوالية 
ومنتخبون  التنفيذية  الهيئة 
متنوعة  موؤ�س�سات  وم�سريو 
اجلامعة  من  اأ�ساتذة  مع 
وخرباء يف االقت�ساد وغريهم 

�رضورة  اإيل  اجلميع  دعا  اأين 
نهج منهج احلوكمة العلمية يف 
وترقيتها  املوؤ�س�سات  تاطري 
خا�سة من حيث بناء القدرات 
تتما�سي  وجعلها  الب�رضية 
االقت�سادية  التنمية  وتطلعات 
تن�سيط  يتم  كما  واالجتماعية 
بغية  ناجحة  جتارب  واإعطاء 
يف  احلكومة  بكيفية  االإملام 
وهي  العام  ال�ساأن  الت�سيري 
ادرار  والية  الإطارات  فر�سة 
ت�ساعدهم  اخذ معلومات  من 
فى  االندماج  كيفية  على 

الت�سيري الناجح  
ب.ب

وهران

5 اأق�سام منوذجية للتكفل باالأطفال امل�سابني بالتوحد

SOS العبو اخل�سر يزورون قرية

اأق�سام  خم�سة  فتح  قريبا  �سيتم 
منوذجية خا�سة باأطفال التوحد 
وهران،  والية  م�ستوى  على 
ح�سبما ا�ستفيد اليوم االحد لدى 
رئي�سة وحدة الفحو�سات للتكفل 
باأطفال التوحد بالعيادة املتعددة 

وتاأتي  اجلري  ببئر  اخلدمات 
نوعها  من  االأوىل  التجربة  هذه 
يف  اجلزائري  الغرب  بعا�سمة 
من  املت�سكلة  اللجنة  عمل  اإطار 
املحلية  املديريات  عن  ممثلني 
الن�ساط  و  ال�سكان  و  لل�سحة 

االجتماعي و 
الربوف�سور  اأ�سافت  كما  الرتبية، 
هذه  تدخل  كما  موفق،  �سندرا 
 17 فتح  برنامج  �سمن  املبادرة 
ال�رضيحة  هذه  لفائدة  ق�سما 
م�ستقبال  جت�سيده  �سيتم  والذي 

موفق  ال�سيدة  ذكرته  ح�سبما 
م�سلحة  رئي�سة  اأي�سا  هي  التي 
النف�سية  و  العقلية  االأمرا�ض 
لالأطفال و املراهقني باملوؤ�س�سة 
يف  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 

االأمرا�ض العقلية .

الوطني  املنتخب  العبو  اأقدم 
الفني  الطاقم  واأع�ساء 
الوطني على لفتة ان�سانية بعد 
االأطفال  قرية  بزيارة  القيام 
بالدرارية،   »SOS« امل�سعفني 
بني  اأم�ض  اأول  تواجدوا  اأين 

واأدخلوا  اليتامى  االأطفال 
اأنف�سهم  يف  والبهجة  الفرحة 
البنني خلو�ض  اإىل  ال�سفر  قبل 
�سمن  الرابعة  اجلولة  مواجهة 
 2019 اإفريقيا  كاأ�ض  ت�سفيات 

بالكامريون.

من اأر�صيف �صعيد بوحجة

ر�صيد. هــ
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م�صل�صل ال�صراعات الداخلية متوا�صل :

جبهة �لقوى �ال�سرت�كية �إىل �أين؟
ياأتي القرار الأخري باإق�صاء النائب �امل�صت�صارة ال�صابقة لزعيم حزب القوى ال�صرتاكية �صلمى غزايل من احلزب نهائيا، ليفتح ت�صا�ؤلت عديدة حول جهة 

البو�صلة التي ت�صري عليها قيادة احلزب املعار�ض، �صيما �اأنها اأ�صحت تعاقب كل منا�صل له ميول راديكالية �يعار�صها بطريقة اأ� باأخرى.

علي عزازقة

الأفافا�س  اأن  من  الرغم  على 
فيما  النظام  انتقد  ما  دائما 
حرية  م�ساحات  غلقه  يخ�س 
غزايل  �سلمى  اأن  اإل  التعبري 
قبل  من  اتهامات  لها  وجهت 
جلنة الو�ساطة وفك النزاعات 
غزايل  انتقدت  اأن  بعد 
ب�سدة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
عرب مقال لها يف اأحد املواقع 
على  �سددت  حيث  الإخبارية، 
با�سمها  املقال  كتبت  اأنها 

و�سمن  �سحفية  واأنها  خا�سة 
عن  دافع  ما  دائما  حزب 
احلريات والتي تدخل �سمنها 
مل  غزايل  رد  التعبري،  حرية 
اللجنة  جعل  بل  لها  ي�سفع 
احلزب  من  نهائيا  تف�سلها 
بعد اأن كانت م�ست�سارة لرئي�س 
احلزب والأب الروحي الراحل 

احل�سني اأيت احمد.
وقع  »غزايل«  مع  ح�سل  ما 
»�سافع  النائب  مع  كذلك 
اأتخذ يف حقه  الذي  بوعي�س« 
اأي  من  اإيقاف  اأ�سهر  �ستة 

الأفافا�س،  مع  حزبي  ن�ساط 
انتقاده  على  فعل  ردة  يف 
وخرجاته  املقاولني  لبع�س 
املعار�سة للقيادة احلالية، ما 
جبهة  اأن  على  ت�سورا  يعطي 
القوى ال�سرتاكية ي�سري ح�سب 
قد  جديدة  بو�سلة  اجتاهات 
تر�سم م�ستقبال جديدا للحزب 
قواعد  واأن  �سيما  املعار�س، 
القرارات  بعد  تغلي  احلزب 
�سافع  من  كل  بحق  ال�سادرة 

بوعي�س و�سلمى غزايل.
اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف 

الغني  عبد  ال�سيا�سي  النا�سط 
بادي يف ات�سال ربطه بالو�سط 
باأنه يجب البحث يف الو�سائل 
الإق�ساء،  يف  ا�ستعملت  التي 
ووفق  �رشعية  كانت  اإذا  وما 
وموؤ�س�ساته،  احلزب  قانون 
كذلك  كانت  اإذا  ليوؤكد:« 
الطريق  يف  ت�سري  فامل�ساألة 
ال�سليم وميثاق احلزب حمرتم، 
الإق�ساء  هذا  مت  اإذا  اأما 
خارج ال�رشعية فهنا اأمر اأخر 
م�سكلة  بقروب  دللت  يعطي 

عميقة«.

اأدرار

�الأرندي ير�سح مو�ساوي 
حممد لع�سوية جمل�س �الأمة

باأمر من قا�صي التحقيق الع�صكري بالبليدة

خم�سة جرن�الت رهن �حلب�س �ملوؤقت

بد�ي يخاطب الأميار :

�سيتم رفع كل �لعر�قيل �لتي تو�جه 
�الإ�سثمار يف �ملناطق �حلدودية

حلزب  الولئي  املكتب  اأم�س  اأول  نظم 
بولية  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
املطالعة  باملكتبة  �سعبيا  جتمعا  اأدرار 
ومنا�سلي  املنتخبون  ح�رشه  العمومية 
اأهم  اأين مت عر�س  احلزب واملتعاطفني 
اأ�سدر  الرئي�سية   والتوجيهات  املحاور 
على  باحلفاظ  عاما  بيانا  املجتمعون 
الأرندي  قواعد  مطالبا  احلزب  خط 
اجلمهورية  لرئي�س  مب�ساندة  باأدرار 
لعهدة  الرت�سح  منه  وطلب  بوتفليقة 

الربنامج  ترجمة  موا�سلة  بهدف  جديدة 
على اأر�س الواقع خا�سة يف اجلنوب كما 
لقاءات حملية  تنظيم  على  اجلميع  اتفق 
التوجه  هذا  ل�رشح  الولية  اإقليم  عرب 
مو�ساوي  اأعلن  اللقاء  وعلى هام�س هذا 
حممد برت�سحه لع�سوية جمل�س الأمة يف 
بالتجديد  اخلا�سة  القادمة  النتخابات 
حاليا  يعمل  وهو  الأمة  الن�سفي ملجل�س 

رئي�س بلدية فونوغيل.
اأدرار :بو�صريفي بلقا�صم 

اأم�س  اللكرتوين  بر�س  �سبق  موقع  ذكر 
الع�سكرية  التحقيق باملحكمة  اأن قا�سي 
باإيداع خم�سة جرنالت  اأمر  بالبليدة قد 
اإليهم  ال�ستماع  بعد  املوؤقت   احلب�س 
غري  الك�سب  و  بالف�ساد  تتعلق  تهم   يف 
فاإن  امل�سدر  نف�س  ح�سب  و  امل�رشوع. 
عبدالرزاق  اللواء  من  بكل  يتعلق  الأمر 
�رشيف القائد ال�سابق للناحية الع�سكرية 
بوزارة  املالية  امل�سالح  مدير  و  الرابعة 
اللواء  و  بودواور  بوجمعة  اللواء  الدفاع 
للناحية  الأ�سبق  القائد  باي  ال�سعيد 
�سنتوف  احلبيب  و  الثانية  الع�سكرية 

الأوىل  الع�سكرية  للناحية  الأ�سبق  القائد 
الأ�سبق جلهاز  القائد  نوبة  مناد  اللواء  و 
اخلطوة  هذه  تاأتي  الوطني.  الدرك 
التغيريات  و  الإقالت  حلملة  تتويجا 
الوطني  اجلي�س  قيادة  اعتمدتها  التي 
من  كثريا  طالت  و  اأ�سابيع  قبل  ال�سعبي 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  الكبرية يف  الروؤو�س 
الع�سكرية و  النواحي  و على راأ�سها قادة 
ال�سباط  و  القيادية  الأطر  اآخر من  عدد 
ال�سامني و التي قال ب�ساأنها قائد الأركان 
فر�سة  منح  و  جديدة  لدماء  �سخ  باأنها 

للكفاءات .     

ك�سف وزير الداخلية نور الدين بدوي اأنه 
�سيتم هذه الأيام ال�رشوع يف تطبيق تعليمات 
الإمكانيات  و�سع  بخ�سو�س  الرئي�س 
املادية و توفري ال�رشوط الالزمة لالإرتقاء 
كل  حترير  �سيتم  اأنه  معلنا  بالبلديات، 
العراقل التي تواجه الإ�سثمار الفالحي يف 
البلديات  هذه  جلعل  احلدودية  املناطق 
وجه  القطاعات  خمتلف  يف  رائدة  وجهة 
الدين  نور  اجلماعات  و  الداخلية  وزير 
بروؤ�ساء  جمعه  لقاء  خالل  الأم�س  بدوي 
لالأميار  توجيهات  احلدودية   البلديات 
املواطن يف  لإ�رشاك  احلدودية  املناطق 
لأي  ميكن  ل  اأنه  التنمية،موؤكدا  عملية 
�سيا�سة تنموية اأن تنجح دون اإ�رشاك هذه 
املواطن،   يف  املتمثل  الأ�سا�سية  اخللية 
رفع  و  اإ�ستقبال  ب�رشورة  اإياهم  مطالبا 
ممثلي  باإعتبارهم  املواطنني  اإن�سغالت 
،م�سيفا  املحلي  امل�ستوى  على  ال�سعب 
التي  الف�ساء   هي  ال�سعبية  "املجال�س 
التي  العراقيل  النقائ�س و  تتطرح فيه كل 

مرافقة  على  "،موؤكدا  املواطنني  تواجه 
طموحها  يف  ال�سعبية  للمجال�س  الو�ساية 
و�سع  خالل  من  املحلي  امل�ستوى  على 
و  التحديات  لرفع  الالزمة  الإمكانيات 

تلبية اإحتياجات املواطنني.
و  التحكم  ثم  اأنه  الوزير  اأكد  و  هذا   
املناطق  يف  التهريب  عمليات  تقلي�س 
توفري  من  لبد  اأنه  م�سددا  احلدودية، 
جميع الإمكانيات و التحفيز يف املجالت 
تربية  و  الفالحي  بالإ�سثمار  املتعلقة 
النهو�س   و  احليوانات   و  املوا�سي 
بدوي  واإعرتف   . التقليدية  بال�سناعات 
النقائ�س  و  املعوقات  من  العديد  بوجود 
م�ستوى  على  التنمية  م�سار  تعرقل  التي 
البلديات، موؤكدا يف املقابل على حر�س 
و  احلدودية  املناطق  تنمية  على  الدولة 
خا�س  برنامج  و�سع  خالل  من  تهيئته 
لتطوير و اإعادة تاأهيل البلديات املوجودة 

على ال�رشيط احلدودي.
 اإميان لوا�ض

عجز عن احتواء املغردين خارج ال�صرب

�الأفافا�س يتاآكل من �لد�خل و يو�جه م�ستقبال غام�سا

يف حما�لة اإق�صاء املنا�صلني الراديكاليني من الفافا�ض:

رئي�س جلنة �لو�ساطة ي�ستقيل و يرف�س �سغوطات �لهيئة �لرئا�سية
اأ�صهر  6 ملدة  �صافع بوعي�ض  النائب  •        اإيقاف  الأفافا�ض     من  نهائيا  غزايل  �صلمى  النائب  •        اإق�صاء 

احل�سني  الدا  حزب  يواجه 
العديد  الأخرية  الآونة  خالل 
على  العميقة  التحولت  من 
و  ال�سيا�سي  اخلطاب  م�ستوى 
حركة  نف�سه  الوقت  يف  يواجه 
الأمر  ا�ستع�سى  داخلية  مترد 
اأن تبقى حبي�سة جدران املقر 
مق�سلة  بداأت  حيث  الوطني 
التي  الروؤو�س  قطف  العزل يف 
�سد  ال�سباحة  على  جتراأت 
التيار و رفعت راية التمرد على  

توجهات القيادة احلالية .
اأية  ال�ساعة  حلد  تر�سح  مل 
الهزات  طبيعة  عن  موؤ�رشات 
بني  يف  تتواىل  التي  الداخلية 
مقدمات  هي  هل  الأفافا�س 
من  القيادية  الكتلة  لتاآكل 
الداخل بف�سل الغياب املدوي 
احمد  اآيت  القائد  للرمز 

و  الكاريزماتية  ب�سخ�سيته 
�سبط  على  الفائقة  قدرته 
التوازنات و احتواء الأنانيات و 

الطموحات ال�سخ�سية.
بيت  يف  حدث  ما  ي�سبه 
حركة  يف  حدث  ما  الأفافا�س 
حم�س التي فقدت الكثري بعيد 
وفاة �سيخها املوؤ�س�س و توايل 
الن�سحابات و بروز التكتالت.

اإىل  �سارعت  احلالية  القيادة 
و  لتحركات  بقوة  الت�سدي 
اأي�سا  مواقف �سليمة غزايل  و 
مع النائب »�سافع بوعي�س« ، مل 
املربرات  عن  القيادة  تك�سف 
ل�سمني  قمعها  وراء  احلقيقية 
بارزين يف �سفوفها و كل واحد 
منهما يتكئ على ر�سيد ن�سايل 
كبري مينحهما �رشعية احلديث 
ب�سوت عال ،الأمر الذي مل مير 

القيادة  رادار  يف  عادل  ب�سكل 
معهما،لكن  املواجهة  فف�سلت 
يجري  ما  اأن  العتقاد  ي�سود 
معار�س  حزب  اأقدم  بيت  يف 
اإرها�سات مل�ستقبل  �سوى  لي�س 
على  نحن  و  خ�سو�سا  احلزب 

مقربة من الرئا�سيات .
قيادة  تتم�سك  �سنتني  منذ 
الأفافا�س بت�سويق فكرة الإجماع 
جتاويا  تلقى  مل  التي  الوطني 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  كبريا 
رغم اللقاءات املاراطونية التي 
عقدت هنا و هناك الأمر الذي 
القيادة احلالية  اأحرج  اأنه  يبدوا 
و هي حتاول يف كل مرة اإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه بدون جدوى.
يف  اجلديد  العهد  قادة  يكن  مل 
اإىل  يحتاجون  اأحمد  اآيت  حزب 
الأخرية  الأزمة  معجزة لحتواء 

الغ�سيل  اإخراج  تفادي  ،و 
الداخلي ليطلع عليه اجلميع ،ل 
�سك اأن املف�سولني و املتحفظ 
�سيعملون  و  ميتوا  لن  عليهم 
للدفاع عن اأنف�سهم مبا يعني اأن 
الراقع،يف  على  �ستت�سع  الرقعة 
الو�سعية  اأن  متابعون  يرى  حني 
الثلج  كرة  �ستكرب  و  تتفاقم  قد 
املمكن  من  يكون  لن  و  قريبا 
ماهو  حدوث  قبل  توقيفها 
احلزبب  لكينونة  بالن�سبة  اأ�سواأ 
على  احلفاظ  على  قدرته  و 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  مكانته 
املفعمة  بالتغريات املت�سارعة 
على  اجلميع  �ستجرب  التي  ،و 
بغية  داخلية  مراجعات  اإحداث 
مع  ال�سيا�سي  اخلطاب  تكييف 

معطيات املرحلة اجلديدة.
�داد احلاج

م�سدر  من  »الو�سط«  علمت 
موثوق داخل بيت »الأفافا�س«، 
با�ستقالة رئي�س جلنة الو�ساطة 
�سليني  حممد  والنزاعات 
ال�سغوطات  بعد  من�سبه  من 
قبل  من  عا�سها  التي  ال�سديدة 
الهيئة الرئا�سية من اأجل اإق�ساء 
�سلمى  العا�سمة  عن  النائب 
بعد  احلزب،  من  نهائيا  غزايل 
اأن �سدر قرار اإق�سائها النهائي 
خرجتها  اإثر  اأم�س  اأول  ع�سية 
املواقع  اإحدى  يف  الإعالمية 
دون  الإخبارية  اللكرتونية 

الرجوع اإىل قيادة احلزب.
ت�سفية  عملية  اأن  يبدو 
الراديكاليني  املنا�سلني 
القوى  اجلبهة  �سفوف  من 
على  م�ستمرة  ال�سرتاكية 
الرغم من تكذيب القيادة ذلك 
يف كل مرة يعاقب فيها منا�سل 
ال�سياق  هذا  ويف  احلزب،  من 

فاإن النائب عن »الأفافا�س« يف 
الغرفة ال�سفلى للربملان »�سلمى 
الف�سل  م�سري  لقيت  غزايل« 
جبهة  من  النهائي  والإق�ساء 
القوى ال�سرتاكية بعد اأن اأقرت 
جلنة الو�ساطة والنزاعات بذلك 
قبل  من  كبرية  �سغوطات  اإثر 
الرئا�سية  الهيئة  اأع�ساء  بع�س 
يف  يعقوب،  نف�س  يف  لغاية 
فاإن  ال�سغوطات  اجلانب  ذات 
�سليني  حممد  على  املمار�سة 
رف�س  الذي  م�سدرنا  ح�سب 
جعلته   ا�سمه،  عن  الك�سف 
يقدم ا�ستقالته من رئا�سة جلنة 
الو�ساطة والنزاعات اإثر غ�سب 
م�ستوى  على  احلزب  قواعد 
واأن  �سيما  الوطن،  وليات 
ثقة  حمل  تعد  غزايل  �سلمى 
اجلميع بعد اأن كانت كذلك مع 
ح�سني  للحزب  الروحي  الأب 
م�ست�سارة  لأنها  اأحمد  اأيت 

الراحل رحمه اهلل، وهذا الذي 
يجعل قرار الف�سل غري مطبق 
له  يُخول  وما  ا�ستقالته  ب�سبب 
اختيار  وموعد  مكان  اختيار 
الو�ساطة  للجنة  جديد  رئي�س 
�سلمى  اإق�ساء  والنزاعات. 
كذلك  تبعه  احلزب  من  غزايل 
بوعي�س  �سافع  النائب  معاقبة 
ب�ستة ا�سهر اإيقاف بعد خرجته 
دون  مقاولني  �سد  الإعالمية 
الرجوع اإىل القيادة، وهذا دون 
ن�سيان كتابته املعار�سة للقيادة 
�سدد  اإذ  الر�سمية،  �سفحته  يف 
يف  القيادة  نية  على  م�سدرنا 
وخا�سة  معار�سيها  كل  ت�سفية 
مقربون  لأنهم  الراديكاليني 
اأحمد،وجدير  اأيت  عائلة  من 
القوى  جبهة  فاإن  بالذكر 
خالل  عا�ست  ال�سرتاكية 
الفرتة املا�سية �رشاعا داخليا 
عمدت  حيث  معلن،  غري 

من  العديد  اإق�ساء  اإىل  القيادة 
ولو  الراديكاليني  معار�سيها 
كان  والذي  تدريجية،  ب�سفة 
غزايل  �سلمى  النائبني  اأخرهم 
اأزعجا  الذين  بوعي�س  و�سافع 
من  الكثري  يف  الرئا�سية  الهيئة 
بع�س  واأن  املرات،  خا�سة 
امل�سادر تتحدث عن وجود نية 
قيادة  قبل  من  للعيان  وا�سحة 
ت�سفية  اأجل  من  »الأفافا�س« 
داخل  من  اأحمد  اأيت  عائلة 
يرف�سه  الذي  وهذا  احلزب 
القيادة  واأن  املنا�سلون خا�سة 
درا�سة  يف  �سعفها  اأظهرت 
للمجال�س  الداخلية  القوانني 
ت�سفية  خرجة  يف  املحلية 
معار�سيها من املجل�س ال�سعبي 
الذي  للعا�سمة،  وهذا  الولئي 
لي�س  وقت  يكن موجودا يف  مل 

ببعيد.
علي عزازقة

ق.�
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ل جديد بخ�صو�صه منذ عر�صه عليهم يف 2016

معدومة اخلا�ص  القطاع  يف  •        النقابات 

النقابات امل�ستقلة تت�ساءل: اأين هو م�سروع قانون العمل؟
اأكد تكتل النقابات اأن م�صروع قانون العمل يبقى النقطة التي تثري تخوفاتهم خا�صة اأنه يح�صر على م�صتوى دوائر �صّيقة، موؤكدين التزامهم بالتحفظ 

عليه، واإن ا�صتبعدوا عودته ل�صاحة النقا�ص حاليا واحتمالية تاأجيله ملا بعد رئا�صيات 2019 لتفادي اأي قالقل بالتزامن والرئا�صيات خا�صة اأنه �صلم 
للنقابات من طرف وزير العمل ال�صابق حممد الغازي يف لقاء اعترب اإطفاء للنار ووعدهم اإبانه مب�صاركتهم يف �صياغته، يف لقاء مل يكن له ما بعده، 

لتبقى عدة بنود حمل �صكوك على اعتبار اأنها تكّر�ص العمل اله�ص ل�صالح اأرباب العمل و�صرب العمل النقابي.

�صارة بومعزة

مرابط: قدمنا عدة 
دعوات مل�صالح زمايل 

لكن ل رد
 

واأكد رئي�س نقابة ممار�صي ال�صحة 
العمومية اليا�س مرابط يف ت�رصيح 
لـ«الو�صط« اأنهم على م�صتوى التكتل 
ال�صابقة،  مطالبهم  بكل  ملتزمون 
للقفز  التي عمدت احلكومة  حتى 
كالتقاعد امل�صبق، مو�صحا  عليها 
اأنه يبقى مطلب للحكومة للرتاجع 
التكتل  م�صتوى  على  واأنهم  عنه 
ال�صابقة،  مطالبهم  بكل  ملتزمون 
للقفز  التي عمدت احلكومة  حتى 
 واأنهم  امل�صبق،  كالتقاعد  عليها 
احلكومة  مبطالبة  متم�صكون 
فتح  واإعادة  عنه  بالرتاجع 
والنظر  معهم،  للتفاو�س  النقا�س 
حلل  امللف  حول  مقرتحاتهم  يف 
اأنه  خا�صة  حوله،  واالتفاق  النزاع 
التفاو�س  اأو  لهم  اال�صتماع  يتم  مل 

حول امللف.
العمل،  قانون  م�رصوع  وحول 
ت�صاءل مرابط اأين هو؟، اإذ مل يتم 
للملف منذ طرح امل�رصوع  العودة 
ال�صابق  العمل  وزير  طرف  من 
حيث   ،2016 يف  الغازي  حممد 
�صلم النقابات ن�صخة منه بناء على 
اجلمهورية،  رئي�س  من  تعليمات 
ا�صت�صارتهم  �صيتم  اأنه  موؤكدا 
اختفى  حني  يف  املو�صوع،  حول 
ترتيب  يتم  ومل  مذاك،  امل�رصوع 
وزير  مع  بخ�صو�صه  لقاءات  اأي 
العمل احلايل مراد زمايل، م�صيفا 
وكنقابات  كتكتل  اأنهم  مرابط 
طلبات  للو�صاية  قدموا  فردية 
اأنه  اإال  وا�صتقبال  عمل  جل�صات 
مل يتم الرد عليهم، وهو ما جعلهم 
قانون  م�رصوع  هو  اأين  يت�صاءلون 
ب�رصورة  مت�صكهم  معلنني  العمل، 
ور�صات عمل  اإ�رصاكهم من خالل 
للنظر  العمل  وزارة  عليها  ت�رصف 

يف ايجابياته و�صلبياته.

فقال   ،2016 مل�رصوع  وبالعودة 
من  العديد  احتوى  اأنه  مرابط 
باأنه  و�صفه  ميكن  اإذ  ال�صلبيات، 
يف  اله�صا�صة  لتكري�س  يوؤ�ص�س 
األف   30 برقم  مذكرا  العمل، 
احلجم  بعقود  مهني  عامل 
باأجر  ال�صحة  بقطاع  ال�صاعي 
اإىل   10 ملدة  لل�صهر  دج  اآالف   10
اأي�صا  واملتقاعدين  �صاعات،   15
ت�صل  ال  باأجور  ال�صنوات  بنف�س 
وي�صاف  لالأجور.  االأدنى  احلد 
بالقطاع  امل�صجلة  اله�صا�صة  لها 
العمل  واقع  هو  واالأهم  اخلا�س 
موؤكدا  القطاع،  بهذا  النقابي 
ت�صجيل 00 نقابة بالقطاع اخلا�س 
كيف  هنا  مت�صائال  اجلزائر،  يف 
�رصوط  عن  املرافعة  ميكن 
ال�صحية  والتغطية  العمل  وو�صعية 
وال�صمان االجتماعي يف ظل غياب 

العمل النقابي بقطاع كامل.
فعاد  العمومي  للقطاع  وبالعودة 
على  االأخرية  العمال  النتفا�صة 
ب�صبب  احلجار  مركب  م�صتوى 
فر�س ممثلني نقابيني على العمال، 
وهو ما ميثل خرقا للحق النقابي، 
مت�صائال كيف يفر�س على العامل 
هذه  اأن  مو�صحا  ميثله؟،  من 
التجاوزات يكر�صها م�رصوع قانون 
من  العامل  مينع  حيث  العمل، 
امل�صا�س  وكذا  النقابية،  التغطية 
باحلق يف االإ�رصاب، ويتم الت�صييق 
عليه ب�رصوط تعجيزية جتعل الفرع 
خو�صه،  من  يتمكن  ال  النقابي 
االإدارة  اإبالغ  ا�صرتاط  من  بداية 
االإ�رصاب  موعد  قبل  يوما   45
ويلجاأ  م�صبقا  مدته  حتديد  مع 
ملحطات عديدة قبله. نف�س االأمر 
للفردية  اللجوء  نقطة  كذلك حول 
التفاو�س  بدل  العمل  عالقات  يف 
للخروج  العمل،  رب  مع  اجلماعي 
باتفاقيات فردية والتي قد حتوي 
عدة ت�صييقات: ال راحة اأ�صبوعية، 
العطلة  يف  احلق  ا�صرتاط  وكذلك 
�صاعة   40 بـ  وااللتزام  ال�صنوية، 
واأ�صبوع  اأ�صهر  و3  باالأ�صبوع،  عمل 
حتى  ي�صمل  ورمبا  اأمومة،  كعطلة 

عدم االنخراط يف نقابة.
للمراأة  بالن�صبة  االأمر  ونف�س 
القانون يف  العاملة، حيث هم�صها 
عدة حاالت، فيما تعلق بالتحر�س 
فامل�رصوع تقريبا يحمي امل�صوؤول 

من املتابعات.
 

عا�صور اإيدير
 نحن �صد تعديل قانون 

العمل
 

ملجل�س  الوطني  املن�صق  واأكد 
ثانويات اجلزائر »كال«، يف ت�رصيح 
لـ«الو�صط«، اأنهم مبدئيا �صد تعديل 
التي  التعديالت  الأن  العمل  قانون 
مل�صلحة  تعمل  ادراجها  يريدون 
يف  العمال،  ح�صاب  على  الباترونا 
عمل  قانون  كل  يف  يفرت�س  حني 
ا�صتفزازات  من  العمال  حماية 
اأرباب العمل، م�صيفا اأنه ي�صتجيب 
وذلك  العمل  اأ�صحاب  ل�صغوطات 
عالقة  ت�صيري  اأولها  اإطارين:  يف 
العمل  العامل و�صاحب  العمل بني 
وثانيا  التقاعد،  عرب  تكون  والتي 
الذي  العمل  عقد  ف�صخ  حيث  من 
ي�صتجيب ل�صلطة �صاحب العمل ال 

العامل.
اأي�صا  مي�س  اأنه  اأ�صاف  كما 
راأ�صها  على  النقابية  احلريات 
حتيينه  اأي  االإ�رصاب،  يف  احلق 
قانونيا ملنعه م�صتقبال يف خمتلف 
القطاعات �صواء الوظيفة العمومية 

اأو القطاع االقت�صادي.
 

بوديبة
ر يف   قانون العمل يح�صّ

دوائر �صيقة
 

باالإعالم  املكلف  واأو�صح 
حول  بوديبة  م�صعود  للكنابا�صت 
يعمدون  اأنهم  امللف  نف�س 
والتعبئة من خالل  التوعي  للعمل 
خطورة  واإبراز  احلالية  ندواتهم 
راأ�صها  ال�صيا�صات احلكومية على 
معتربا  بالتعاقد،  التوظيف 

يف  له  يوؤ�ص�س  العمل  قانون  اأن 
له  يراد  وبالتايل  �صيقة،  دوائر 
الوظيفة،  ولي�س  العبودية  تكري�س 
من  بها  يرتبط  ما  ال  وكذلك 
ا�صتقرار  ظل  يف  االأجور  �صيا�صة 
مقابل  �صنوات   10 منذ  االأجور 
ي�صاف  ال�رصائية  القدرة  انهيار 
اأجورهم  من  االقتطاعات  لها 
بو�صع  متوعدا  ترتفع،  التي 
احتجاجية  حركات  ا�صرتاتيجية 
والطويل  الق�صري  امل�صتوى  على 
التي متكنهم من التاأ�صي�س جلدار 
موحد، معتربا اأن اأوىل اخلطوات 
هي التاأ�صي�س لكونفدرالية موحدة 
بني النقابات. واأ�صاف اأن م�رصوع 
دوائر  يف  يوؤ�ص�س  العمل  قانون 
�صيقة بعيدا عن النقابات وممثلي 
ما  هو  الواقع  اأر�س  على  العمال 
اأن  خا�صة  خطرا،  االأمر  يجعل 
عن  ك�صفت  ال�صابقة  امل�صودة 
والق�صاء  م�صبوقة  غري  عبودية 
وما  للعمال  مكا�صب  عدة  على 

يحميهم داخل املوؤ�ص�صات.
النقابة  واأن حذرت  �صبق  بدورها 
لالإدارة  امل�صتقلة  الوطنية 
اأ�صمته  مما  »�صناباب«،  العمومية 
مبخاطر م�رصوع قانون العمل ال

م�صالح  يخدم  اأنه  موؤكدة  جديد، 
العمال،  من  اأرباب العمل اأكرث 
ن�صاط العمل النقابي،  ويقيد 
االإ�رصاب،  يف  احلق  و�رصب 
اأنه يحمل جملة من املواد  قائلة 
العمال،  حقوق  �صت�رصب  التي 
نظام  على  اأنه يرتكز  من  بداية 
وهو  املدة،  املحدود  التعاقد 
االجتماعيون  ال�رصكاء  طالب  ما 
عنه،  للتخلي  كثريا  احلكومة 
اأن  املتعاقدين.كما  واإدماج 
تراجعا  ميثل  امل�رصوع اجلديد 
واجلماعية  الفردية  احلريات  يف 
اخرتاق  ذلك  اأن  مربزين  للعمال، 
وقعت  التي  الدولية  للمواثيق 
الد�صتور  وينايف  اجلزائر،  عليها 
اجلديد الذي يوؤكد ال�صري يف اجتاه 
افتكاك حريات اأكرب، مربزين اأنه 
يقل�س من مهمة مفت�صية العمل.

تو�صيع  هي  االأخرى  امل�صاألة 
حقوق �صاحب العمل على ح�صاب 
له  تطرقت  ما  وهو  العمال،  حق 
من  اأكرث  االأطراف  من  العديد 
مرة، واحلديث عن انتهاج اأ�صلوب 
ظل  يف  وتغوله،  اخلا�س  القطاع 
موؤكدين  النقابي،  الن�صاط  تقييد 
اأنه  خا�صة  به  للم�صا�س  جاء  اأنه 

يتاأتي بعد �صل�صلة من املجهودات 
النقابات  طرف  من  والن�صاالت 
امل�صتقلة، وهو ما ي�صتدعي تقوية 
ا�رصاكها  خالل  من  اأكرث  مكانتها 
قوانني  �صن  ولي�س  الثالثية،  يف 
ت�صب يف اإطار التدخل يف ال�صوؤون 

الداخلية للمنظمات النقابية.
فقالت  باالإ�رصاب  تعلق  فيما  اأما 
اخلناق  ت�صييق  مت  اأنه  النقابة 
عليها، خا�صة اأن النقابات حولت 
ت�صتخدمها يف  اأداة  اىل  االأ�صلوب 
القطاعات، حيث  كل مرة، وت�صل 
الدرا�صة منع  القانون قيد  ت�صمن 
تعليق اال�رصاب، ومنع اال�رصابات 
اأثناء االآداء البيداغوجي املرتبط 
ربط  و  الوطنية،  باالمتحانات 
يف  يبلغ  باال�رصاب  االإ�صعار 
لقرار  املوافق  اليوم  نف�س 
باحل�صول  اال  يتم  وال  اال�رصاب 
طرف  من  اال�صتالم  و�صل  على 
�صاحب العمل ومفت�صية العمل، 
ال  باأنه  العامل  على  والت�صييق 
املتعلق  حقه  اأخذ  للعامل  ميكن 
اأو  طرده  بعد  املايل  بالتعوي�س 
توقيفه عن العمل اال اذا دفع مبلغ 
املحكمة  قا�صي  يحدده  �صمان 

االإدارية.

النقابة الوطنية لالأ�صاتذة اجلامعيني توؤكد:

على الو�ساية التعامل بجد مع ملف العلوم  ال�سيا�سية
الوطنية لالأ�صاتذة  النقابة   اأكدت 
اجلامعيني املن�صوية حتت مظلة 
للعمال اجلزائريني  العام  االحتاد 
التعليم  وزارة  على  يجب  باأنه 
التعامل  العلمي  والبحث  العلمي 
العلوم  تخ�ص�س  اإلغاء  ملف  مع 
وان  �صيما  بجد،  ال�صيا�صية 
جميع  ير�صي  حل  اإىل  التو�صل 

االأطراف جد وارد.
حتوز  الذي  النقابة  بيان  وقال 

منه  ن�صخة  على  »الو�صط« 
بع�س  اإلغاء  ملف  معاجلة  باأن 
على  ياأتي  والذي  التخ�ص�صات 
ال�صيا�صية،  العلوم  تخ�س  راأ�صهم 
حيث اأو�صح البيان:« يتم التعامل 
مع هذا املو�صوع الغاية يف االأهمية 
واملثري للح�صا�صية بطريقة رزينة 
بعني  تاأخذ  وعقالنية  وم�صوؤولة 
يف  الوطنية  احلاجيات  االعتبار 
التكوين  وعالقة  التكوين  جمال 

م�صيفا  العمل«،  �صوق  بحاجيات 
تقفز  ال  بطريقة  اأي�صا  ولكن   »:
االأ�صاتذة  ان�صغاالت  على  كلية 
وتقّدم  العملية  بهذه  املعنيني 
بخ�صو�س  مطمئنة  اأجوبة  لهم 
م�صريهم والتكفل التام مب�صارهم 
االجتماعي  وو�صعهم  املهني 
راأيهم  اإبداء  يف  احلق  واإعطائهم 
املعاجلات  اقرتاح  يف  واإ�رصاكهم 

املنا�صبة«.

امل�صدر  تطرق  اأخر  �صياق  ويف 
حيث  االأجور،  مو�صوع  اإىل  ذاته 
اإعادة  �رصورة  اإىل  النقابة  دعت 
االأ�صا�صي  القانون  يف  النظر 
متا�صيا  الباحث،  لالأ�صتاذ 
قطاع  ي�صهدها  التي  والتطورات 
التعليم العايل والبحث العلمي يف 
بالدنا ويف العامل، �صيما واأنه حان 
يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  الوقت 
�صبكة االأجور اخلا�صة باالأ�صاتذة 

اأجور  وخا�صة  عموما  الباحثني 
مع  امل�صاعدين،  االأ�صاتذة  فئة 
االقت�صادية  الظروف  مراعاة 

العامة التي متر بها البالد.
النقابة  جّددت  اأخر  جانب  ومن 
حّد  بو�صع  مطالبتها  الوطنية 
بع�س  ت�صهدها  التي  للتجاوزات 
بع�س  يف  العلمية  الهيئات 
توحيد  على  املوؤ�ص�صات،والعمل 
ملفات  مع  التعامل  معايري 

الوطني  امل�صتوى  على  االأ�صاتذة 
لدى هذه الهيئات، وذلك من خالل 
�صبط �صري عملها بطريقة حتول 
مواقفها  تباين  اأو  تع�صفها  دون 
اإىل  وممار�صاتها من هيئة علمية 
اأخرى يف املوؤ�ص�صة الواحدة ومن 
اأخرى، خ�صو�صا يف  اإىل  موؤ�ص�صة 
العلمية  االأن�صطة  اعتماد ح�صيلة 

لالأ�صاتذة.
علي عزازقة   
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ق�صد  الرفع من طاقة الإنتاج 

ب�صيدي بلعبا�س

ملبنة حقوق بالطابية 
 حتظى باملوافقة 

على التو�سعة
امل�شاريع  لدرا�شة  الوالئية  اللجنة  وافقت 
اال�شتثمارية بوالية �شيدي بلعبا�س على طلب 
الطابية  ببلدية  الواقعة  حقوق  ملبنة  تو�شيع 
غربا والتي ترتبع حاليا على م�شاحة اإجمالية 
تفوق  ال 1700 مرت مربع،وتعتزم بذلك اإدارة 
امللبنة بعد جت�شيد امل�رشوع الرفع من طاقة 
االإنتاج اإىل 50 األف لرت كمعدل يومي  وتو�شيع 
عدد  من  اأي�شا  الرفع  مع  الت�شدير  �شبكة 
 80 حاليا  ت�شغل  التي  امللبنة  بهذه  العمال 
التو�شعة  و�شت�شمح  ال�شيغ  خمتلف  من  عامل 
�شاحب  اأكد  وقد  عامل.   150 بت�شغيل  
االإنتاجية  الطاقة  اأن  حقوق  حممد  امللبنة 
 5 اإىل   املنتوج  بت�شدير  ت�شمح  احلالية 
البي�س،وهران،بلعبا�س،امل�رشية  وهي  واليات 
بلعبا�س  �شيدي  والية  اإىل  اإ�شافة  و�شعيدة 
البقر،حليب  حليب  اإنتاج  يف  امللبنة  وتخت�س 
الطري،الكامومرب،الزبدة،ال املاعز،اجلنب 

ي�شل  عام  وب�شكل  هذا  ياغورت...وغريها 
 80 بلعبا�س  �شيدي  لوالية  االإجمايل  االإنتاج 
�شنويا وهو ما �شاعد على ت�شدير  لرت  مليون 
اإىل  يوميا  األف لرت  البالغ 120  االإنتاج   فائ�س 
متو�شنت  ،عني  كتلم�شان  غربية  واليات   5
واليات  ،وحتى  ومع�شكر  ،�شعيدة  ،وهران 
اجلنوب كامل�رشية وب�شار..،وقد بلغت حظرية 
الوالية بعد التح�شي�س باأهمية هذه ال�شعبة  22 
األف راأ�س من البقر موزعة على 2000 مربي 
راأ�س،وهي  األف   17 التتعدى  كانت  بعدما 
الوالية والتي  تعد ثروة فالحية هامة ت�شمها 
املنتهجة  اال�شترياتيجية  تكوينها  على  �شاعد 
على  داأبت  التي  املعنية  اجلهات  لدن  من 
عملية  ت�شهيل  اأجل  من  الن�شاط  هذا  دعم 
كل  وتوفري  احليوانات  من  النوع  هذا  تربية 
الظروف املواتية لتحقيق االأهداف املرجوة 
اإنتاج  يف  رائدة  باتت  الوالية  واأن  خا�شة 
هائلة  كميات  �شنويا  ت�شجل  بحيث  احلليب 
فيه  يكرث  الذي  الربيع  ف�شل  ذروتها يف  ت�شل 
انت�شار الكالأ واحل�شائ�س،هذا وت�شم الوالية 9 
الطابية،�شيدي  من  بكل  ،واملتواجدة  ملبنات 
الوالية  عا�شمة  ومقر  زهانة  حل�شن،حا�شي 
للوالية  الذاتي  االكتفاء  حتقق  باتت  والتي 
بحيث اأ�شبحت �شيدي بلعبا�س رائدة يف جمال 

اإنتاج مادة احلليب،وعملية حتويله وب�شرتته 
�س.�صهيب

املديرية العامة للأمن الوطني

لهبريي ي�ستقبل مفو�ض 
ال�سلم باالحتاد االفريقي

م�شطفى  العقيد  الوطني  لالأمن  العام  املدير  خ�س 
ال�شلم  مفو�س   ،2018 اأكتوبر   14 االأحد  يوم  لهبريي، 
واالأمن باالحتاد االإفريقي، ا�شماعيل �رشقي با�شتقبال 
مبقر املديرية العامة لالأمن الوطني، بح�شور اإطارات 
االإفريقي  التعاون  اآلية  من  وكذا  الوطني  االأمن  من 

االأفريبول.
وياأتي هذا اللقاء ع�شية انطالق ا�شغال اجلمعية العامة 
التي  ><افريبول<<،  ال�رشطي  التعاون  الآلية  الثانية 
حتت�شن اجلزائر فعالياتها يومي 15 و16 اأكتوبر 2018 
ال�رشطة  اأجهزة  ممثلي  بح�شور  االأورا�شي،  بفندق 

االأفارقة والهيئات االأمنية الدولية واالإفريقية.
اأكد املدير العام لالأمن الوطني، العقيد  وباملنا�شبة، 
بني  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  على  لهبريي  م�شطفى 
اجلهود  توحيد  �شبيل  يف  االإفريقية  ال�رشطة  اأجهزة 
فيها  مبا  اجلرمية،  اأ�شكال  لكل  للت�شدي  وت�شافرها 
جهته،  من  لالأوطان،  العابرة  واجلرمية  االإرهاب 
ال�شيد  االإفريقي  باالحتاد  واالأمن  ال�شلم  ثمن مفو�س 
يف  اجلزائر  تبذلها  التي  اجلهود  �رشقي  اإ�شماعيل 
االأفارقة  ال�رشطة  اأجهزة  بني  التعاون  تعزيز  جمال 
مذكرا ان اجتماع اجلمعية الثانية االفريبول �شت�شمح 
بتبادل االآراء واخلربات وتوطيد جماالت التن�شيق بني 

الدول االإفريقية يف اإطار اآلية االفريبول.

فاق عدد امل�شاريع ال�شياحية اخلا�شة مبنطقة 
من  اأزيد  �شمن  من  م�رشوعا   500 اجلنوب 
1800 م�رشوع �شياحي معتمد من طرف وزارة 
امل�شتوى  على  التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة 
األف   56 بنحو  القطاع  دعم  �شاأنها  من  الوطني 
االأحد  م�شوؤول  اأم�س  اأعلنه  �رشير،  ح�شب ما 

بوزارة ال�شياحة وال�شناعة التقليدية.
زبري  حممد  لل�شياحة  العام  املدير  واأو�شح 
�شتخلق  التي  امل�شاريع  هذه  �شمن  من  �شفيان 
اأزيد من 20 األف من�شب �شغل �شيتم اجناز اأزيد 
واثنني جنوم  اأربعة  �شنفي  من  فندقا   260 من 
و74 نزل طرقات و21 اإقامة �شياحية و22 قرية 
خا�شة ب  م�شاريع  جانب جت�شيد  اإىل  �شياحية 

15 منطقة حموية.
باجلنوب  املتوفر  ال�شياحي  العقار  وبخ�شو�س 
منطقة   225 بني  من  باأنه  ذاته  امل�شوؤول  اأكد 
تقدر  اإجمالية  م�شاحة  ذات  ال�شياحي  للتو�شع 
ب 64 199 53 هكتار على امل�شتوى الوطني مت 

تقدر  مب�شاحة  للجنوب  منطقة   23 تخ�شي�س 
ب20 728 9 هكتار حيث تخ�شع هذه املناطق 
ومتوا�شلة  منتظمة  ب�شفة  ال�شياحي  للتو�شع 

لدرا�شات الإعداد خمططات لتهيئتها. 
واأكد باأن »تعزيز اال�شتثمار ال�شياحي باجلنوب 
االيواء  يف  امل�شجل  العجز  لتدارك  يهدف 
وحت�شني اخلدمات بهذه املنطقة التي اأ�شحت 
الوطنيني  ال�شياح  من  الكثري  اهتمام  حمل 
واالجانب بالنظر للرثاء ال�شياحي املتنوع الذي 
تزخر به«. ويهدف اال�شتثمار اأي�شا اإىل »اإنعا�س 
التي  املناطق  بهذه  ال�شيما  املحلية  ال�شياحة 
والتاريخي  والالمادي  املادي  برتاثها  ت�شتهر 
ب�شخورها  املتناغمة  وطبيعتها  والثقايف 
ومتاحفها  العتيقة  وق�شورها  الرملية  وكثبانها 
الطبيعية املفتوحة والعاك�شة حلقبات تاريخية 
عرب  وذلك  املناطق  هذه  �شكان  عليها  مر 
ال�شيما  االأحجار  على  والر�شومات  النقو�س 
جانيت  و  بتمرنا�شت  ناجر  الطا�شيلي  مبنطقة 
موؤهالت  وهي  »اأدرار«  بتميمون  وكذا  »اليزي« 
�شياحية ت�شاهم يف جلب ال�شياح وجعل القطاع 

مدعم 

للقت�صاد الوطني وخالق للرثوة«.

مبناظر  لل�شياح  اجلاذبة  املناطق  هذه  وتتمتع 
ت�شتهر  كما  ذهبية  ورمال  خالبة  طبيعية 
ال�شناعة  عن  ناهيك  التقليدية  اأطباقها  بتنوع 
التقليدية التي ت�شاهم يف جلب مداخيل لفائدة 

ال�شكان. 
لدفع  املعنية  ال�شلطات  ت�شعى  الغر�س  ولهذا 
 7 بني  من  مت  انه  حيث  اجلنوبية  ال�شياحة 
 2030 اآفاق  يف  �شتنجز  التي  �شياحية  اأقطاب 
اأقطاب   3 تخ�شي�س  الوطني  امل�شتوى  على 
الجناز م�شاريع يف واليات اجلنوب منها منطقة 
»توات وقرارة واأدرار و متيمون وب�شار ومناطق 

التا�شيلي واليزي وجانت ومنطقة الهقار«.
وبخ�شو�س مو�شم ال�شياحة ال�شحراوية  قامت 
العديد من الوكاالت ال�شياحية واالأ�شفار خالل 
هذه االأيام حت�شبا ملو�شم ال�شياحة ال�شحراوية 
و�شع  اإىل  اأكتوبر  منت�شف  يف  �شيطلق  الذي 
لهذا  املوجهة  لرباجمها  االأخرية  اللم�شات 
�شياحية  مقا�شد  عدة  اأدرجت  حيث  الغر�س 

وذلك وفق رغبات الزبائن.
وتبقى واليات مترنا�شت وب�شار وجانت باإليزي 
بالنظر  ال�شواح  لدى  املف�شلة  املقا�شد  »من 
للرثاء الذين تتمتع بها هذه املناطق، حيث �شيتم 
تناف�شية  عرو�س  تقدمي  املو�شم  هذا  خالل 
االإيواء  جمال  يف  ال�شيما  معقولة  وباأ�شعار 
واخلدمات ويف النقل.  و �شتكون ال370 وكالة 
�شياحية التي تن�شط باجلنوب مدعوة اىل اثراء 
�شياحية  ومقا�شد  م�شارات  وعر�س  براجمها 
باالمن  تزخر  املنطقة  واأن  خا�شة  متنوعة 
ال�شياح  للكثري من  اأف�شل مق�شد �شياحي  وتعد 
الطبعة  �شتكون  كما  منهم.  االأجانب  ال�شيما 
التي  واال�شفار  لل�شياحة  الدويل  لل�شالون  ال19 
اأكتوبر املقبل مبق�رش  �شتنظم ما بني 17 و20 
باجلزائر  البحري  ال�شنوبر  نادي  املعار�س 
ال�شياحية  الوكاالت  لكل  فر�شة  العا�شمة 
واال�شفار امل�شاركة لعر�س براجمها وعرو�شها 
مناطق  نحو  �شياحية  م�شالك  عدة  ت�شمل  التي 
اجلنوب ال�شيما اىل منطقة مترنا�شت ومتيمون 
بادرار وب�شار  وباأ�شعار تناف�شية من اجل جلب 

ال�شياح ال�شيما االجانب منهم. 

ل/منرية

مديرات  من  كثري  موؤخرا  اأقدمت 
على  بالبويرة  االأطفال  رو�شات 
على  املراقبة  كامريات  تن�شيب 
مرفوقة  واحلجرات  االق�شام  م�شتوى 
كل  تتابع  كي  املديرة  ب�شا�شة مبكتب 
عليه  وقفت  ما  وهو   ، و�شغرية  كبرية 
الرو�شات  ببع�س   « الو�شط   « يومية 
وتاأتي  البويرة  مبدينة  زرناها  التي 
به  �رشحت  ما  ح�شب  اخلطوة  هذه 
ال�شكاوى  بعد  الرو�شات  م�شوؤوالت 
العديدة التي تقدم بها اأولياء االأطفال 

املعامالت  الأب�شع  تعر�شوا  الذين 
حد  اىل  و�شلت  املربيات  طرف  من 
اإ�شابة  يف  ت�شبب  ما  العنيف  ال�رشب 
نف�شية  وعقد  باأمرا�س  الرباعم 
اأروقة  اإىل  جلا  من  حتى  وهناك 
العدالة ، وباملقابل اعتربت املربيات 
م�شا�شا  الكامريات  تن�شيب  خطوة 
يف  الثقة  وعدم  و�شمعتهن  بكرامتهن 
واأكدن  وجه  اأكمل  على  مهامهن  اأداء 
اأنه غري املعقول اأن يتم تعميم حاالت 
�شاذة على اجلميع .وعلى خالف ذلك 

مبدينة  رو�شة  اكرب  �شاحبة  رف�شت 
 « �شماعيل  كاهنة   « االأ�شتاذة  البويرة 
اللجوء اإىل تن�شيب الكامريات واأ�شارت 
يف حديثها معنا انها متلك 7 مربيات 
ما  النف�س  علم  تخ�ش�س  ذوات  كلهن 
يعني اأنهن على دراية تامة باحتياجات 
ورغبات الطفل وكيفية التعامل معه يف 
كل االأحوال ، موؤكدة انها تتعامل معهن 
لها  الكاملة وال حاجة  الثقة  على مبداأ 
وجه  ال�شياق  ذات  ويف   ، ملراقبتهن 
الذين تقربنا منهم نداء  بع�س االأولياء 

مديرية  خا�شة  املعنية  اجلهات  اإىل 
بعدم  والت�شامن  االجتماعي  الن�شاط 
هب  ملن  الرو�شات  فتح  رخ�س  منح 
�شار جتاري  االأمر  اأن  درجة  اإىل  ودب 
الرو�شات  فتح  على  بالتهافت  بحت 
على �شاكلة »فا�شت فوت » واالغرب من 
هذا حتويل ال�شكنات وحجرات بحجم 
علبة كربيت اإىل رو�شات يح�رشون فيها 
غري  ظروف  و�شط  كالفئران  االأطفال 

الئقة متاما .
اأح�صن مرزوق

املتنقلة  بالفرقة  ال�رشطة  قوات  األقت 
�شخ�س  على  القب�س  الق�شائية  لل�رشطة 
تورطه يف  بعد  العمر  الرابع من  العقد  يف 
املتاجرة  لغر�س  املخدرات  احليازة على 
فيها، قوات ال�رشطة متكنت على اإثر ذلك 
الكيف  من  غرام  و500  كلغ   01 حجز  من 

ال�شالف  تقدمي  مت  حني  يف   ، املعالج 
تعود  الق�شية  ف�شول  النيابة  م  اأما  الذكر 
ملعلمات  ال�رشطة  قوات  ا�شتغالل  اإىل 
على  يحوز  االأ�شخا�س  اأحد  اأن  مفادها 
كمية من  املخدرات وهو ب�شدد ترويجها 
بفتح  امل�شلحة  لتبا�رش  حل�شن،  ب�شيدي 

للك�شف  ال�رشعة  حتقيق معمق على جناح 
عن مالب�شات الق�شية، بعد عملية مراقبة 
دقيقة لتحركات امل�شتبه مت توقيفه ، هذا 
االأخري �شبط بحوزته كمية من املخدرات 
ومبلغ مايل فاق 6 اآالف دينار جزائري تعترب 
من حم�شالت املتاجرة بهذه ال�شموم.بعد 

�شبط  مت  مل�شكنه  قانونية  تفتي�س  عملية 
قدرت  حيث  املخدرات  من  اأخرى  كمية 
غرام   500 و  كلغ   01 بـ  املحجوزة  الكمية 
امل�شتبه  نوم  بغرفة  باإحكام  خمباأة  كانت 

فيه  
�س.�صهيب

حول  اأدرار  لوالية  الرتبية  مديري  تدخلت 
اليها ثانوية  الظروف واحلالة التي و�شلت 
عرفت  اأن  بعد  تيمي  ببلدية  املن�شورة 
موجه من االحتجاجات من ظرف االأولياء 
متهمني  اأبنائهم  متدر�س  ظروف  حول 

اأخري  جهة  ومن  الت�شيري  ب�شوء  االإدارة 
احتجاجية  وقفة  يف  االأ�شاتذة  اأي�شا  دخل 
وخارج  داخل  االأمن  بتوفري  مطالبني 
الرتبية  مديرية  بتدخل  اجرب  الثانوية مما 
مدير  بتحويل  االأطراف  بن  الثقة  واإعادة 

الثانوية حني يتم و�شع الثانوية يف طريقها 
ال�شحيح واإعطاء اهمية تقدمي العلم لفائدة 
التالميذ عو�س دخولهم يف �رشاعات لي�س 
لها فائدة على م�شتقبلهم مع حتميل االإدارة 
م�شوؤولية توفري كل ظروف التمدر�س وخلق 

جوي من احلوار مع جمعية اولياء التالميذ 
العلمية  احللقة  حت�شني  اجل  من  واالإدارة 
على اأ�ش�س �شحيحة ي�شودها االحرتام من 

جميع االأطراف
بو�صريفي بلقا�صم    

البويرة

�صيدي بلعبا�س

على خلفية الحتجاجات 

كامريات املراقبة يف الرو�سات تثري اجلدل

حجز 1.5 كلغ من الكيف وتوقيف مرّوجها 

مديرية الرتبية بادرار تتدخل وحتول مدير ثانوية املن�سورية

 تخ�صي�س 3 اأقطاب لقامة 

م�صاريع يف وليات اجلنوب

اجناز 260 فندقا و21 اإقامة 
�سياحية و22 قرية �سياحية
 .      ال�صالون الدويل لل�صياحة ما 

بني 17 و20 اأكتوبر املقبل
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وح�سبما اأفاد به حممد زادم رئي�س 
املكتب الوالئي للرابطة اجلزائرية 
بوالية  االإن�سان  عن حقوق  للدفاع 
االأغواط ، اأن مطلب رحيل وتنحية 
للت�سغيل  املحلية  الوكالة  رئي�س 
باالأغواط  الرمل  حا�سي  ببلدية 
وموحدا  ا�سا�سيا  مطلبا  يعترب   ،
وهذا  باملنطقة  البطالني  الغلب 
والقالقل  االحتقانات  ملواجهة 
واالحتجاجات ال�سلمية التي �سببها 
ت�سيريه   امل�سبوه  وطريقة تعامله 
امللف  هذا  مع  الذريع  وف�سله 

احل�سا�س و ال�سائك .
وتدخالت  ال�سكاوى  وح�سب 
البطالني وبع�س روؤ�ساء اجلمعيات 
فاإن  املدين  باملجتمع  واأع�ساء 
اخت�رصوها  التجاوزات  هاته 
كاهلهم  اثقلت  مهمة  نقاط  بعدة 
امام  يومية  ب�سفة  بها  ويتعاملون 
للت�سغيل  املحلية  الوكالة  مقر 
حد  على  والتي  الرمل  بحا�سي 
بال  هيكال  حاليا  ا�سبحت  قولهم 

روح ب�سب :
ا�ستنكرت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
رئي�س  غياب  ب�سدة  الرابطة 
مهامه  عن  والكلي  التام  الوكالة 
بت�سيريها   كمكلف  له  املنوطة 
ووقوفه على ال�سري احل�سن الأدائها 
، لكن  مل يدخل مكتبه  غري مرتني 
ال�سلطات وا�ستغراب  حتت �سغط 
وتفاجاأ البطالني للحرا�سة االمنية 

يعهدوه  مل  ما  وهذا  ترافقه  التي 
حتى مع م�سوؤولني �سامني بالدولة 
الرابطة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما 
من  لعدد  اإيداعه  ن�سيان  دون   ،
الق�سايا بحق العديد من البطالني 
ل�سيئ  وممثلي املجتمع املدين ال 
بالتوزيع  بحقهم  طالبو  انهم  اال 
وهذا  العمل  ملنا�سب  العادل 
يح�سل  مل  والت�رصف  اال�سلوب 
طيلة ال�سنوات الفارطة مع روؤ�ساء 

الوكالة ال�سابقني .
اأبدى  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
الرمل   حا�سي  بدائرة  البطالني 
التي  الطريقة  الإلغاء  امتعا�سهم  

�سابقا  �سنوات  منذ  متبعة  كانت 
ال�سغل  منا�سب  وتوزيع  بتق�سيم 
ور�سى  ا�ستح�سان  تالقي  والتي 
ناهيك   ، البطالني  جميع  وارتياح 
العمل  لعرو�س  ا�سهاره  عدم  عن 
املوؤ�س�سات  قبل  من  املقدمة 
باملنطقة  املتواجدة  وال�رصكات 
وكذا  الرمل  حا�سي  ال�سناعية 
القائمة اال�سمية للمرت�سحني وذلك 

ملا حتمله وتخبئه من جتاوزات .
املعطيات  هذه  كل  اثر  وعلى 
والتي  للرابطة  املقدمة 
االحتجاجات  بع�رصات  ت�سببت 
..فاإن  والفو�سى  واالحتقانات 

ذات الهيئة  تندد و ت�ستنكر ب�سدة 
املتعفن  الو�سع  هذا  اليه  اآل  ملا 
االيادي  كل  من  ونحذر  ال�سائد 
التي تريد الفتنة والبلبلة باأ�سلوبها 

هذا املتبع .
ويف انتظار تدخل جاد من اجلهات 
املعنية للتكفل باملطلب الرئي�سي 
املحلية  واجلمعيات  للبطالني 
املهتمة مبلف اليد العاملة بدائرة 
حا�سي الرمل  الإنهاء رئي�س الوكالة 
بهدف  وذلك   ، للت�سغيل   املحلية 
االجتماعية  اجلبهة  غليان  احتواء 
ملوجات  حد   وو�سع  املحلية 

االحتجاجات العارمة  .

احلكومة  بتعليمات  التزاما 
بان�سغاالت  للتكفل  الرامية 
املحلية،  االجتماعية  اجلبهة 
بدائرة  املحلية  ال�سلطات  قامت 
القوائم  على  باالإفراج  �سالح  عني 
ح�سة  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
اجتماعية  �سكنية  وحدة   980

ايجارية عمومية .
�سالح   دائرة عني  م�سالح  افرجت 
�ساعة  ويف    ، االأم�س  م�ساء 
امل�ستفدين  قائمة  عن   ، متاأخرة 
االيجاري  ال�سكنات   ح�سة  من  
 980 عددها  والبالغ   ، العمومي 
احلي  بكل  واملتواجدة   �سكن 
ح�سة  الدغام�سة   طريق  اجلديد 
ح�سة  اإىل   اإ�سافة    ، �سكن   280
اجواليل   اجلديدة  باملدينة  اأخرى 
اأن   حيث    ، �سكن   700 بح�سة 
اأغلبية ال�سكنات مكتملة ،   وجتر  
ال�رصف  ب�سبكتي  عمليات  ربطها 
يف     ، ال�رصب  مياه  و  ال�سحي 
انتظار اإي�سال الكهرباء ، وبح�سب  
فان     ، بالنيابة  الدائرة   رئي�س 
اودعوا  قد  امل�ستفيدين  جميع 
ملفاتهم   قبل  �سنة 2013 ،  وقد  
مت درا�سة كل امللفات حالة بحالة 
مت  حيث   ، اللجنة  طرف  من    ،
فئة  ثالث  اىل  امل�ستفيدين  توزيع 
بال�سباب  خا�سة  االأوىل   ، عمرية 

وقد مت   ، العمر  من  �سنة   35 دون 
 ، الكربى  احل�سة  من  ا�ستفادتهم 
واملطلقات  االأرامل  فئة  اإ�سافة 
بح�سة 30 �سكن ،  اأما الفئة الثالثة  
فهي لكبار ال�سن  وذوي احلقوق ، 
حيث مت منحهم ح�سة 10 باملائة 
القائمة  عن  االإفراج  مت   كما    ،
  ، عمرية  فئة  لكل  االحتياطية 
وحر�ست  اللجنة  اأن فرتة الطعون   
من  بداية  ايام   8 ملدة   متوا�سلة 
الطعون   وتوجه  اكتوبر    11 تاريخ 
ال�سكنات  توزيع   جلنة  رئي�س  اىل 
االجتماعية  على املكتب املفتوح 
لعني  االدارية  املقاطعة  مبقر 

�سالح.
مطلعة  م�سادر  من  علم  وح�سبما 
باملقاطعة  ال�سكن  ملف  فاإن 
نحو  يتجه  �سالح  عني  االإدارية 
عا�ست  بعدما   ، النهائي  االإفراج 
املنطقة اأزمة خانقة ب�سبب تاأخر 
لتحتل  االإجناز،  اأ�سغال  وترية 
املرتبة  �سالح  عني  دائرة  بذلك 
االإفراج  حيث  من  بالوالية  االأوىل 
املفاتيح  وتوزيع  القوائم  على 
اإطار  يف  وذلك  امل�ستفيدين  على 
احلكومة  بتعليمة  ال�سارم  االلتزام 
جميع  على  لالإفراج  الرامية 

الربامج ال�سكنية اجلاهزة .
�صيخ مدقن 

يتخبط �سكان حي الن�رص املعروف 
جملة  يف  ورقلة  ببلدية  باخلفجي 
، ب�سبب  من امل�ساكل الالمتناهية 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
بان�سغاالتهم  للتكفل  املحلية 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  القائمة 
تكد�س االأطنان من النفايات ، وكذا 
تف�سي ظاهرة �سعود املياه القذرة 
. اأعرب الع�رصات من قاطني حي 
مقر  عن  كلم   05 الواقع  الن�رص 
مع  لهم  ت�رصيح  يف   ، ورقلة  والية 
ا�ستيائهم  ،عن   « »الو�سط  يومية 
ال�سمت  من  ال�سديدين  وتذمرهم 
ال�سلطات  طرف  من  املطبق 
املحلية التي مل تكلف نف�سها عناء 
للق�ساء  جذرية  حلول  عن  البحث 
الذي  البيئي  التلوث  م�سكل  على 
بات يهدد ما يقارب 60 األف ن�سمة 
مالحمها  اأ�سحت  وبائية  بكارثة 
تلوح يف االأفق ، وذلك ب�سبب غياب 
نية حقيقية من ال�سلطات املحلية 
يف  امل�سرتكة  امل�سالح  وخمتلف 
لرفع  م�ستعجل  برنامج  ت�سطري 
واالأو�ساخ  القمامات  من  االأطنان 
والنفايات  البال�ستيكية  واالكيا�س 
 ، ال�سوارع  يف  املكد�سة  ال�سلبة 

املتاأزمة  الو�سعية  هذه  اأن  حيث 
انت�سار  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
احل�رصات ال�سامة كالعقارب ،وكذا 

الكالب ال�سالة .
من جهة ثانية فقد تعالت اأ�سوات 
من   ، املذكور  باحلي  املواطنني 
تدخل  ب�رصورة  املطالبة  اجل 
عبد  الوالية  وايل  طرف  من  جاد 
زيارة  لهم  لربجمة  جالوي  القادر 
على  الوقوف  ثم  ومن  ميدانية 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 
�سعود  مع�سلة  ا�ستمرار  معا 
املياه القذرة التي ك�سفت �سيا�سة 
طرف  من  املنتهجة  الربيكوالج 
باجناز  املعنية  امل�سالح  خمتلف 

م�ساريع البنية التحتية .
 ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
الإنت�سال  بالوالية  القرار  �سناع 
احلديث  ال�سكني  التجمع  �سكان 
الن�ساأة من براثن التخلف التنموي 
ال�سلطات  على  لزاما  يبقى   ،
للتكفل  جذرية  حلول  عن  البحث 
و  االجتماعية  اجلبهة  بان�سغاالت 
تفادي انتقال عدوى االحتجاجات 

مللف التنمية املحلية.
اأحمد باحلاج 

اأبدى املكتب الولئي للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الأن�صان بالأغواط ، ا�صتغراب كبري 
من ال�صر وراء ال�صمت ببقاء واحتفاظ و مت�صك ال�صلطات املعنية برئي�س الوكالة املحلية للت�صغيل 

بحا�صي الرمل رغم التهامات واخلروقات والتجاوزات احلا�صلة منذ قدومه وتروؤ�صه للوكالة .

ب�صبب تعنت ال�صلطات يف تنحية رئي�س وكالة الت�صغيل بحا�صي الرمل 

اأحمد باحلاج 

الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان 
بالأغواط تطالب بتو�سيحات 

البدنية  الرتبية  منتدى  رئي�س  طالب 
هنيدة  ا�سماعيل  بورقلة  والريا�سية 
حممد  والريا�سة  ال�سباب  وزير   ،
ال�سخ�سي  التدخل  ب�رصورة  حطاب 
الطرق  يف  النظر  اعادة  اأجل  من 
و  الكفاءات  تن�سيب  يف  امل�ستعملة 

القدرات الفنية .
و  البدنية  الرتبية  منتدى  رئي�س  اأكد 
 ، هنيدة  ا�سماعيل  بورقلة  الريا�سية 
يف مرا�سلة مرفوعة اىل  وزير ال�سباب 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  والريا�سية 
نظرا  اأنه   ، منها  ن�سخة  »الو�سط« 
القدم على امل�ستوى  تعي�سه كرة  ملا 

املحلي و االقليمي و الدويل و اي�سا 
�سوء  ب�سبب  املر�سية  غري  النتائج 
الفنية  االجهزة  الأغلبية  الت�سيري 
مت�س  وفنية   تنموية  برامج  وانعدام 
والغريب  ال�رصقي  اجلنوب  واليات 
هو  املرا�سلة  ذات  ح�سب  االأمر  يف 
تن�سيب املدير الفني اجلهوي احلايل 
بدون م�ستوى او درجة و بدون حتى 
اأن  على  هنيدة  تاأكيد  رغم   ، خربة 
ر�سكلتهم  يتم  مل  املدربني  اغلبية 
املوجودة  الدرجات  ح�سب  مهنيا 
باجلهة ، بدليل اأن هذه االأجهزة لي�ست 
لديها برامج فنية تتما�سى مع الواقع 

ال�سحيح  التوجيه  اطار  يف  امليداين 
تتم  التي  التعيينات  غمو�س  ب�سبب 
دون مقايي�س ودون امل�ستوى ا�سافة 
ما  اأن  باعتبار  املطلوبة  اخلربة  اىل 
مت مالحظاته اليوم اأن املدير الفني 
احلايل على م�ستوى اجلهة لي�ست له 

خربة كافية  لرتاأ�س الواليات .
و  الكرة  واقع  انقاذ  اأجل  ومن 
رئي�س  �سدد  فقد  الوطني  املنتخب 
والريا�سية  البدنية   الرتبية  منتدى 
ا�سماعيل هنيدة ، على �رصورة تدخل 
جاد من امل�سوؤولني املركزيني الإعادة 
وو�سع  الفنية  االأجهزة  هذه  هيكلة 

بزمام  للتم�سك  املنا�سب  االإن�سان 
ملفات  وو�سع  وفنيا  اإداريا  االأمور 
الوزارة  اأو  االحتادية  م�ستوى  على 
املنا�سب  ال�سخ�س  لتحديد  املعنية 

لتوليه املن�سب .
كما اقرتح التقني الكروي املخ�رصم 
ال�سلطات  على   �سماعيل  هنيدة 
املدربني  جميع  جمع  املركزية 
على  املوافقة  اأجل  من  باجلهة 
وبعد  اجلديد  اجلهوي  الفني  املدير 
طرف  من  املقبولة  امللفات  تقدمي 

الوزارة اخلا�سة باملرت�سحني .
اأحمد باحلاج 

من  االأحد  اإىل  ال�سبت  ليلة  متكنت 
البحث  م�سالح  اجلاري  االأ�سبوع 
االإقليمية  باملجموعة  والتحري 
من   ، ب�سار  بوالية  الوطني  للدرك 
اأفارقة  رعايا   07 اعتقال  و  توقيف 

يحملون جن�سيات خمتلفة لدول مايل 
ليتم  والكامريون  ت�ساد   ، النيجر   ،
حتويلهم ملقر الدرك و بعد ا�ستكمال 
ملفات  اإجناز  و  معهم  التحقيقات 
ق�سائية �سدهم مت مبوجبها تقدميهم 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
ب�سنة  جميعا  اإدانتهم  مت  اأين   ، ب�سار 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �سجنا 
دينار جزائري  األف  بـ48  منهم  واحد 
ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 

نحو املعابر احلدودية بجنوب البالد 
الكبري متهيدا لرتحيلهم نحو بلدانهم 
االأ�سلية بتهمة االإقامة غري ال�رصعية 

بالرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج 

لإعادة النظر يف تن�صيب الكفاءات و القدرات الفنية 

ب�صار 

رئي�س منتدى الرتبية البدنية و الريا�سية يرا�سل وزارة حطاب

 توقيف 07 رعايا اأفارقة بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 

عني �صالح

 يف وقت تلعب فيه ال�صلطات 
املحلية دور املتفرج 

الإفراج على القوائم ال�سمية 
للم�ستفيدين من 980 �سكنا اجتماعيا 

 تكد�س النفايات و �سعود 
 املياه القذرة يحا�سر �سكان 

حي الن�سر بورقلة 
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كما يت�ضمن برنامج هذه التظاهرة 
اأيام   3 مدار  على  �ضتتوا�ضل  التي 
بدار البيئة باملدينة و تنظم حتت 
التوظيف",  مع  "موعد  �ضعار 
الوكالة   مديرة  اأو�ضحته  ما  وفق 
لوني�س,  جنية  للت�ضغيل,  الوالئية 
على  متنوعة  ن�ضاطات  تنظيم 
تن�ضطها  تكوينية  ور�ضات   غرار 
طالبي  لفائدة  الوكالة  اإطارات 
عن  البحث  تقنيات  حول  العمل 
ثالث  تنظيم  �ضيتم  كما  العمل 
م�ضوؤويل  لفائدة  تقنية  ور�ضات 
اإطارات  ين�ضطها  املوؤ�ض�ضات 
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق  من 
و  االأجراء  للعمال  االجتماعية 
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق 
االجتماعية للعمل لغري االأجراء و 
مفت�ضية العمل, اإ�ضافة اإىل تقدمي 
حما�رضات حول طريقة التن�ضيب 
املدونة  حول  اأخرى  و  باملحاكاة 

اجلزائرية للمهن.
االأوىل  الفعالية  هذه  من  ويتوخى 
اإىل  ا�ضتنادا   - بالوالية  نوعها  من 
لتبادل  مهني  ف�ضاء  لوني�س- خلق 
االأفكار واخلربات املهنية بني كل 
جديدة  اأفاق  فتح  و  امل�ضاركني 
الأرباب العمل و لطالبي العمل كل 
فيما يهمه, اإىل جانب كونه فر�ضة 
الت�ضغيل  �ضوق  على  لالطالع 
بالوالية من خالل التعريف باملهن 

و احلرف و التخ�ض�ضات املطلوبة 
االحتياجات يف  و  العمل  �ضوق  يف 

جماالت املوارد الب�رضية.
للت�ضغيل  الوالئية  الوكالة  وت�ضعى 
من خالل هذه التظاهرة اإىل تكري�س 
ثقافة االحتكاك بني كل الفاعلني يف 
قطاع ال�ضغل من موؤ�ض�ضات و طالبي 
بغر�س  العمومية  واالإدارات  العمل 
ت�ضهيل عمليات التوظيف مع �ضمان 
العمل  لطالب  امل�ضتمرة  املرافقة 
للت�ضغيل  قابليته  تطوير  خالل  من 

الوكالة  خدمات  بكل  والتعريف 
التظاهرة  تعد  كما  ون�ضاطاتها 
للمرت�ضح  �ضانحة  فر�ضة  مبثابة 
�ضريته  اإيداع  اأجل  من  العفوي 
مهنية  مقابالت  اإجراء  و  الذاتية 
م�ضبق  موعد  دون  املوقع  بذات 
عمل,  مبن�ضب  الظفر  اإمكانية  مع 
و كذلك اإمكانية ح�ضول املوؤ�ض�ضات 
على الكفاءات و اخلربات املطلوبة 
و  ملنتجاتها  املوؤ�ض�ضات  ترويج  و 
على  و�ضيتم  باملنا�ضبة.  خدماتها 

ح�ضب  ال�ضالون-  فعاليات  هام�س 
للت�ضغيل-  الوالئية  الوكالة  مديرة 
التوقيع على اتفاقية �رضاكة ما بني 
الوكالة الوالئية للت�ضغيل و الفيدرالية 
و  ال�ضباب,  للمقاولني  الوطنية 
جتديد اتفاقية �رضاكة اأخرى ما بني 
جامعة  و  للت�ضغيل  الوالئية  الوكالة 
اإ�رضاف  جانب  اإىل  بومردا�س, 
عملية  على  املنا�ضبة  بهذه  الوكالة 
تثبيت امل�ضتفيدين من عقود عمل 

مدعمة يف منا�ضبهم.

ت�صتقطب تظاهرة �صالون التوظيف يف طبعتها الأوىل التي اأعطيت اإ�صارة انطالقتها ببومردا�س مب�صاركة اأزيد من 80 متعامال 
اقت�صاديا و �صناعيا و اإداريا اأعدادا كبرية من ال�صباب و من خريجي اجلامعات و معاهد التكوين املهني الباحثني عن فر�س عمل 

حقيقية و خا�صة يف تخ�ص�صاتهم وعرف اليوم الأول من هذه الفعالية, اإ�صافة اإىل حفل الفتتاح الر�صمي ملختلف املعار�س و 
الأجنحة املتخ�ص�صة لهيئات دعم الت�صغيل و التاأمينات و البنوك حتت اإ�صراف ال�صلطات الولئية, اإلقاء عدد من املحا�صرات 

املتخ�ص�صة يف املجال, اإىل جانب التوقيع على عدد من اتفاقيات ال�صراكة ما بني كل من الوكالة الولئية للت�صغيل امل�صرفة على 
التنظيم و عدد من الهيئات و اجلامعة و املوؤ�ص�صات ال�صناعية و القت�صادية.

بومردا�س 

حاوره م .اأمني .

الطبعة االأوىل ل�صالون التوظيف 

املعرب احلدودي اأم الطبول الطارف 

الطارف 

�صوق اأهرا�س 

موؤ�ص�صة الغاز والكهرباء تب�صة

حجز اأكرث من 4000 قر�س مهلو�س 

زخات من املطر تك�صف "الربيكوالج" بعني الع�صل

 معر�س لل�صناعة
 التقليدية والفنية

حملة حت�صي�صية عن �صوء ا�صتعمال 
الغاز و تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء

على  للزوار  ملحوظ  اإقبال  ي�ضجل 
والفنية  التقليدية  ال�ضناعة  معر�س 
بقاعة  املا�ضي  اخلمي�س  افتتح  الذي 
بو�ضط  جواد"  الدين  "نور  احلفالت 
اإىل  بالنظر  اأهرا�س  �ضوق  مدينة 
حلرفيني  املنتجات  عديد  على  توفره 
نور  الزوار  الأحد  وا�ضتنادا  جزائريني. 
الدين �رضماطي الذي كان يتجول عرب 
االأجنحة املقامة رفقة زوجته فاإن هذه 
التظاهرة املنظمة حتت �ضعار "ا�رضي 
منتوج بالدي" مببادرة للغرفة املحلية 
غاية  اإىل  واحلرف  التقليدية  لل�ضناعة 
--كما  تعترب  اجلاري  اأكتوبر  منت�ضف 
فر�ضة  ل/واأج--  ال�ضبت  اليوم  �رضح 
�ضانحة لالطالع على اإبداعات حرفيني 
وحرفيات يف الطرز واالأكالت ال�ضعبية 
واملنتجات  اخل�ضب  على  والنق�س 
واحللي  الفني  واخلزف  ال�ضوفية 
واالأواين  والنحا�س  الفنية  والتحف 

اخل�ضبية.
نادية.  املواطنة  اعتربت  جهتها  من 
�س التي كانت تتجول عرب اأجنحة هذه 
التظاهرة التي تعرف م�ضاركة 24 حرفيا 
لهذا  الزائر  اأن  والية   14 من  قدموا 
الف�ضاء يالحظ باأنه يفوح بعبق التاريخ 
ومل�ضات املا�ضي االأ�ضيل واأ�ضافت باأن 
حتملها  التي  االأ�ضيل  املا�ضي  مل�ضات 
الف�ضاء  بهذا  املعرو�ضة  املنتجات 
احلرفيني  اأنامل  فيها  اأبدعت  والتي 
"ال تزال تقاوم الع�رضنة من خالل مثل 
هذه التظاهرات التي يجب تعميمها ". 

الف�ضاء جناح  لهذا  الزائر  انتباه  وي�ضد 
يف  حريف  وهو  لعبيدي  بن  ال�رضيف 
التحف الفنية والر�ضم على الزجاج من 
�ضوق اأهرا�س وهو اجلناح الذي يغو�س 
الثقايف  اأهرا�س  �ضوق  تاريخ  اأعماق  يف 
ويعترب جناح عمي  واالأثري  والتاريخي 
اجلانب  على  مفتوحا  كتابا  ال�رضيف 
االأثرية  ومعاملها  للمنطقة  ال�ضياحي 
بكل من مادور وخمي�ضة وتاورة و�ضور 
اإىل  ومناظر خالبة,  معدنية  حلمامات 
يقتنيها  ما  كثريا  اأخرى  حتف  جانب 
الر�ضم  يف  ولوحات  املدينة  زوار 
الزجاج  على  والنق�س  القما�س  على 
وال�ضياغة التقليدية اأبدع يف حت�ضريها 
هذا الفنان الذي كثريا ما يقوم بت�ضوير 
تقام  التي  التظاهرات  لكل  فوتوغرايف 
مبختلف املنا�ضبات عرب اإقليم الوالية.

ما  -ح�ضب  التظاهرة  هذه  وتهدف 
ال�ضناعة  غرفة  مدير  بدوره  اأو�ضحه 
التقليدية واحلرف ريا�س بوزرنة- اإىل 
ترقية املنتوج التقليدي الفني واحلفاظ 
عليه يف ال�ضوق املحلية وكذا اكت�ضاف 
كونها  جانب  اإىل  احلرفيني,  اإبداعات 
وتنمية  املنتوج  لت�ضويق  مميزا  ف�ضاء 

مهارات احلرفيني.
التقليدية  ال�ضناعة  غرفة  اأن  يذكر 
واحلرف بالوالية نظمت موؤخرا دورتني 
النق�س  جمايل  يف  جهويتني  تكوينيتني 
الفخار  �ضناعة  ويف  اخل�ضب  على 
احلرفيني  مهارات  تطوير  ق�ضد  وذلك 

واكت�ضاب تقنيات جديدة. 

واالت�ضال  االإعالم  خلية  ح�ضب 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  �ضت�رضع 
ال�ضنوية  حملتها  يف  بتب�ضة  والغاز 
خماطر  �ضد  التح�ضي�ضية 
الطبيعي  للغاز  ال�ضيئ  اال�ضتعمال 
للطاقة  االمثل  اال�ضتعمال  وكيفية 
 2019/2018 ملو�ضم  الكهربائية 
ابتداء من االأ�ضبوع القادم  و�ضتطلق 
و  التوعوعية  حملتها  املديرية 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  التح�ضي�ضية 
حماية  ومنظمة  املدنية  احلماية 
تنظيف  بعملية  امل�ضتهلك  حقوق 
طرف  من  و�ضيانتها  املداخن 
ال�ضتاء  ف�ضل  دخول  قبل  خمت�س 
القيام بعملية تركيب املدفئ  وقبل 
على  احلملة  هذه  ترتكز  بحيث 
حت�ضي�س وتوعية املواطن باالأخطار 
الغاز  ا�ضتعمال  �ضوء  عن  الناجمة 
اأحادي  من خماطر  الوقاية  وكيفية 
ت�ضمل  و�ضوف  الكربون  اأك�ضيد 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  احلملة  هذه 
مبختلف اأطوارها الثالث واملراكز 
اإىل  باالإ�ضافة  املهنية  التكوينية 
زيارات ميدائية ت�ضمل جميع �رضائح 
البيوت...الخ  ربات  مثل  املجتمع 
وقد دعمت املديرية حملتها هاته 
واملل�ضقات  املطويات  مبختلف 
وقائية  ن�ضائح  تت�ضمن  وكتيبات 
دافئة  �ضتوية  فرتة  ق�ضاء  ت�ضمن 

بغاز  االختناقات  عن  بعيدة  واآمنة 
واأي�ضا  الكربون  اأك�ضيد  اأحادي 
الكهرباء  ا�ضتهالك  تر�ضيد  تر�ضيد 
�ضهر  من  احلملة  هذه  فرتة  ومتتد 
نوفمرب 2018 اإىل غاية �ضهر مار�س 
حت�ضي�س  منها  والهدف   2019
املواطنني  من  ممكن  عدد  اكرب 
�ضالمتهم  على  احلفاظ  اجل  من 
دون  الطبيعي  الغاز  مبزايا  والتمتع 
حدوث خاالت الوفيات الناجتة عن 
الكربون  اأك�ضيد  باأحادي  االختناق 
الوقائية  اخلطوات  اأتباع  وكيفية 
ت�رضب  وجود  حالة  يف  ال�ضحيحة 
اإيل  باالإ�ضافة  الطبيعي  الغاز  يف 
يف  واالقت�ضاد  املحافظة  كيفية 
قامت  وقد  الكهربائية  الطاقة 
با�ضتحداث  تب�ضة  التوزيع  مديرية 
لالإعالم  وجمانية  جديدة  خدمة 
من  "اعلمني"  الن�ضية  و�ضائل  عرب 
حول  املعلومات  ا�ضتقبال  اجل 
الت�ضديد  اأجال  الفواتري  قيمة 
ن�ضائح حول الرت�ضيد يف ا�ضتهالك 
اأخرى  هامة  ومعلومات  الطاقة 
وذلك من خالل التقرب من وكاالتنا 
املوقع  خالل  من  اأو  التجارية 
من   www.sdc.dz:االلكرتوين
اخلدمة  هذه  يف  الت�ضجيل  اجل 

واال�ضتفادة منها.
ع/ ر�صيد

اجلمارك  م�ضالح  متكنت 
املركز  م�ضتوى  على 
من  الطبول  اأم  احلدودي 

من  معتربة  كمية  حجز 
االأقرا�س املهلو�ضة خمتلفة 
  4013 ب  قدرت  االأنواع 

باإحكام  خمباأة  كانت  قر�س 
عديدة  جتاويف  داخل 
ب�ضدد  كان �ضاحبها  ل�ضيارة 

الرتاب  اإىل  اإدخالها  حماولة 
الوطني

رزق اهلل �صريف

على  تهاطلت  التي  االأمطار  خلفت 
مادية  خ�ضائر  الع�ضل,  عني  بلدية 
ه�ضا�ضة  مدى  وك�ضفت  معتربة, 
ت�ضمد  التي مل  التنموية,  امل�ضاريع 
يف وجه حبات املطر, التي اأدت اإىل 
اإغراق الطرقات واالأحياء يف اأوحال 
ت�رضبات  �ضاحبتها  مائية,  وبرك 
والذعر  اخلوف  و�ضط  مائية, 
من  املواطنني  على  خيم  الذي 
اأ�ضحاب ال�ضكنات اله�ضة والبنايات 
القدمية, الذين يقطنون يف االأحياء 

املهم�ضة. 
التنمية  واقع  االأمطار,  وعرت هذه 
التي  التحتية,  والبنية  املحلية 
املحليون,  امل�ضئولون  يتبناها 
الغ�س  حول  امل�ضتور,  وك�ضفت 

امل�ضاريع  ع�رضات  يف  الفا�ضح 
على  قدرتها  وعدم  املنجزة, 
الطبيعية,  الكوارث  اأب�ضط  جمابهة 
والطرق  ال�ضوارع  حتولت  حيث 
وديان,  اإىل  والفرعية  الرئي�ضية 
جتمع  ب�ضبب  بالكامل,  واأغلقت 
من  حدت  التي  املرتاكمة,  املياه 
على  واالأ�ضخا�س  املركبات  تنقل 
وم�ضاكن  اأحياء  �ضواء, وغرقت  حد 
البفة  حي  غرار  على  االأوحال  يف 
لكن   االأ�ضغال   فيه  بداأت  الذي 
ال�ضيتي  وحي  توقفت  ما   �رضعان 
الركابة وحي  5 جويلية وحي  وحي 
اهلل  عبد  بوتلة  وقرية  �ضكن   150
مل  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  وحتى 
�ضالح  رمول  كمدر�ضة  اأي�ضا  ت�ضلم 

والثانوية .
خاليا  املواطنني,  ع�رضات  و�ضكل 
و�ضط  �ضعبية  ت�ضامنية  اأزمة 
عديد  من  املياه  الإخراج  اأحيائهم, 
وجلب  بدائية,  بو�ضائل  املنازل 
والتقليل  االأزقة  لتجفيف  الرتاب 
املنازل,  داخل  املياه  ت�رضب  من 
للجريان  منازلهم  اأبواب  وفتح 
يف  يعي�ضون  الذين  وعائالتهم, 
يف  لل�ضقوط  وقابلة  ه�ضة  م�ضاكن 
اأي حلظة. و�ضارع مواطنون اآخرون 
كحل  البال�ضتيكية  االأغطية  ل�رضاء 
م�ضاكنهم  لتغطية  وعاجل  مبدئي 
لكي ال تبتل, كما زاد الو�ضع تعقيدا 
التطهري  �ضبكات  يف  االن�ضداد 
فا�ضت  التي  البالوعات  فيها  مبا 

واأخرجت مياه ال�رضف ال�ضحي, ومل 
الب�ضيط,  املواطن  تطلعات  يواكب 
على حد تعبري الكثري منهم جلريدة 
بالوعاته  متت�س  اأن  وبدل  الو�ضط, 
باألوان  ت�ضدرها  اأ�ضبحت  املياه, 
وروائح كريهة, والتي اأغرقت منازل 
ارتفاعها  رغم  بالكامل  واإدارات 
على م�ضتوى الطريق, على غرار ما 
ه   44 الوطني  الطريق  وقع يف حي 
ترحيل كل  امل�ضي يف �ضوارع واأزقة 
بالوعات  ان�ضداد  لكن   , االأحياء 
يف  م�ضاهمتها  وعدم  التطهري, 
اإىل  اأدى  االأمطار,  مياه  امت�ضا�س 
واملنازل, مما  االأحياء  غرق عديد 

�ضعب من جمهوداتهم.
رزق اهلل �صريف
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بوحجة ــــ ـويحيـي ـــــ ولد عبا�س 

حوا�ش من �صراع يف الربملان ؟
ي�صني بوغازي

 ، �شهرا  عن  يقل  ما  مند  بداأ 
الربملان  يف  �شيا�شي   �رصاع 
بوابات  ففتحت    ، اجلزائري 
الربملان  يف  الأزمة  هذه 
فاأخذت   مكا�شفاتها  و�رصيعا 
الأيام  مع  معها مالمح غدت  

متداولة  يف الإعالم .
ومت�شابكة   ، ثابثة  غري  مالمح 
وما   ، �شيا�شي  ماهو  بني 
�رصاعا  لن   ، دلك  دون   هو 
على  جتلى  اأطلق  اأن  مبجرد 
من  بتهم  بداأ   ، اأ�شعدة  عدة 
اإىل تهم بعدم   ، الف�شاد املايل 
الرئا�شية  للقرارات  المتثال 
اأي  اأخطر  تهم  الأخطر   ،اإىل 
تعطيل ال�شري احل�شن ملوؤ�ش�شة 
رئي�س  يرد  فيما   ، الربملان 
الربملان اإن كل �شيء ل يخ�شع 
لل�رصعية  ل يعنيه  اأبدا ؟ �شواء 
التي  الإم�شاءات  تلك  كانت  

و�شفها  الغري ال�رصعية ،
احلزبني  اأمينا  ت�رصيحات   اأو 
الآفالن و الرندي هذا الأخري 
وبحجة  ال�شعيد  و�شفه  الذي 
فارغ  اإحداث  اإىل  بال�شعي 

د�شتوريا يف الربملان .
  ، بامتياز  �شيا�شية  الأزمة  اإن 
النواب  حركة  اأن  اعتبار  على 
�شحب  وثيقة  يف  املطالبني 
قد   ؟  للجدل  املثرية  الثقة 
نفذوا اأمرية �شيا�شية  حمظة ، 
من الأكيد انه جاء نتجة  تفكري 
وتخطيط م�شبقني ، فال �شيء 
يف ال�شيا�شة يقوم على ال�شدفة 
املقا�شات  هذه  على  وهي    ،

لي�شت  عمال بريئا .
يف  الو�شاح   رفع  �رصيعا  اإذ 
الكبريين  احلزبيني  قيادتي 
اللذان  والآفالن  الرندي 
انخرطا معا بدعم من اأمينهما 

يف جمادلة  عقيمة مل تف�س اإىل 
حدا  اإىل  الأقل  على  نتجة  اأية 
الربملان  رئي�س  فال  ؟  ال�شاعة 
على  حفاظا  ا�شتقالته  تقدمي 
ولد  جمال  قال   كما  كرامته 
عبا�س ، مما اأنتج �شلوك مريب 
ذات  ت�رصيحات   يف  جت�شد 
يرف�شون  النواب  اأن  فحوى 
 ، الربملان  رئي�س  مع  العمل 
الرئي�س  يعنى  الربملان  وكان 
فقط ؟ وهي الت�رصيحات التي 
من  اأبدا  لي�شت  اأنها  و�شفت 
ال�شيا�شية ، وفيما اختار  جمال 
ولد العبا�س املناورة با�شتعمال 
الت�رصيحات الإعالمية ، اختار 
ب�شفة  الربوز   اويحي  احمد 
يف  الأول  احلكومي  امل�شوؤول 
خاللها  من  دفع   التي  الندوة 
باأ�شاليبه   الن�شائح  من  بجملة 
بوحجة  يقدم  لكي  املعتادة  
مل  الذي  الأمر  ؟  ا�شتقالته 
اويحي  اأمام  فتح  بل  يحدث 

جبهة اأخرى من ال�رصاع ؟
يف احليثيات املفجرة لل�رصاع 
من  الأوىل   الأيام  ومند  انه   ،
من  الربملان  رئي�س  عودة 
رحلة عالج من فرن�شيا ، اتخذ 
العام  الأمني  باإقالة  قرارا  
ال�شالحيات  وفق  للربملان 
لت�شري  املمنوحة   القانونية 
 ، الربملان   موؤ�ش�شة  �شوؤون  
مبا  الأزمة   انطلقت  بعدها 
 ، �شليماين   ب�شري  اإىل  ن�شب 
الإعالم   عرب  الأحداث  لتتواىل 
الت�شنجات  �شطح  على  وتطفو 
ق�شة الرئا�شة  التي طلبت من 
رئي�س الربملان ال�شعيد بوحجة 
اأن يعيد الأمني اإىل مكانه ، لكن 
وبالتايل    ، يرف�س  الأخري  هدا 
القرار  يع�شى  وكاأنه  �شور  

الرئا�شي .
من  جديدة  مرحلة  لتبداأ 

ال�رصاع،وينك�شفت بعد مدة  اأن  
الت�رصيح كاذب ؟ واأن كل  هدا 
�شيء  بدا مركبا  من اخلطط 
اخلطط  والأخرى  الأولية 
البديلة ، لعل حملة الإم�شاءات 
ال�رصعية  الغري  املو�شوفة 
من  تال  اأن   ثم  ؟  اأهمها  بدت 
الرئي�س   منع  عن  ت�رصيحات  
ثم   ، مكتبه  دخول  من  بوحجة 
داخل  التظاهر  فكرة  ت�رصيب  
الربملان  جعلت كل �شيء وكاأنه 

لعبة ل اأكرث ول اقل ؟
لتم�شي الأمور على وترية غري 
عجيب  �رصاع  من  مفهومة 
برئي�س   دفع  والدي   ، غريب 
يف  بوحجة  ال�شعيد  الربملان 
انه   الإعالن  اإىل  �شابق   وقت 
مانع  ل   « ت�رصيح  جاء  فيما 
لديه بعودة الأمني العام املقال 
يف حالة �شدور قرار من رئا�شة 
ال�رصبة   كما  اجلهورية«   
توريط   حماولة   فكرة  ق�شمت 
رئي�س الربملان ال�شعيد بوحجة  
؟لتتواىل  الرئا�شة   مواجهة  يف 
التطورات  اإىل غاية كتابة هده  

املقالة .

ما ك�صفته الأزمة يف 
الربملان ؟

مل  �رصاع  من  جري  ما  اإن 
احلقيقة  مالحمه  بعد  تت�شح 
�شوى حوا�س  لي�شت  فالبقية  ن 
الذي  ال�شيا�شي  ال�رصاع  من 
ي�شتهدف م�شك زمام املبادرة 

؟ 
اأزمة  وهو اإىل حد ال�شاعة اإىل 
اخلرباء  يقوله  مبا  برملانية 
اأدين  دون  لكنه  الد�شتوريني، 
يطفو  الذي  جتليه  يف  �شك 
على ال�شطح اإىل �رصاع عميق، 
بل و عميق جدا مرتبط بروؤى 

وطنية  �شخ�شيات  وم�شارات 
والغريب  ؟  اأخرى  واأ�شياء 
تناوله  قد  ال�رصاع  ذاته  اأن 
من  الكثري  عرب  اجلزائريني 
مبا  ارتبطن  التي  الإ�شاعات 
يحدث. وانه اإحدى مكا�شفات 
يف  معتادة   الغري  ال�رصاع  
واأهم  ؟  ال�شعبي  املخيال 
اأن  املنت�رصة   الإ�شاعات  تلك 
كذبه  الأمر   ، �شيحل  الربملان 
كما    ، رئي�س احلكومة �رصيعا 
علت اإ�شاعة اأخرى باأن بوحجة 
يتاآمر عليه  باإيعاز من ماكرون 
مترير  يريد  الذي  الفرن�شي 
قوانني عرب الربملان اجلزائري 
والأقدام  مب�رصوعه  تتعلق  
ال�شوداء ؟ الأمر الذي  يرف�شه 
املجاهد   الربملان  رئي�س 
نقل  حيث   ، وتف�شال  جملة 
لي�س   « قوله  منه  مقربني  عن 
 « احلركى  عربه  مير  من  اأنا 
كما  اإ�شاعة  اأخرى مفادها اأن 
القريبة  الأمة   جمل�س  رئا�شة 
على  دخلت  النتهاء   من 
اأن جمال  ، على قاعدة  اخلط 
ولد عبا�س قد ن�شق مع احمد 
رئي�شا  ينتخب  اأن  على  اويحي 
يزحزح   فيما  الأمة  ملجل�س 
رئا�شة  عن  بوحجة  ال�شعيد 
من  ملقرب  ليعطى  الربملان 
اويحي  ؟  مل ترتك الإ�شاعات 
�شيئا حول الأزمة  اإل تناولته ، 
الوحيد  ال�شبب  اأن  اأغربها  لعل 
لهذا  ال�رصاع  يف الربملان يكمن 
حاول  بوحجة  ال�شعيد  اأن   يف 
حمرو�س   مولود  مع  التوا�شل 
 .2019 الرئا�شيات  حول 
الإ�شاعات  من  الكثري  والكثري 
الت�شديق  اإىل  ترقي  ل  التي 
ال�شيا�شي  الوعي  يف  اأبدا 
اجلزائري ل�شذاجتها رمبا ، اأو 
لعدم منطقيتها و اأ�شياء اأخرى 

ال�شخمة  امليزانية  قبيل  من 
املقدرة 600 مليار التي فر�س 
قيودا  بوحجة  �رصفها   على 
�شارمة �شمن �شيا�شة التق�شف 
اأطراف  يعجب  مل  الذي  الأمر 

كثرية ..

خمرجات الأزمة ؟

�شطعت  التي  املخرجات  اأهم 
من الأزمة الربملانية امل�شتمرة، 
القناعة  كما  واأ�شحت 
اجلزائريني،  عند  ال�شيا�شية 
هي اأن ال�رصعية حرمة ل يجب 
والت�شاهل  ؟  منها  القرتاب 
ما  كل  على  كان ميار�س  الذي 
اأن  يجب  وقانون  �رصعية   هو 
اللتفاتات  تلك  من   ، ينتهي 
ال�شيا�شوية  والألعيب  و احليل 
�شحب  لأجل   كالإم�شاءات 
ال�شيا�شي  التوظف  اأو   ، الثقة 
لالأ�شخا�س واملال ،  اأو باحل�رص  
الغري منطقي للرئا�شية  ويع�س 
يف  منها  الوطنية  الأ�شماء  
 ، حم�شة  �شيا�شية   ق�شايا  
وحده الد�شتور والقانون من له 

احلق يف التعامل معها .
تلك  اأهم   الأفكار  هده  رمبا 
ال�رصاع   من  املخرجات  
النواب  حمركي  لأن    ، الدائر 
بوحجة   با�شتقالة  املطالبني 
قد  والرندي  الآفالن  واأمينا  
د�شتوريا  الأقل  على  تورثوا  
هذه  كره  الذي  �شعبيا   ثم   ،
اأقول تورثوا عن  املمار�شات ، 
جهالة  ل اأكرث ول اقل ؟ فعندما 
اأعلنوا اأن رئا�شة اجلمهورية قد 
اإعادة  يت�شمن  قرارا  اأ�شدرت 
ب�شري  املقال  العام  الأمني 
وان    ، من�شبه  اإىل  �شليماين 
رئي�س الربملان ال�شعيد بوحجة  
 ، الرئا�شي  القرار  يتمرد  على 

قد  ح�رصوا  اأنف�شهم يف ماأزق 
د�شتوري فا�شح ؟ يف تالعبهم  
ل  لأنه   ، ال�شيادية  بالكيانات 
كالذي  رئا�شي  قرار  يوجد 
حتدثوا عنه ! لقد كانت  هذه  
ع�شفت  التي  القا�شمة  الهفوة 
برمتها  املربجمة   باخلطة 
بعد  تنفيذها  يف  �رصع  ،والتي 
فال   ، مبا�رصة  بوحجة   عودة 
للجزائريني   القول   يعقل 
والإعالم والنخبة والعامل  مثل 
الكالم  املتناق�س  طول  هذا 
 ، الد�شتور  روح  مع  عر�شا  و 
يف  الرئا�شة  بتوريط  وبالتايل 
مبا�رصا  �شاأنا   لي�شت  ق�شية 
قد  جانبوا جادة ال�شواب ؟ مما  
دفع باأحمد اويحي الوزير الأول  
للخروج بت�رصيح  »اأن الربملان لن 
يحل »  وان الرئي�س عبد العزيز 
بوتفليقة » لن يتدخل يف الق�شية 
»  على هذه املقا�شات اإن ابرز 
 ، الربملانية  الأزمة   خمرجات 
اهتماما   اظهر  ال�شعب  اأن   هي 
له  ياأبه  مل  دورا  واأبدى   ، مثريا 
خالل  من  فمن    ، الهام�س  يف 
الجتماعي ومن خالل  الإعالم 
رئي�س  انتهجه  الذي  التوا�شل 
وقد جتلى يف خرجته  الربملان 
اجلزائري  ال�شارع  اإىل  الأخرية 
خ�شومه  كان  وان  ر�شالة  اأهم 
يف  برتوكوليا   خرقا  يرفعون  
بوحجة   و�شع   فقد   ، خروجه  
هذا ال�رصاع  �شمن  اأطر  اأخرى 
مل تت�شح  مالحمها بعد ؟ وكاأنه 
يريد القول اأن ال�شوؤون ال�شيا�شية 
من الآن و�شاعدا مل تعد ق�شية 
�شتغدو  بل  ومنا�شب،  مكاتب 
�شداها  لها  جزائرية  �شوؤون 
الجتاه  هذا  وان  ال�شارع،  يف 
�شيجعل الكثري من الأمور تاأخذ 
واأكرث  اأكرث  ال�شفافية  من  اأوجه 

من اإي وقت م�شى.    



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الأغواط 

دائرة الأغواط
بلدية الأغواط

الرقم : 149/2018

و�سل اإيداع ملف ت�أ�سي�س 
جمعية بلدية

مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات .مت هذا الي�م 
: 2018/09/10 اإيداع ملف تاأ�صي�س جمعية ذات �صبغة بلدية 

ت�صمية اجلمعية : " اجلمعية الريا�صية ال�احات لل�صباحة 
بلدية االغ�اط  

املقر االجتماعي : " حي 134 �صكن االأغ�اط "  
امل�دع : ب�زيان عبد اهلل  

ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

التع�ونية العق�رية الن�سر
طبقا ملر�شوم قانون رقم 

 ،  46 رقم  مادة  و   92/76
ندعوا كافة املتعاونني 

للح�شور اجلمعية العامة 
غري العادية التي �شتنعقد 

يوم  2018-10-31 على 
ال�شاعة 10 �شباحا يف مقر 

التعاونية .
الرئي�س  

قاملة يف 12-10-2018
�شيدلية �شطيبي عتيقة 
حي بورارة رقم 68 قاملة 

اإعالن و تبليغ
 ال�صيدة : �صطيبي عتيقة بنت ب�جمعة املالكة و �صاحبة ال�صيدلية و املذك�رة بالعن�ان اأعاله و التي قامت 
باإعطاء مب�جب وكالة خا�صة تلقاه اال�صتاد: وارث ب�قرة م�ثق بقاملة بتاريخ: 17و2007/03/18 يحمل رقم 

2007/661 من الفهر�س منحت املتدخلة ت�كيال خا�صا لل�صيد : نحيلي بالل بن بلقا�صم امل�ل�د بتاريخ 
: 02افريل1985 بقاملة �صاحب رخ�صة ال�صياقة رقم : 24-06-04/26648 و كذلك و مب�جب عقد وكالة 
خا�صة ثاين تلقته االأ�صتاذة : خفا�س وريدة م�ثقة بقاملة بتاريخ 2010/10/04 حتمل رقم 2010/237 من 
الفهر�س منحت ال�صيدة: �صطيبي عتيقة هذه ال�كالة نف�س ال�صخ�س املذك�ر اأعاله ت�كيال ثانيا . مب�جب 

عدم اال�صتطاعة و القدرة على تبليغ ال�صيد: نحيلي بالل بن بلقا�صم ب�صتى الطرق و ال��صائل و بالتايل اأعلن 
يف اجلريدة عن نزع الت�كيلني املبينني اأعاله و اأعزل ال�كيل ال�صيد : نحيلي بالل بن بلقا�صم املذك�ر اأعاله 
ابتداء من تاريخ العقد اىل ه� 2018/10/01 و عليه يك�ن باطال و عدمي االأثر اأي عمل اأو متثيل لها ي�صدر 
منه يف �صائر ما وكل من اجل العقدين املذك�رين اأعاله و ال�صادران على الت�ايل عن االأ�صتاذ : وارث ب�قرة 
م�ثق بقاملة بتاريخ : 2007/03/18 حتت رقم 2007/661 االأ�صتاذة : خفا�س وريدة م�ثقة بقاملة بتاريخ : 

2010/10/04 حتت رقم 2010/237 و ي�صبح غري ملزم يف حق م�كلته املذك�رة اأعاله . و �صريى هذا االإجراء 
ابتداء من تاريخ ابرام عقد العزل بتاريخ : 2018/10/01 حتت رقم 2018/13 �صادر على االأ�صتاذ : هالل 

طاهر م�ثق بقاملة  ال�صيدلية  

ANEP N°: 830873 الو�شط:2018/10/15 الو�شط:2018/10/15الو�شط:2018/10/15

الو�شط:2018/10/15
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و�أ�صارت �ل�صحيفة �للندنية �ىل �أن 
وفد�ً �أمنياً م�رصياً رفيع �مل�صتوى، 
ر�م  �ىل  و�صيكة  بزيارة  �صيقوم 
م�صاعي  �إطار  يف  و�إ�رص�ئيل  �هلل 
�تفاقات  تنفيذ  �آليات  �ىل  �لتو�صل 
و�لتو�صل  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 
قطاع  يف  �إ�رص�ئيل  مع  تهدئة  �ىل 
فل�صطني  م�صتوى  على  �أو  غزة، 
يف  �إن�صانية  م�صاريع  وتنفيذ  كلها، 
�لقطاع. وقالت م�صادر فل�صطينية 
رئي�س  �إن  لـ”�حلياة”،  رفيعة 
�ملخابر�ت �مل�رصية �لوزير �للو�ء 
عبا�س كامل �صيقوم بزيارة و�صيكة 
�أبيب، يبحث خاللها  لر�م �هلل وتل 
�لرئي�س عبا�س يف �صبل ج�رص  مع 
حركة  ومو�قف  مطالبه  بني  �لهوة 
“حما�س” يف ما يتعلق بامل�صاحلة، 
و�لتهدئة، وتنفيذ م�صاريع �إن�صانية 
يف �لقطاع، كما �صيبحث يف تل �أبيب 
�لإن�صانية،  و�مل�صاريع  �لتهدئة  يف 
مع  حمتملة  �أ�رصى  تبادل  و�صفقة 
�مل�صادر،  وك�صفت  “حما�س”. 
�مل�صوؤولني  �أبلغت  “حما�س”  �أن 
كامل،  مقدمهم  ويف  �مل�رصيني، 
�أن �لأو�صاع يف �لقطاع “�صتنفجر، 
�إ�رص�ئيل،  �أو  م�رص  وجه  يف  �إما 
عبا�س  �لرئي�س  فر�س  حال  يف 
�لقطاع”،  على  جديدة  عقوبات 
�لإعالم،  و�صائل  تردد يف  ما  وفق 
و “ميكن �أن يقتحم ع�رص�ت �آلف 
�لفل�صطينيني �حلدود �جلنوبية مع 
مع  و�ل�صمالية  �ل�رصقية  �أو  م�رص 
�آلف  �صي�صقط  ورمبا  �لحتالل، 
نريده”.  ل  ما  وهذ�  �ل�صهد�ء، 
»حما�س«  فاإن  �مل�صادر،  ووفق 
فر�س  حال  يف  �أنه  من  حّذرت 
جديدة،  عقوبات  عبا�س  �لرئي�س 
عن  “�مل�صوؤول  �صيكون  فاإنه 

و�أنها  ذلك”،  عن  يرتتب  ما  كل 
وجه  يف  نف�صها  عن  “�صتد�فع 
هذه �لعقوبات”. ومن �ملرجح �أن 
ي�صغط كامل على �لرئي�س عبا�س 
كي ل يفر�س مزيد�ً من �لعقوبات، 
�لتي  �لعقوبات  باإلغاء  و�إقناعه  بل 
�لعام،  ون�صف  عام  قبل  فر�صها 
“حما�س”  مطالب  �أحد  وهو 
�مل�صاحلة،  لإمتام  �لرئي�صة 
لالأمم  �لعام  �لأمني  �أن  خ�صو�صاً 
غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة 
�خلطط  دعمه  �ل�صبت،  يوم  �أعلن 
�ملتحدة  �لأمم  ملن�صق  �لإن�صانية 
�ل�رصق  �ل�صالم يف  لعملية  �خلا�س 
�لأو�صط نيكولي مالدينوف جتاه 

غزة.
لـ”�حلياة”،  �مل�صادر  وك�صفت 
كامل  للو�ء  قّدمت  »حما�س«  �أن 
وفريقه �لأمني خالل زيارة وفدها 
�لرفيع �مل�صتوى للقاهرة قبل �أقل 
“بت�صكيل  �قرت�حاً  �أ�صبوعني،  من 
حماولت  يف  دولية  حتقيق  جلنة 
�غتيال قائد �حلركة يف غزة يحيى 

�ل�صنو�ر، و�ملدير �لعام لقوى �لأمن 
�لعام يف غزة �للو�ء توفيق �أبو نعيم، 
و�حلمد �هلل وفرج، كخطوة لتمهيد 

�لطريق �أمام �مل�صاحلة”.
“حما�س”  �إن  �مل�صادر،  وقالت 
من  �لأخرية  مو�قفها  عر�صت 
“تريد  �أنها  و�أكدت  �مل�صاحلة، 
حكومة وحدة وطنية ول تقبل باأن 
لأنها  �حلمد�هلل  حكومة  ت�صتمر 
جزء من �حل�صار على غزة، على �أن 
حت�صل �حلكومة �جلديدة على ثقة 
�ملجل�س �لت�رصيعي”. و�أ�صافت �أن 
جمل�س  بت�صكيل  طالبت  “حما�س 
تنظيم  �أو  جديد،  توحيدي  وطني 
ورئا�صية  ت�رصيعية  �نتخابات 

وللمجل�س �لوطني”.
من  “هدف حما�س”  �أن  �أو�صحت 
ور�ء �مل�صاحلة “�ل�رص�كة للو�صول 
وروؤية  و�حد،  �صيا�صي  نظام  �إىل 
موؤ�ص�صات  وبناء  و�حدة،  �صيا�صية 
�صلطة  حتقيق  �أجل  من  �ل�صلطة 
و�حلفاظ  و�حد،  وقانون  و�حدة 
و�صونه،  �ملقاومة  �صالح  على 

و�حدة  �أمنية  �أجهزة  وت�صكيل 
�أمنية  عقيدة  على  بناًء  للوطن 
وطنية بعيد�ً عن �لتن�صيق �لأمني”. 
�مل�صادر  ك�صفت  �لتهدئة،  وحول 
رف�صت  و�لف�صائل  “حما�س”  �أن 
“م�صري�ت  لوقف  �إ�رص�ئيلياً  طلباً 
�حلارقة  و�لبالونات  �لعودة” 
قبل  ح�صل  كما  فقط،  لأ�صبوعني 
�أ�صابيع قليلة. وقالت �إن “حما�س” 
�مل�رصيني  �مل�صوؤولني  �أبلغت 
وقف  “برف�س  و�لف�صائل  موقفها 
تقدمي  حال  يف  �إل  �مل�صري�ت 
�حل�صار  ك�رص  �إىل  توؤدي  تعهد�ت 
�أنهم  م�صيفة  كلياً”،  غزة  عن 
لديهم  لي�س  �أن  �حلركة  “�أبلغو� 

�صمانات �أو تعهد�ت”.
و�أ�صارت �إىل �أن “حما�س ��صرتطت 
�مل�صاريع  �إ�رص�ئيل  زيادة  �أي�صاً 
فر�س  وفتح  �لقطاع،  يف  �ملنفذة 
عمل لنحو 10 �آلف غزي، وزيادة 
من  و�لت�صدير  �ل�صيد  م�صاحة 
�لقطاع، وزيادة �لكهرباء بنحو 50 

ميغاو�ط”

ذكرت �صحيفة “احلياة” اللندنية يف عددها، اأم�س الأحد، اأن حركة “حما�س” اأبلغت القاهرة اأخرياً، اأن 
الو�صع يف غزة “�صينفجر يف وجه اإ�صرائيل اأو م�صر يف حال فَر�س الرئي�س حممود عبا�س عقوبات جديدة 

على قطاع غزة”، حمذرة من اقتحام ع�صرات اآلف الفل�صطينيني احلدود وا�صت�صهاد الآلف.

�صحيفة “احلياة” اللندنية 

 القاهرة تتحرك ملنع عقوبات على القطاع 
بعد تلويح حما�س بانفجار يف غزة

غزة" بن�صخ جتربة  من يقوم  "هناك 

البالونات احلارقة تهدد قلب "اإ�سرائيل"
�أحرونوت"  "يديعوت  �صحيفة  قالت 
�لتي  �حلارقة  �لبالونات  �إن  �لعربية، 
قطاع  من  �لفل�صطينيون  يطلقها 
�حتجاجية  فعاليات  �إطار  يف  غزة 
متّثل  باتت  �حل�صار،  بفك  تطالب 
"قلب  ي�صتهدف  جديًد�  تهديًد� 
�لعربية  �ل�صحيفة  �إ�رص�ئيل"و�أ�صارت 
�لأحد،  �أم�س  �ل�صادر  عددها  يف 
�لبالونات  من  جمموعة  �أن  �إىل 
على  موؤخًر�  �صقطت  قد  �حلارقة 
�لأر��صي  و�صط  �إ�رص�ئيلية  �أهد�ف 
 ،1948 عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية 
و�لتي تبعد ع�رص�ت �لكيلومرت�ت عن 

قطاع غزة.
�مل�صتوطنات  �أن  وذكرت 
بالقطاع  �ملحيطة  "�لإ�رص�ئيلية" 
و�لو�قعة يف مرمى �لبالونات �حلارقة 
وتعاين منها منذ �أكرث من �صتة �أ�صهر، 
مل تعد وحدها �مل�صتهدفة من هذه 
حتى  نطاقها  �ّت�صع  �لتي  �لظاهرة 
و�صلت �إىل مناطق "ري�صون لت�صيون" 

غزة  عن  تبعد�ن  �للتني  يام"  و"بات 
�إىل  بالإ�صافة  كيلومرًت�،   50 نحو 
"جفعات بريرن" و"موديعني"  مناطق 

و�لقد�س. 
على  بالعثور  �ل�صحيفة،  و�أفادت 
خم�صة بالونات حمّملة مبو�د م�صتعلة 
يف منطقة "�صفيال" �ل�صاحلية )و�صط 
خالل   )48 عام  �ملحتلة  فل�صطني 
كما  تقريبًا  �ملا�صيني  �لأ�صبوعني 
من  �لعديد  على  �ل�صلطات  عرثت 
م�صتوطنة  يف  �حلارقة  �لبالونات 
)�صمال  �هلل  ر�م  قرب  "موديعني" 
�أيالون"  و"نوف  �ملحتلة(،  �لقد�س 
ف�صال  )و�صط(،  �لرملة  مدينة  قرب 
قرب  حاييم"  "هيفيتز  كيبوت�س  عن 
)و�صط(،  �صابا"  "كفار  م�صتوطنة 
لـ  وفقا  )جنوب(،  بريرن"  و"جفعات 

"يديعوت �أحرونوت".
من  �ملائة  يف   99 �أن  �إىل  ولفتت 
هذه  �إىل  و�صلت  �لتي  �لبالونات 
حر�ئق  وقوع  �إىل  توؤد  "مل  �ملناطق 

وهذ�  �حلارقة،  �ملو�د  حتلل  ب�صبب 
ميكن  �للحظة  هذه  حتى  �أنها  يعني 
حماولة  منه  �أكرث  تهديًد�  عّدها 

حقيقية لإ�صعال حر�ئق".
وبّينت �ل�صحيفة �لعربية، �أن تقدير�ت 
ت�صري  �لإ�رص�ئيلية  �لأمنية  �لأجهزة 
�لتي  �لبالونات  كل  لي�س  �أنه  �إىل 
و�ملركز  �لو�صط  منطقة  �إىل  و�صلت 
عن  ونقلت  غزة  قطاع  من  جاءت 
�إن  قوله،  �إ�رص�ئيلي  �أمني  م�صدر 
من  �أطلقت  �لبالونات  باأن  �لعتقاد 
�ملحتلة(،  )فل�صطني  �لبالد  و�صط 
جتربة  بن�صخ  يقوم  من  هناك  و�إن 
قطاع غزة ت�صامًنا مع �أهاليه و�أكدت 
�أن  �أحرونوت"،  "يديعوت  �صحيفة 
تهديد �لبالونات �حلارقة �لتي تطلق 
من قطاع غزة ز�د موؤخًر� بعد �أن بات 
مد�ها يتجاوز �لـ 20 كيلومرًت�، منبهة 
�أكرث تطوًر� وخطورة،  باتت  �أنها  �إىل 
حيث يجري ربطها باأجهزة متفجرة 
�لأمن  "�أجهزة  وقالت  �صغرية. 

�لإ�رص�ئيلية تتعاون حالًيّا وتركز على 
لتحديد  �ل�رصي  �ل�صتخباري  �لعمل 
باإطالق  بهم  �مل�صتبه  �لأ�صخا�س 
�أين  من  ومعرفة  �حلارقة،  �لبالونات 

تاأتي هذه �لبالونات".
م�صرية  خالل  �لفل�صطينيون  و�تخذ 
يف  �نطلقت  �لتي  �لكربى؛  �لعودة 
طرًقا  �ملا�صي،  مار�س  �آذ�ر/   30
باتت  �لحتالل  ملقاومة  جديدة 
خالل  من  �حلجر،  من  جناًحا  �أكرث 
��صتخد�م �لطائر�ت �لورقية �ملحملة 
و�لعبو�ت  �حلارقة  بالزجاجات 

�لنا�صفة.
باحرت�ق  �لطائر�ت،  تلك  وت�صببت 
�أر��صي  من  و��صعة  م�صاحات 
بالقمح  �ملزروعة  �مل�صتوطنني 
مئات  باحرت�ق  وكذلك  و�ل�صعري، 
كبد  ما  �لغابات،  من  �لدومنات 
بالغة  مالية  خ�صائر  �مل�صتوطنني 
ب�صبب �حرت�ق حما�صيلهم، و��صطر�ر 

بع�صهم �إىل ح�صادها ب�صكل مبكر.

هارت�س

 جهاز الأمن ال�سهيوين يعار�س قرار 
ليربمان وقف الوقود لغزة

ليربمان

 علينا توجيه اأ�سد 
�سربة ممكنة حلما�س

نتنياهو معلقا على و�صع غزة

قريبون جدا من 
معركة وا�سعة يف غزة

�أمنيون  م�صوؤولون  يعار�س 
قر�ر  �مل�صتوى  رفيعو  �إ�رص�ئيليون 
�أفيغدور  �لإ�رص�ئيلي،  �لأمن  وزير 
�إمد�د�ت  كافة  بوقف  ليربمان، 
�لوقود و�لغاز �إىل قطاع غزة، بحجة 
�ملظاهر�ت �لتي جرت عند �ل�صياج 
�حلدودي �ملحيط بالقطاع، �أول من 
�أم�س �جلمعة، و�لتي و�جهتها قو�ت 
عن  �أ�صفر  ما  بوح�صية  �لحتالل 

�صقوط �صبعة �صهد�ء.
�ليوم،  “هاآرت�س”  �صحيفة  وذكرت 
�مل�صوؤولني  هوؤلء  �أن  �لأحد، 
�لتمييز  ينبغي  �أنه  يرون  �لأمنيني 
�إ�رص�ئيل،  تزوده  �لذي  �لوقود  بني 
�لإن�صاين  �لو�صع  �نهيار  منع  بادعاء 
يف �لقطاع، وبني �لوقود �لذي متول 
دولة قطر تزويده للقطاع. و�أ�صارت 
تُدخل  �إ�رص�ئيل  �أن  �إىل  �ل�صحيفة 
�لوقود و�لغاز للقطاع بكميات تعترب 
ملنع  �ملطلوب  �لأدنى  �حلد  �أنها 
ووفقا  �لقطاع.  يف  �لأو�صاع  �نهيار 
لل�صحيفة، فاإنه خالل مد�ولت جرت 
يف جهاز �لأمن �لإ�رص�ئيلي، يف نهاية 
�لأ�صبوع �ملا�صي، �أجمع �مل�صاركون 
فيها على �أن و�صع �إ�رص�ئيل �رصوطا 
تتعلق بالبالونات �حلارقة و�لإطار�ت 
�ملطاطية �مل�صتعلة مبالغ فيها وقد 
عن  �لرت�جع  �إىل  ليربمان  ت�صطر 
ميكن  “ل  لأنه  وذلك  ت�رصيحاته، 
وقف تزويد �لوقود و�لغاز لعدة �أيام 

خطورة  بت�صعيد  �لت�صبب  دون  من 
�لإن�صاين يف غزة”. وبح�صب  �لو�صع 
�ل�صحيفة، فاإن �مل�صوؤولني يف جهاز 
خالل  دعو�،  �لإ�رص�ئيلي  �لأمن 
ب�صكل  �لتمييز  �إىل  �لأخرية،  �لأ�صهر 
�ل�صياج  عند  �ملو�جهات  بني  كامل 
وبني  بالقطاع  �ملحيط  �لأمني 

��صتمر�ر �مل�صاعد�ت �لإن�صانية.
وقالت �ل�صحيفة �إن �إ�رص�ئيل تُدخل 
�صولر  حاوية   15 �لقطاع  �إىل  يوميا 
وبنزين و�صت �إىل �صبع حاويات غاز 
�صامل.  �أبو  كرم  معرب  طريق  عن 
لتوليد  و�ل�صولر  �لبنزين  وي�صتخدم 
ذلك  دون  ومن  بالأ�صا�س،  �لكهرباء 
لن  و�لبيوت بالكهرباء يف غ�صون �أيام 

معدودة بعد وقف تزويد �لوقود.
�جلي�س  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
بدخول  يرى  ل  �لإ�رص�ئيلي 
�إىل  �لقطاع  من  فل�صطينيني 
على  يوميا،  يجري  �لذي  �إ�رص�ئيل، 
خا�صة  كبري�،  تهديد�  ي�صكل  �أنه 
و�أنه يف جميع �لأحو�ل حتاول قو�ت 
جي�س �لحتالل �لإ�رص�ئيلي �لو�صول 
�إىل تلك �ملناطق من �أجل منع دخول 
غالب  ويف  �لقطاع.  من  فل�صطينيني 
فل�صطينيون  �صبان  يتوغل  �لأحيان، 
�لأخ�رص”  “�خلط  �أمتار د�خل  عدة 
�إىل  يعودون  ثم  �أنف�صهم  وي�صورون 
موقع  يف  �لنار  �إ�رص�م  بعد  غزة 

مر�قبة ع�صكري �صاغر.

“�لإ�رص�ئيلي”  �حلرب  وزير  قال 
“�إ�رص�ئيل”  �أن  ليربمان،  �أفيغدور 
فيها  يجب  �لتي  للحظة  و�صلت 
فبعد  حيث  �لقر�ر�ت،  �تخاذ 
�أ�صهر من �مل�صري�ت على �حلدود 
�حلارقة  و�لبالونات  �ل�رصقية 
“لقد  �خليار�ت  جميع  و��صتنفاد 
يجب  �أنه  نقطة  �إىل  و�صلنا 
ممكنة  �رصبة  �أ�صد  توجيه  علينا 

حلما�س”.
و�أ�صاف ليربمان خالل مقابلة يف 
�أ�صتوديو “يديعوت �أحرنوت”: قبل 
علينا  يجب  �حلرب  �إىل  �لذهاب 
�لأخرى  �خليار�ت  جميع  ��صتنفاد 
لأنه عندما نقوم باإر�صال جنود �إىل 
�ملعركة �أدرك �أن �لبع�س منهم لن 
يجب  لذلك  ديارهم  �إىل  يعودو� 

علينا ��صتنفاد كل و�صيلة �أخرى.
حولت  لقد  ليربمان:  و�دعى 
�إىل  �ل�صياج  على  �لعنف  حما�س 
من  تاأمل  ��صرت�تيجي  �صالح 
عن  �صمودنا  تقوي�س  يف  خالله 
�ل�صياج،  على  “�لعنف”  طريق 
من  كل  على  �ل�صغط  يريدون 
و�حلكومة  �لإ�رص�ئيلي  �جلمهور 

�لإ�رص�ئيلية.
على  م�صممة  حما�س  وتابع: 
رفع  يتم  حتى  �لعنف  مو��صلة 
�حل�صار ب�صكل كامل دون �لتو�صل 
�ل�صجناء  ق�صية  حول  �تفاق  �إىل 
و�ملفقودين ودون �لتخلي عن �لبند 
 – “�إ�رص�ئيل”  تدمري   – �لرئي�صي 
وبالطبع دون نزع �ل�صالح و�أقول �أن 

هذ� �لأمر “م�صتحيل”.

�لحتالل  وزر�ء  رئي�س   قال 
نتنياهو،  بنيامني  �ل�رص�ئيلي 
حكومة  �جتماع  يف  �لأحد،  �أم�س 
تفهم  مل  “حما�س  �أن  �لحتالل 
�لر�صالة، �إذ� مل يتم وقف �مل�صري�ت 
جد�،  موؤملة  بطريقة  �لرد  �صيتم 
من  عمل  من  جد�  قريبون  ونحن 
ت�صمل  �أن  �صاأنها  من  خمتلف  نوع 

�رصبات قوية جد� .. �ذ� كان لدى 
حما�س فليكن كل �صيء يتوقف “.

�إعالم  و�صائل  قالت  جهتها  من 
�منية  م�صادر  عن  نقال  �لعدو 
بغزة  حل  �إىل  �لتو�صل  فر�س  �ن 
�إليها  �لتو�صل  مت  و�إن  �صعيفة 
تكون  ولن  �صمانات  بدون  �صتبقى 

طويل.
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ا�ستمرار تغطيتها  اأكدت  اأنها  غيرّ 
باعتبارها  منه،  واردة  اخبار  اأي 
اأبرز  تتابع  كربى  اإعالمية  "و�سيلة 

الأحداث يف املنطقة".
ويف 5 اأكتوبر اجلاري، وعقب تفجر 
ق�سية اختفاء خا�سقجي، اأدىل ويل 
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان 
�سدد  "بلومبيغ"،  لوكالة  بحوار 
لديها  "لي�س  بالده  اأنرّ  خالله على 
اأعلنت كل  ال�سياق،  ما تخفيه"ويف 
من �سبكة "�سي اإن اإن" و "�سي اإن 
و�سحيفة  الأمريكيتني،  �سي"  بي 
الربيطانية  تاميز"  فاينين�سال  "ذا 
الرعاية  من  اأم�س،  ان�سحابها، 

الإعالمية للموؤمتر ال�سعودي.
ماكدونيل،  فينول  واأو�سحت 
بـ"ذا  والت�سال  الت�سويق  م�سوؤولة 
ال�سحيفة مل  اأنرّ  تاميز"  فينين�سال 
مل  "طاملا  للموؤمتر  �رشيكة  تعد 
تف�سياختفاء خا�سقجي"فيما  يتم 
كانت �سحيفة "ذا نيويورك تاميز" 
�رشاكة  من  ان�سحب  من  اأول 
على  للموؤمتر،  الإعالمية  الرعاية 
اأن  خلفية ق�سية خا�سقجي و�سبق 
رئي�سة حترير جملة  من  كل  اأعلن 
زاين  الربيطانية،  اإكونوم�ست"  "ذا 
والإعالمي  بيدوك�س،  مينتون 
اأندرو  الأمريكي  القت�سادي 
من  ان�سحابهما  �سوركني،  رو�س 

امل�ساركة.
"يف  بيان:  يف  "بيدوك�س"  وقالت 
املرتبط  الراهن  الو�سع  �سوء 
)ذا  جريدة  �سحفي  باختفاء 

وا�سنطن بو�ست( جمال خا�سقجي 
يف القن�سلية ال�سعودية با�سطنبول، 
حيال  بالراحة  ن�سعر  نعد  مل 
)موؤمتر  احلدث  بهذا  الرتباط 

مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار(".
ال�سعودي  ال�سحفي  اآثار  واختفت 
يف الثاين من اأكتوبر اجلاري، عقب 
دخوله قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول، 
تتعلق  ر�سمية  معاملة  لإجراء 
خا�سقجي  خطيبة  وقالت  بزواجه 
ت�رشيحات  يف  جنكيز  خديجة 
مبنى  حتى  رافقته  اإنها  اإعالمية، 
دخل  واإنه  باإ�سطنبول،  القن�سلية 
نفى  فيما  منه  يخرج  ومل  املبنى 
ذلك،  ال�سعوديون  امل�سوؤولون 
القن�سلية،  زار  الرجل  اإن  وقالوا 

لكنه غادرها بعد ذلك.

خطيبة خا�صقجي: 
يجب حما�صبة 

ال�صالعني باختفاء 
خا�صقجي اإن كان 

مقتوًل

خطيبة  جنكيز  خديجة  قالت 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي 
ثبُت  قد  حال  يف  اإنه  خا�سقجي، 
حما�سبة  فيجب  خطيبها،  مقتل 
النظر  ب�رشف  ذلك  يف  ال�سالعني 
ودعت  ال�سيا�سية  منا�سبهم  عن 
ل�سحيفة  كتبتها  مقالة  يف  جنكيز 
نيويورك تاميز، اإىل عدم الكتفاء 
معاقبة  على  العمل  بل  بالتنديد، 

املتورطني يف اختفائه.

زار  خا�سقجي  اإن  جنكيز  وقالت 
واإنه  العامل،  حول  عديدة  بلداناً 
اأكرث  ال�سعودية  بلده  يحب  كان 
"جراء  وتابعت:  البلدان  كل  من 
�سد  متار�س  التي  ال�سغوط 
ب�سبب  ال�سعودية  يف  الفكر  رجال 
العهد  ويل  ل�سيا�سات  انتقادهم 
جمال  ا�سطر  �سلمان،  بن  حممد 

ملغادرة بلده".
واأ�سافت: "لكنه مل يتخل عن حبه 
ي�سفونه  كان  وعندما  لل�سعودية، 
باملعار�س كان يقول اإنني �سحفي 
لفائدة  قلمي  اأ�ستخدم  حيادي 
قالت  اختفائه  بالدي"وحول 
منها  طلب  خا�سقجي  اإن  جنكيز 
باأن  القن�سلية  مبنى  دخوله  قبل 
تُعلم ال�سلطات الرتكية يف حال مل 
يخرج خالل فرتة ق�سية، وهو ما 
التزام  باأن  وذكرت  بالفعل  ح�سل 
ال�سلطات ال�سعودية ال�سمت حيال 
يبعث  "اأمر  خا�سقجي،  م�سي 

القلق".
ال�سعودي  ال�سحفي  اآثار  واختفت 
يف الثاين من اأكتوبر اجلاري، عقب 
دخوله قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول 
ر�سمية  معاملة  لإجراء  الرتكية، 
امل�سوؤولون  ونفى  بزواجه  تتعلق 
ال�سعوديون ذلك، وقالوا اإن الرجل 
لكنه غادرها بعد  القن�سلية،  دخل 

ذلك.

الدبلوما�صية 
الأمريكية ال�صابقة، 

اآن رايت

الأمريكية  الدبلوما�سية  اأعربت 
اعتقادها  عن  رايت،  اآن  ال�سابقة، 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي  مبقتل 
خا�سقجي، املختفي منذ 2 اأكتوبر 
اجلاري عقب دخوله قن�سلية بالده 
اإ�سطنبول جاء ذلك يف حديث  يف 
حالًيرّا،  النا�سطة  رايت،  به  اأدلت 
القن�سلية  اأمام  ال�سحفيني  اإىل 
وهي  اإ�سطنبول،  يف  ال�سعودية 
وقالت  خا�سقجي  �سورة  حتمل 
اإن انقطاع اأخبار خا�سقجي  رايت 
اأثار  القن�سلية  دخوله  عقب 
"اأنا هنا  واأ�سافت:  انزعاًجا دولًيرّا 
جمال  الكبي  ال�سحفي  اأجل  من 

خا�سقجي. العامل كله منزعج مما 
ُقتل"واأ�سارت  اأنه  اأعتقد  حدث. 
ب�سبب  القن�سلية  اإىل  جاءت  اأنها 
"اجلرمية الفظيعة"، م�سيفة  هذه 
اأن على احلكومة ال�سعودية "و�سع 
على  ا  ورًدرّ ال�سحفيني".  لقتل  حد 
احلكومة  اأن  تعتقدين  "هل  �سوؤال 
جرمية؟"  ارتكبت  ال�سعودية 
اأجابت رايت اأن هناك حتقيق جاٍر 
حول احلادثة، واأن لدى ال�سحفيني 
القن�سلية  اأمام  املوجودين 
خا�سقجي  باأن  عامة  قناعة 
تظهر  "مل  قائلة:  وم�ست  ُقتل 
بح�سب  لكن  التحقيق  نتائج  بعد 

جمال  اأن  نعتقد  احلايل  الو�سع 
القن�سلية".  يف  ُقتل  خ�ساقجي 
ال�سعودي  ال�سحفي  اآثار  واختفت 
يف الثاين من اأكتوبر اجلاري، عقب 
دخوله قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول 
ر�سمية  معاملة  لإجراء  الرتكية، 
خطيبة  وقالت  بزواجه.   تتعلق 
يف  جنكيز  خديجة  خا�سقجي 
رافقته  اإنها  اإعالمية،  ت�رشيحات 
باإ�سطنبول،  القن�سلية  مبنى  حتى 
منه  يخرج  ومل  املبنى  دخل  واإنه 
ال�سعوديون  امل�سوؤولون  نفى  فيما 
دخل  الرجل  اإن  وقالوا  ذلك، 
القن�سلية، لكنه غادرها بعد ذلك.

ان�صحبت غالبية املوؤ�ص�صات الإعالمية من اتفاق رعاية موؤمتر "مبادرة م�صتقبل ال�صتثمار" ال�صعودي املعروف با�صم "دافو�س 
ال�صحراء"، على خلفية ق�صية اختفاء ال�صحفي جمال خا�صقجي منذ اأكرث من 10 اأيام وكانت �صركة "نيكاي" الإعالمية 

اليابانية، اآخر املوؤ�ص�صات التي اأعلنت ان�صحابها من رعاية املوؤمتر، املقرر انعقاده يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س، يف 23 اأكتوبر 
اجلاري وملدة 3 اأيام وقالت املوؤ�ص�صة اليابانية، ال�صبت، اإنها "مل تعد �صريكا اإعالميا يف احلدث"، ح�صبما نقل موقع "�صي اإن 

اإن"بدورها، اأعلنت وكالة "بلومبريغ" الأمريكية، اأم�س )اجلمعة( ان�صحابها من اتفاق الرعاية الإعالمية للموؤمتر.

اختفاء خا�صقجي

.         املقاطعون بينهم موؤ�ص�صات اإعالمية اأمريكية وبريطانية ويابانية..

م٫�س 

غالبية الرعاة الإعالميني يقاطعون "دافو�س ال�صحراء"

اأردوغان يرد اجلميل جلرنال كبري 
�صان العهد اإبان النقالب

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  رد 
دفاعه  لوزير  اجلميل  اأردوغان 
خلو�سي اأكار على موقفة الراف�س 
�سيف  برتكيا  الفا�سل  لالنقالب 
2016، باإطالق ا�سمه على م�سجد 
ولية  يف  د�سنه  ديني  وجممع 
امل�سجد  على  واأطلق  قي�رشي 
ولية  يف  ن  د�سرّ الذي  واملجمع 
ما  وفق  البالد  و�سط  قي�رشي 
الر�سمية  الأنا�سول  وكالة  ذكرت 

ا�سم "الفريق اأول خلو�سي اأكار".
الفتتاح  كلمة  يف  اأردوغان  وقال 
يرقدان  اأكار  اجلرنال  والدي  اإن 
حرمها  يف  ت�سم  التي  املقربة  يف 
اإىل  لفتا  واملجمع،  امل�سجد 
اأرواح  على  الفاحتة  �سيقراأ  اأنه 
و�سيدعوا  املقربة،  يف  الراقدين 
"بال�سفاء  الرتكي  اجلي�س  جلرحى 

العاجل"من جانبه، اأعرب اجلرنال 
اأكار الذي �سارك يف حفل الفتتاح، 
عن �سكره لأردوغان على م�ساركته 

يف مرا�سم التد�سني.
الفا�سلة  النقالبية  املحاولة  ويف 
التي �سهدتها تركيا يف 15 جويلية 
ومت�سك  العهد،  اأكار  �سان   ،2016
برف�سه النقالب ووقف اإىل جانب 
احلكومة ال�رشعية، مرجحا بذلك 
على  النتخابية  ال�رشعية  كفة 
عام  اأكار  وولد  الع�سكر  انقالب 
1952 يف مدينة قي�رشي يف تركيا، 
الع�سكرية  باملدر�سة  والتحق 
وتخرج   ،1972 عام  الربية  للقوات 
امل�ساة  �سالح  مدر�سة  من 
تلك  منذ  وعنيرّ   ،1973 الع�سكرية 
يف  الربية  للقوات  قائدا  الفرتة 

وحدات خمتلفة.

اإندبندنت

 بريطانيا جتهز قائمتها ملعاقبة م�صوؤولني �صعوديني

يف زيارة يلتقي خاللها الأ�صد

وزير اخلارجية العراقي ي�صل اإىل دم�صق

يف  الربيطانية  ال�سلطات  �رشعت 
م�سوؤولني  ت�سمل  قائمة  �سياغة 
قد  �سعوديني،  اأمن  و�سباط 
على  للعقوبات  لندن  تخ�سعهم 
خلفية اختفاء ال�سحفي ال�سعودي 
تركيا  يف  خا�سجقي  جمال 

موؤخرا.
عن  اإندبندنت  �سحيفة  ونقلت 
ال�سعوديني  اأن  لندن  يف  م�سادر 

يف  اأ�سماوؤهم  �سرتد  الذين 
العقوبات  تطالهم  قد  القائمة، 
ماغنيت�سكي"،  "تعديل  مبوجب 
الذي ي�سمح لل�سلطات الربيطانية 
من  على  العقوبات  بفر�س 
م�سية  الإن�سان،  حقوق  ينتهك 
حيز  دخل  املذكور  القانون  اأن 
تطبيقه  و�سيبداأ  ماي  يف  التنفيذ 
لل�سحيفة،  ووفقا  الربيك�ست  بعد 

لفر�س  النهائي  القرار  �سيعتمد 
العقوبات، على نتائج التحقيق يف 
اختفاء جمال خا�سقجي و�سوهد 
خا�سقجي اآخر مرة يف الثاين من 
اإىل  يدخل  وهو  احلايل  اأكتوبر 
ا�سطنبول  ال�سعودية يف  القن�سلية 
لإمتام  وثائق  على  للح�سول 
زواجه، وقالت خطيبته التي كانت 
يخرج  مل  اإنه  اخلارج  يف  تنتظره 

من القن�سلية.
الرتكية  ال�سلطات  وقدمت 
وال�سعودية روايات مت�ساربة حول 
مكان خا�سقجي، حيث تقول اأنقرة 
القن�سلية  مبنى  يخرج من  اإنه مل 
ال�سعودية الذي دخله، بينما ت�رش 
الريا�س على اأنه غادره بعد وقت 
اإجراءات معاملة  اإنهاء  وجيز من 

متعلقة بحالته العائلية.

املتحدث با�سم الوزارة اأحمد 
"وزير اخلارجية  اإن  حمجوب 
قبل  و�سل  اجلعفري  اإبراهيم 
ال�سورية  العا�سمة  اإىل  قليل 
ر�سمية  زيارة  يف  دم�سق 

يومني"واأ�ساف  ت�ستغرق 
"اجلعفري  اأن  حمجوب 
الزيارة  خالل  �سيلتقي 
وكبار  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س 
لبحث  ال�سوريني،  امل�سوؤولني 

وال�سيا�سية  الأمنية  الأو�ساع 
يف املنطقة وتطور العالقات 
وزير  البلدين"وكان  بني 
وليد  ال�سوري  اخلارجية 
املعلم قد وجه دعوة ر�سمية 

لوزير  احلايل  ال�سهر  مطلع 
اإبراهيم  العراقي  اخلارجية 
دم�سق،  لزيارة  اجلعفري 
اآفاق  فتح  م�ساعي  اإطار  يف 

جديدة للتعاون بني البلدين.
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عي�صة ق.

�سهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغم 
اإىل  يتنقلون  الذين  الزوار  اأمام 
العودة  على  وعينهم  العا�سمة 
واأن  خا�سة  ايجابية،  بنتيجة 
فراغ  مبرحلة  ميرون  »ال�سيا�سي« 
وتعرث جديد  تعرثين متتاليني  بعد 
يف  املظلم.  النفق  بولوج  يهددهم 
املقابل، ي�ستهدف الو�سيف احتاد 
اجلزائر ح�سم النقاط الثالث على 
ملعبه  على  يالقي  عندما  ملعبه 
مهمة  يف  بجاية  مولودية  ال�سيف 
اأمام  لن تكون �سهلة على امليدان 
ويعود  قواه  ي�ستعيد  بداأ  مناف�س 
خري  تعيني  منذ  املناف�سة  اإىل 

راأ�س  على  مدربا  ما�سوي  الدين 
ت�سكيلة  اأن  اإال  الفنية،  العار�سة 
االلتحاق  ت�ستهدف  »�سو�سطارة« 
وتقا�سم  القبائل  �سبيبة  بالرائد 

ال�سدارة منا�سفة معه.
نف�سه  �سطيف  وفاق  يجد  بينما 
التيطري  عا�سمة  نحو  تنقل  اأمام 
ملواجهة امل�سيف اأوملبي املدية، 
اأين تعول ت�سكيلة »الن�رس االأ�سود« 
الثالث  انت�سارها  ت�سجيل  على 
مقربة  على  والبقاء  التوايل  على 
برفع  لها  ت�سمح  التي  الريادة،  من 
مباراة  موعد  قبل  املعنويات 
ن�سف  �سمن  امل�رسي  االأهلي 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  نهائي 
اوملبي  ت�سكيلة  تواجد  مقابل 
وتفادي  الفوز  خيار  اأمام  املدية 

تعادالت على  بعد ثالث  االنفجار 
لالأوملبي  ت�سمح  والتي  التوايل، 

االبتعاد عن منطقة اخلطر.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / وفاق 
�صطيف  اللقاء ينطلق 

على 15:00
احتاد اجلزائر / 
مولودية بجاية

مولودية اجلزائر / 
�صباب ق�صنطينة

اللقاءان يجدريان 
على ال�صاعة 17:45

�ضو�ضطارة للرت�ضد ال�ضدارة والعميد ي�ضطدم بال�ضيا�ضيت�صوية رزنامة مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل
ي�صهد اليوم ت�صوية برنامج املباريات املتاأخرة من الرابطة املحرتفة الأوىل، والذي �صوف 

يعرف اإجراء قمة نارية جتمع فريقي مولودية اجلزائر و�صباب ق�صنطينة عن اللقاء املتاأخر من 
اجلولة الثامنة، والتي ي�صتهدف خاللها النادي العا�صمي على الفوز ل غري من اأجل التاأكيد 
على ال�صتفاقة وجتاوز فرتة الفراغ، بعد النت�صار الثمني امل�صجل يف اجلولة ال�صابقة اأمام 

ن�صر ح�صني داي، والقفز اإىل املركز اخلام�س والقرتاب من كوكبة املقدمة

احتاد اجلزائر / 
مولودية بجاية

اأبناء �ضو�ضطارة 
ي�ضتهدفون 

ال�ضدارة 
واملوب لتاأكيد 

اال�ضتفاقة
ي�ستقبل احتاد اجلزائر ال�سيف 
مباراة  يف  بجاية  مولودية 
رزنامة  ت�سوية  �سمن  هامة 
تندرج  والتي  الوطنية  البطولة 
اللقاء املتاأخر من اجلولة  عن 
املحرتفة  للرابطة  اخلام�سة 
املدرب  اأ�سبال  ويعول  االأوىل، 
على  فروجي  تيريي  الفرن�سي 
داخل  الثالث  النقاط   ح�سم 
�سل�سلة  وموا�سلة  القواعد 
امل�سجلة  االيجابية  النتائج 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ 
النادي  يتواجد  اأين  احلايل، 
خم�س  �سل�سلة  يف  العا�سمي 
دون  التوايل  على  مباريات 
هزمية، وهو االأمر الذي ي�سمح 
نف�س  على  باملوا�سلة  لهم 
العالية، خا�سة واأن  املعنويات 
تتواجد  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
ووجدت  اأحوالها  اأح�سن  يف 
عمر  ملعبها  على  معاملها 
وبالتايل،  ببولوغني  حمادي 
على  يعولون  الالعبني  فاإن 
الريتم  نف�س  على  املوا�سلة 
خالل  من  جماهريهم  واإفراح 
داخل  جديد  فوز  اإهدائهم 

القواعد.
اأ�سامة  الالعب  رفقاء  ويدرك 
مواجهة  نقاط  اأهمية  �سيتة 
ت�سمح  �سوف  والتي  اليوم، 
جدول  �سدارة  باعتالء  لهم 
ب�سبيبة  وااللتحاق  الرتتيب 
القبائل منا�سفة، من اأجل دعم 
حظوظهم للعب االأدوار االأوىل 
على  والتناف�س  املو�سم  هذا 
ا�ستعادة لقب البطولة الوطنية 
والعودة اإىل من�سة التتويجات، 
على  االحتاد  العبو  ويعول 
العالية  املعنويات  ا�ستغالل 
عقب  عليها  يتواجدون  التي 
�سباب  داربي  يف  انت�سارهم 
املوا�سلة  اأجل  من  بلوزداد 
واأن  الريتم، خا�سة  نف�س  على 
من  اأكرث  اليوم  الفوز  نقاط 
املوا�سلة  اأجل  من  �رسورية 
باللقب  للتتويج  التناف�س  على 

ال�ستوي.
مولودية  يتنقل  املقابل،  يف 
بذهنية  العا�سمة  اإىل  بجاية 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة 
الفر�سة  اأين  بولوغني،  ملعب 
التي  الت�سكيلة  اأمام  مواتية 
ال�سحيح  امل�سار  اإىل  عادت 
منذ تعيني املدرب خري الدين 
العار�سة  راأ�س  على  ما�سوي 
اآالن  للم�ستقيل  خلفا  الفنية 
العبو  يدرك  حيث  مي�سال، 
املوا�سلة  اأهمية  »املوب« 
االيجابية  النتائج  ريتم  على 
وت�سجيل ثالث لقاء دون هزمية 

على التوايل.
عي�صة ق.

�صريف الوزاين يكون وقع اأم�س وينطلق اليوم يف العمل

اإدارة احتاد بلعبا�س تف�ضخ العقد مع بوعكاز

الدورة الدولية روك املفتوحة للتن�س اأوا�صط

اختيار مباركي يف جدول الت�ضفيات

اأقدمت اإدارة فريق احتاد بلعبا�س 
التون�سي  مدربها  عقد  ف�سخ  على 
معز بوعكاز الذي رحل نهائيا عن 
�سل�سلة  توايل  بعد  وذلك  الفريق، 
النتائج ال�سلبية التي دفعت الفريق 
يف  االأخري  قبل  ما  املركز  اإىل 
جدول الرتتيب بعد ف�سل الت�سكيلة 
يف حتقيق الفوز يف خم�س مباريات 
التي  الو�سعية  وهي  التوايل،  على 
»املكرة«  ت�سكيلة  اأن�سار  جعت 
برحيل  باملطالبة  �سوتها  ترفعها 
انتداب  على  والعمل  بوعكاز 
مدرب جديد ي�سمج باإعادة الفريق 
اإىل ال�سكة ال�سحيحة، حيث اأنهت 

باملدرب  عالقتها  بلعبا�س  اإدارة 
التون�سي والذي غادر الفريق، اأين 
زوبا  اجلياليل  امل�ساعد  اأ�رسف 
على احل�سة التدريبية التي اأجرتها 

الت�سكيلة م�ساء اأول اأم�س.
من  م�سادر  ذكرت  املقابل،  يف 
االإدارة  اأن  »املكرة«  بيت  داخل 
مدربها  مع  االتفاق  اإىل  تو�سلت 
�رسيف  الطاهر  �سي  ال�سابق 
جمددا  العودة  اأجل  من  الوزاين 
حيث  الفريق،  على  لالإ�رساف 
ا�ستقال املعني من تدريب ا�سباب 
رئي�س  مع  يتفق  ومل  بلوزداد 
مولودية وهران الذي عر�س عليه 

حيث  الفريق،  تدريب  اإىل  العودة 
العودة  من  خطوات  على  يتواجد 
بزمام  واالإم�ساك  القدمي  بيته 
جمددا،  للفريق  الفنية  العار�سة 
املو�سم  قاده  اأن  �سبق  بعدما 
كاأ�س  بلقب  التتويج  اإىل  املا�سي 
قد  املعني  ويكون  اجلمهورية، 
الفريق  م�سوؤويل  مع  العقد  وقع 
م�ساء البارحة ويف حال االأمر فاإنه 
يف  اليوم  من  ابتداء  ي�رسع  �سوف 
الت�سكيلة  االإ�رساف على تدريبات 
تنتظرهم  التي  للمقابلة  ا�ستعداد 

نهاية هذا االأ�سبوع .
عي�صة ق.

تخو�س العبة التن�س اجلزائرية 
ت�سفيات  جدول  مباركي  ب�رسى 
><روك  الدولية  الدورة 
املقرر  لالأوا�سط<<  املفتوحة 
البي�ساء  بالدار   اإجراوؤها 
اأكتوبر   20 اإىل   14 من  املغربية 
اجلار  ح�سب قائمة امل�ساركات 
املنظمون  ن�رسها  التي 
الالعبة  وتتواجد  اأم�س  اأول 
اخلام�س  املركز  يف  اجلزائرية 

التي ت�سم  الت�سفيات  من قائمة 
هذه  يف  وت�سارك  العبة،   15
الدرجة  يف  -امل�سنفة  الدورة 
الالعبات   من  العديد  الرابعة- 
املتواجدات يف مراكز متقدمة 
لالأوا�سط  العاملي  الت�سنيف  يف 
غيليا  الفرن�سية   غرار  على 
املغربية  عامليا،   109 موريل 
عامليا   188 عزيز  اأميمة 
�ستيفان�س  اإليزابيت  واالأمريكية 

مباركي  وحققت  عامليا،   306
م�سوارا طيبا يف املا�سرتز الأقل 
اختتمت  -الذي  عاما   14 من 
فعالياته اأول اأم�س بتون�س- بعد 
اأن حققت املرتبة الثالثة، وكانت 
الالعبة اجلزائرية قد اأنهت دور 
االأوىل  املرتبة  يف  املجموعات 
اللقاءات  بجل  فازت  اأن  بعد 
قبل اأن تنهزم ب�سعوبة يف الدور 

ن�سف النهائي.

 الألعاب الأوملبية لل�صباب
 م�صارعة اإغريقيو رومانية

 امل�ضارع مريخي ينهي 
املناف�ضة بلمركز اخلام�س

اأنهى امل�سارع اجلزائري مريخي 
كغ   60 الكرمي  عبد   اأحمد 
مناف�سات امل�سارعة االغريقية-

الثالث  املركز  يف  الرومانية 
لالألعاب  الثالثة  الطبعة  �سمن  
املتوا�سلة  لل�سباب  االوملبية 
االرجنتينية  العا�سمة  يف  حاليا 
اآير�س، ومتكن اجلزائري  بيون�س 
املرتبة  هذه  على  احل�سول  من 
النيوزيلندي  على  تغلبه  بعد 
كيلرن  اآرابو جورج بنتيجة 2-10، 
�سمن  املناف�سة  مريخي  ودخل 
خ�رس   حيث  الثانية  املجموعة 

االأرميني  اأمام  له  منازلة  اأول  يف 
�ساحب  هوفهني�سان  �سحاق 
امليدالية الربونزية قبل اأن ينهزم 
اأمام امل�سارع اجليورجي توخدز 
على  حت�سل  الذي  جيورجي 
امل�سارعة  اإطار  ويف  الذهب. 
امل�سارعان  اأم�س  ا�ستهل  احلرة 
اجلزائريان لعريبي اأ�سامة 55 كغ 
املناف�سة،  كغ   80 فاحت  فرج  وبن 
بثالثة  اجلزائر  وت�سارك 
االوملبية  االألعاب  يف  م�سارعني 

لل�سباب 2018.
وكالت

ا�صتدعاء اجلمعية العامة العادية للنادي 
الهاوي بتاريخ 21 اأكتوبر

اإدارة احلمراوة تعني 
بلعطوي مدربا خلفا للزاكي

مولودية  فريق  اإدارة  عّينت 
الفريق عمر  ابن  ر�سميا  وهران 
خلفا  للفريق  مدربا  بلعطوي 
الذي  الزاكي  بادو  للمغربي 
اأر�سل ا�ستقالته اإىل اإدارة الفريق 
الفريق  غادر  بعدما  الكرتونيا 
اأ�سابيع عائدا اإىل املغرب،  قبل 
حيث طوى رئي�س الفريق اأحمد 
�سفحة  »بابا«  املدعو  بلحاج 
اأم�سية  واأعلن  ال�سابق،  مدربه 
بلعطوي  تعيني  عن  اأم�س  اأول 
على راأ�س العار�سة الفنية للنادي 
والذي ي�سجل عودته بعدما �سبق 
له االإ�رساف على تدريب فريقه 
املا�سية.  الفرتة  خالل  ال�سابق 
راأ�س  بلعطوي على  تعيني  وجاء 
العار�سة الفنية بعد االتفاق معه 
املتعلقة  التفا�سيل  كافة  على 
النادي،  مع  يوقعه  الذي  بالعقد 
املفاو�سات  ف�سل  عقب  وذلك 
�سي  االآخوؤ  الفريق  ابن  رفقة 
الذي  الوزاين  �رسيف  طاهر 
ومل  النادي  رئي�س  اإليه  حتدث 
يتو�سل معه اإىل اتفاق بخ�سو�س 
تدريب  على  جمددا  العودة 
�رسيف  اأقدم  بعدما  الت�سكيلة 
�رسوط  فر�س  على  الوزاين 

يف  العمل  اإىل  العودة  اأجل  من 
مولودية وهران ويتقدمها تنقية 
بع�س  وا�ستبعاد  الفريق  حميط 
والذين  االإدارة  يف  االأطراف 
وقت  يف  معها  م�ساكل  له  كانت 
رف�سه  الذي  االأمر  وهو  �سابق 
التعاقد  عن  تراجع  الذي  بابا 
بلعطوي،  ا�ستقدام  وف�سل  معه 
به  يلتحق  اأن  ي�ستبعد  ال  والذي 
�سويا  للعمل  �ساذيل  بن  املدرب 
تعيني  مقابل  الفني  الطاقم  يف 
الالعب ال�سابق للحمراوة زوبري 

وا�سطي مناجريا عاما للفريق.
يف املقابل، حّدد النادي الهاوي 
انعقاد  تاريخ  وهران  ملولودية 
 21 بتاريخ  العامة  اجلمعية 
دعوة  وجه  اأين  املقبل،  اأكتوبر 
ح�سور  اأجل  من  اأع�ساءها  اإىل 
احللول  عن  والبحث  ا�سغالها، 
الفروع  اإنقاذ عدد من  اأجل  من 
ريا�سة  مقدمتها  ويف  الريا�سية 
فريق  واأن  خا�سة  اليد،  كرة 
ال�سغرية  للكرة  وهران  مولودية 
وتتطلب  الزوال،  نحو  يتوجه 
مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
اجل  من  ب�رسعة  التدخل  بها 

اإنقاذه.
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عي�صة ق.

الوطني  الناخب  اأ�شبال  ويدرك 
العودة  اأهمية  بلما�شي  جمال 
�شعوبة  رغم  املواجهة  بنقاط 
ظهر  مناف�س  اأمام  املاأمورية 
اجلمعة  لقاء  خالل  قويا  ندا 
م�شطفة  ملعب  على  املن�رصم 
ت�شاكر بالبليدة، اأين ينتظر الناخب 
الناحيتني  الوطني عمال كبريا من 
حتقيق  اأجل  من  والفنية  النف�شية 
انت�شاراته  اأول  وت�شجيل  الأهم 
خارج  الوطنية  النخبة  راأ�س  على 
الوفد اجلزائري قد  وكان  الديار، 
من  �شاعات  بعد  البنني  اإىل  و�شل 
التحليق يف الطائرة اين وجدوا يف 
ال�شفارة  عن  م�شوؤولني  ا�شتقبالهم 

جانب  اإىل  البنني  يف  اجلزائرية 
لكرة  البنني  احتادية  عن  ممثلني 
الوطني  املنتخب  ومناجري  القدم 
حكيم مدان الذي كان �شبق الوفد 
التح�شري  اجل  من  كوتونو  اإىل 
الوطني  املنتخب  ل�شتقبال 
املتعلقة  الأمور  كافة  وجتهيز 

باإقامته يف البنني.

�لعنا�صر �لوطنية 
�أجرت ح�صة تدريبية 
قبل �ل�صفر �إىل كوتونو

الوطني  املنتخب  لعبو  اأجرى 
ح�شة تدريبية �شبيحة اأم�س على 
الوطنية  املنتخبات  مركز  ملعب 

كانت  والتي  مو�شى،  ب�شيدي 
الأخرية لهم يف اأر�س الوطن قبل 
ال�شفر نحو عا�شمة البنني كوتونو، 
يخو�س  اأن  بلما�شي  ف�شل  حيث 
ركزت  تدريبية  ح�شة  اأ�شباله 
البدين بعدما قاموا  على اجلانب 
الع�شالت  تقوية  قاعة  بح�شة يف 
على  بالكرة  التدرب  جانب  اإىل 
امللعب، اأين كان التعداد مكتمال، 
ح�شة  تخ�شي�س  اإىل  بالإ�شافة 
حرا�شة  لثالثي  خا�شة  تدريبية 
وزغبة  دوخة  مبوحلي،  املرمى 
املدرب  اإىل جانب  تدربوا  الذين 

عمار بورا�س.

�إقامة �خل�صر يف فندق 

�أز�لي

فندق  يف  احلجز  الفاف  اختارت 
العا�شمة  يف  الواقع  اأزالي 
جنوم،  باأربعة  وامل�شنف  كوتونو 
الفندق  هذا  اختيار  ياأتي  حيث 
اخل�رص  مناجري  طرف  من 
ال�شداقة  ملعب  من  لقربه  مدان 
مواجهة  يحت�شن  �شوف  الذي 
املنتخبني الوطني ونظريه البنني، 
و�شائل  يتوفر على  انه  اإىل جانبه 
حت�شبا  الظروف  واأف�شل  الراحة 
للمواجهة  حت�شري  باأف�شل  للقيام 
ت�شعة  مب�شافة  يبتعد  الذي  وهو 
كلومرتات عن امللعب الذي تلعب 
لقاءها  الوطنية  العنا�رص  عليه 

املقرر غدا.

بلما�صي يعد �لعدة لتحقيق �أول �نت�صار�ته خارج �لديار

اأ�ضبال بلما�ضي يلتحقون بكوتونو باآمال �ضمان التاأهل للكان
�صّد �ملنتخب �لوطني ظهرية �أم�س �لرحال نحو �لبنني �أين يح�صر للمقابلة �لتي تنتظره �أمام نظريه �لبنيني �ملقررة غد� 
حل�صاب �جلولة �لر�بعة من �لت�صفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�س �إفريقيا للأمم �ملقررة �لعام �ملقبل بالكامريون، ويف هذ� �ل�صدد 
�صافر �لوفد �جلز�ئري نحو �لعا�صمة كوتونو عرب طائرة خا�صة و�صعتها �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم حتت ت�صرف 

�ملنتخب �لوطني ل�صمان �لر�حة للعبني قبل موعد �ملبار�ة �لهامة �لتي تنتظرهم على ملعب »�ل�صد�قة«

جتمع فريقي �صباب ق�صنطينة و�حتاد بلعبا�س

برجمة الكاأ�س املمتازة 
على ملعب ت�ضاكر

بح�صور ر�صمي وتو�جد عائلة �إحتاد �جلز�ئر 
وغياب غام�س لعليق

اإعطاء اإ�ضارة انطالق اأ�ضغال مركز 
التكوين وت�ضليمه يف غ�ضون 24 �ضهرا

�ضاري: هازارد �ضيبقى يف 
ت�ضيل�ضي فرتة طويلة

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
الكاأ�س  مباراة  برجمة  عن  القدم 
املمتازة التي جتمع فريقي �شباب 
يف  بلعبا�س  واحتاد  ق�شنطينة 
ملعب  على  املقبل  نوفمرب  الفاحت 
حيث  بالبليدة،  ت�شاكر  م�شطفى 
ح�شمت الهيئة الكروية التي يراأ�شها 
امللعب  هوية  مدوار  الكرمي  عبد 
الفريقني،  مواجهة  يحت�شن  الذي 
اللذان يتناف�شان على لقب ال�شوبر 
اجلزائر  بطل  بني  يجمع  الذي 

 2018/2017 الكروي  للمو�شم 
ق�شنطينة  �شباب  اأحرزها  التي 
واملتوج بكاأ�س اجلمهورية للمو�شم 
املن�رصم احتاد بلعبا�س بعد فوزه 
ب�شبيبة  جمعه  الذي  النهائي  يف 
الفريقان خاللها  القبائل، ويطمح 
خالفة  اأجل  من  التناف�س  على 
بن�شخة  املتوج  �شطيف  وفاق 
نالها  والتي   ،2017 للعام  ال�شوبر 

على ح�شاب �شباب بلوزداد.
ع.ق.

مركز  بناء  انطالق  اإ�شارة  اأعطيت 
التكوين اخلا�س بفريق احتاد اجلزائر 
التي  العملية  وهي  اأم�س  اأول  م�شاء 
خالل  من  ر�شميا  ح�شورا  �شهدت 
اإقدام وزير ال�شباب والريا�شة حممد 
حطاب على تد�شني بناء املركز الذي 
يتواجد يف منطقة عني البنيان والذي 
�شهد اأي�شا ح�شور وايل العا�شمة عبد 
القادر زوخ ومالك الفريق علي حداد 
اإىل جانب رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�شي بجاين 
واملدير  حداد  ربوح  الثاين  نائبه 
الريا�شي لالحتاد عبد احلكيم �رصار 
واحلاليني،  ال�شابقني  الفريق  ولعبني 
الغياب  مالحظة  مت  ذلك  مقابل 
والذي  عليق  �شعيد  ال�شابق  للرئي�س 
يعترب من عائلة الحتاد واأحد الفاعلني 
يف الفريق ورئي�س النادي الهاوي وهو 

ما يطرح اأكرث من ت�شاوؤل.
للم�رصوع  املتابعة  ال�رصكة  و�رصعت 
خالل  من  ام�س  اأول  منذ  العمل  يف 
للنادي  منحا  مت  التي  الأر�شية  تهيئة 
العا�شمي لإقامة مركز التكوين عليها، 
�شيتم  �شهرا  العمل مدة 24  يدوم  اأين 
خاللها منح امل�رصوع مكتمال، وي�شم 
وملعبني  هياكل  عدة  التكوين  مركز 
والآخر  طبيعيا  مع�شو�شب  اأحدهما 
بناء  اإمكانية  جانب  اإىل  ا�شطناعي، 

وهما  امل�شتقبل،  يف  اآخرين  ملعبني 
التدريبات  اإىل  املوجهان  امللعبني 
املباريات  خو�س  دون  فح�شب 
امل�رصوع  بداية  تكون  و�شوف  عليها، 
امللعبني  بناء  الأوىل  مرحلتها  يف 
الهياكل  بناء  اإىل  النتقال  يتم  اأن  قبل 
البداغوجية وت�شييد فندق واملحالت 
تقوية  قاعة  جانب  اإىل  التجارية 

الع�شالت وغريها من املرافق.

علي حد�د: �ملركب �صيعم 
بالفائدة على �لأندية 

�جلز�ئرية

م�رصوع  اأن  اجلزائر  احتاد  مالك  اأكد 
مركز  وت�شييد  بناء  عملية  اإطالق 
التكوين اخلا�س بالفريق يدخل �شمن 
يتواجد  الذي  الحرتاف  م�رصوع 
طرف  من  اإطالقه  منذ  الفريق  فيه 
اأجل  من   2010 عام  العليا  ال�شلطاتت 
عامل  يف  اجلزائرية  الكرة  اإدخال 
يف  املتحدث  واو�شح  الحرتاف، 
ت�رصيحات اإعالمية اأن مركز التكوين 
العا�شمي  النادي  منه  ي�شتفيد  لن 
لبقية  الفائدة  تعم  �شوف  بل  وحده، 
يتم  �شوف  التي  اجلزائرية  الأندية 

و�شعه حتت ت�رصفها.
عي�صة ق.

اأبدى الإيطايل ماوري�شيو �شاري، 
املدير الفني لت�شيل�شي، ثقته يف 
البلجيكي  الدويل  لعبه  بقاء 
يف  طويلة  لفرتة  هازارد  اإيدين 
يف  �شاري،  البلوز.وقال  �شفوف 
�شحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات 
الإ�شبانية:  ديبورتيفو«  »موندو 
واأعتقد  هائل،  لعب  »اإيدين 
اأنه ل يعرف اإىل اأي مدى ميكنه 
اأنه من بني 3  اأعتقد  اأن يتطور، 
العامل«. يف  لعبني  اأف�شل   4 اأو 
اأنه  واأ�شاف: »م�شكلته تكمن يف 
واأحيانا  املتعة،  اأجل  من  يلعب 
من  النتقال  اأهمية  يدرك  ل 
الثمار،  جني  اإىل  املرحلة  تلك 

حت�شد  اأن  يجب  النهاية  يف 
م�شتقبل  عملك«.وعن  نتائج 
�شاري:  قال  البلوز،  مع  هازارد 
عام  حتى  ميتد  عقده  اأن  »رغم 
اأنني على يقني  اإل  2020 فقط، 
لفرتة  ت�شيل�شي  يف  �شيبقى  اأنه 
مدرب  ت�رصيح  طويلة«.وتنافى 
موؤخرا،  تردد  ما  مع  البلوز 
باأنه  نف�شه،  هازارد  اأكده  والذي 
يرغب يف اللعب يف ريال مدريد.

مر�شحيه  عن  حتدث  واأخريا 
اأوروبا  اأبطال  للفوز بلقب دوري 
ناديي  اإىل  لهذا املو�شم، م�شريا 
ومان�ش�شرت  الإيطايل  يوفنتو�س 

�شيتي الإجنليزي.  

و�صعيتها �لكارثية ل ت�صاعد
 على تقدمي �أد�ء كبري�

الأر�ضيـــــــــــة الـــــــ�ضيئة
 مللعب ال�ضداقة تعرقل 

العـــــــــنا�ضر الوطنــــــــية
يواجه لعبو املنتخب الوطني عامال �شلبيا عند 

الو�شول اإىل كوتونو -اأم�س- حيث يجدون اأمامهم 

املواجهة،  يحت�شن  �شوف  الذي  امللعب  عائق 

ملعب  على  غدا  املقرر  البنني  لقاء  اأن  باعتبار 

ولن  �شيئة  اأر�شية  على  يلعب  �شوف  »ال�شداقة« 

عطال،  يو�شف  الالعب  رفقاء  ياأمل  مثلما  تكون 

يف  طبيعيا  املع�شو�شبة  الأر�شية  تتواجد  ل  اأين 

اأف�شل حالتها ولن ت�شاعد الالعبني على تقدمي 

مباراة يف امل�شتوى ب�شبب الو�شعية الكارثية التي 

الع�شب الطبيعي، وهو الأمر الذي  يتواجد عليها 

تفادي  وبالتايل  بحذر  اللعب  اإىل  الالعبني  يدفع 

اأي احتكاك مع املناف�س اأو ال�شقوط على اأر�شية 

امللعب لتفادي التعر�س اإىل الإ�شابة وهي العوامل 

التي ل ت�شاعد الالعبني على تقدمي مباراة قوية، 

رغم حاجتهم اإىل النقاط الثالث من اأجل �شمان 

العام  املقرر  القاري  الكروي  العر�س  اإىل  التاأهل 
2019 بالكامريون.

عي�صة ق.

حطاب: الفريق الوطني 
ا�ضتعاد �ضخ�ضيته مع بلما�ضي

اإعترب وزير ال�شباب والريا�شة حممد حطاب اأن 
املنتخب الوطني ا�شتعاد �شخ�شيته منذ جميء املدرب 
الوطني جمال بلما�شي، و�رصح حطاب بعد الفوز الذي 

حققه اخل�رص اأمام البنني م�شاء اجلمعة املن�رصم 
بهدفني نظيفني مبلعب م�شطفى ت�شاكر يف اإطار 

اجلولة الثالثة للمجموعة  الرابعة لكا�س اأمم اإفريقيا 
2019: »منتخبنا الوطني ا�شتعاد �شخ�شيته وان�شجامه 

منذ جميئ املدرب اجلديد جمال بلما�شي«، واأ�شاف: 
»يتوجب موا�شلة العمل للو�شول اإىل امل�شتوى العايل 

الذي كنا عليه يف نهائيات كا�س العامل 2014، اعتقد اأن 
الحتادية، الطاقم الفني والالعبني الذين يعملون يف جو 

من الهدوء يركزون لبلوغ هذا الهدف«.
وكانت اخلرجة الثانية للمدرب الوطني جمال بلما�شي 
على راأ�س املنتخب  الوطني موّفقة بحيث ان اخل�رص 

ا�شرتجعوا تقتهم بالنف�س وروح التناف�س التي كانت 
غائبة يف وقت م�شى، وبهذه النتيجة اليجابية اإنفرد 

املنتخب الوطني ب�شدارة الرتتيب للمجموعة الرابعة 
بر�شيد7 نقاط علما ان اآخر فوز له يف لقاء ر�شمي يعود 

اىل جوان 2017 بالبليدة اأمام الطوغو  1-0، ويلعب 
ممثلو اجلزائر مباراة الإياب اأمام البنني يوم الثالثاء 

املقبل حل�شاب اجلولة الرابعة للمجموعة الرابعة من 
ت�شفيات كا�س اأمم اإفريقيا  حيث جترى نهائياتها جوان 

املقبل بالكامريون .
ق.ر.



لوف يف�شل يف تربير العقم الهجومي لأملانيا
�أعرب يو�كيم لوف �ملدير �لفني للمنتخب �لأملاين عن ��ستيائه، عقب �خل�سارة بثالثية دون رد �أمام 
هولند� �سمن مناف�سات �جلولة �لثالثة ببطولة دوري �لأمم �لأوروبية، وقال لوف، خالل ت�رصيحات 
نقلها موقع �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم: »�لأمر ل يتعلق فقط با�ستغالل �لفر�ص، لقد لعبنا ب�سكل 
�لنظر  »ميكننا  و�أ�ساف:  لنا«،  �سنحت  �لتي  �لفر�ص  ن�ستغل  ومل  �لأهد�ف،  تلقي  بد�أنا  حتى  جيد 
�أجاب:  �لثقة«، وب�سوؤ�له عن �سبب عدم ت�سجيل �لأهد�ف،  �إىل عدم  �أدت  �لتي  �لنتائج �لأخرية  �إىل 
�أن  �لإجابة، ح�سلنا على فر�ص و��سحة، ولو خ�رصنا بهدف نظيف كان من �ملمكن  �ل�سعب  »من 
يكون �لأمر مقبوًل«، و�ختتم: »�لنهيار �لذي حدث للفريق يف �آخر 10 دقائق مل يكن جيًد�«. لعبو 
�ملنتخب �لأملاين �أهدرو� �أكرث من فر�سة حمققة �أمام مرمى هولند�، خا�سة توما�ص مولر ولريوي 
ا يف �إحر�ز �أي هدف خالل مبار�ته �لأوىل �أمام فرن�سا  �ساين. يذكر �أن �ملنتخب �لأملاين ف�سل �أي�سً

و�لتي �نتهت بالتعادل �ل�سلبي بني �ملنتخبني.

مارادونا: مي�شي ل ي�شلح لقيادة املنتخب 
الأرجنتيني

حاول �لأ�سطورة �لأرجنتينية دييغو مار�دونا �لدفاع عن مو�طنه ليونيل مي�سي �أف�سل لعب يف �لعامل 
�أن  ي�سلح  ل  �ملبار�ة  قبل  مرة   20 �حلمام  �إىل  يذهب  �لذي  �لالعب  �أن  �عترب  لكنه  مر�ت،  خم�ص 
يكون قائد�ً، وعانى مي�سي �أكرث من مرة لقيادة �لأرجنتني �إىل لقب عاملي كبري، برغم تاألقه �ل�سارخ 
مع بر�سلونة �لإ�سباين و�سيطرته على �جلو�ئز �لفردية مع �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف �لأعو�م 
�لع�رصة �لأخرية، وقال مار�دونا لقناة »ل �أولتيما بالبر�« �ملك�سيكية: »مي�سي لعب ر�ئع، لكنه لي�ص 
قائد�ً، قبل �لتحدث مع �ملدرب و�لالعبني، �سيلعب �لبالي �ستاي�سن، ثم على �أر�ص �مللعب يريد �أن 
يكون قائد�ً، هو �لأف�سل يف �لعامل مع كري�ستيانو«. وتابع مار�دونا �لذي يعد كثريون مي�سي خليفته 
يف �ملالعب: »من �ل�سعب �أن ت�سنع قائد�ً من رجل يذهب �إىل �حلمام 20 مرة قبل �ملبار�ة«، و�أردف 
�لالعب �لذي قاد بالده �إىل �لفوز مبونديال 1986 يف �ملك�سيك قبل �أن يدربه يف فرتة لحقة: »دعونا 
نتوقف عن تاأليه مي�سي، هو جمرد لعب �آخر من �لأرجنتني«، وعن �بتعاد مي�سي عن �ملنتخب بعد 
�أحبذ  �أ�ساف: »ل  �لبطلة  �أمام فرن�سا  �لثاين  �لدور  �لف�سل �لأخري يف مونديال رو�سيا و�خلروج من 
��ستدعاءه �لآن، يجب �أن نبعد �ل�سغوط عنه، يجب �أن نبعد �لقيادة عن مي�سي كي ي�سبح مي�سي �لذي 
نريده«. وكان مار�دونا �لذي ي�رصف على تدريب نادي �سينالو� �ملك�سيكي من �لدرجة �لثانية ن�سح 
باأنه ُحمل ب�سكل غري عادل م�سوؤولية  مي�سي مطلع �ل�سهر �حلايل برتك �ملنتخب �لوطني، معترب�ً 

ف�سل �لأرجنتني يف مونديال رو�سيا.

اإ�شرار البي اأ�س جي يدفع رابيو لإعادة 
احل�شابات

ما ز�ل م�ستقبل �أدريان ر�بيو لعب باري�ص �سان جريمان جمهوًل، حيث ينتهي عقده مع 
�لفريق بنهاية �ملو�سم �حلايل وباإمكانه �لرحيل جماًنا يف �ل�سيف �ملقبل، و�أفادت �سحيفة 
»ليكيب« �لفرن�سية، باأن ر�بيو �سيعيد ح�ساباته ويبد�أ تقييم فكرة �لتجديد مع باري�ص �سان 
�أن كل �سيء  و�أو�سحت  �أكرث فاأكرث،  يبتعد  �ن�سمامه لرب�سلونة  �أن خيار  جريمان، ما يعني 
ما ز�ل جمهوًل، وخيار �لنتقال لرب�سلونة ماز�ل مطروحا، فالالعب مل يقل �أي �سيء ومل 
يحدث �أي �أمر ر�سمي، علًما باأن �لتقارير �أ�سارت موؤخًر� �إىل �أنه رف�ص 4 عرو�ص للتجديد 
�لفرن�سي  بالالعب  �هتمامها  �أبدت  عديدة  وروبية  �أندية  �أن  يذكر  �لفرن�سي.  �لنادي  مع 

�ل�ساب مثل بر�سلونة �لإ�سباين وجوفنتو�ص �لإيطايل.

 فيني�شيو�س جونيور: متنيت
 اللعب بجوار رونالدو

حيث  مدريد،  ريال  يف  بالتو�جد  �لبالغة  �سعادته  عن  جونيور  فيني�سيو�ص  �لرب�زيلي  عرب 
�لتحق بالفريق يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية قادًما من فالمنغو، و�سارك جونيور 
�أم�ص يف مبار�ة مع منتخب �لرب�زيل حتت 20 عاما و�سنع �لهدف �لوحيد لل�سامبا،  فجر 
وقال جونيور يف ت�رصيحات نقلها موقع »�لربنابيو« �لإ�سباين: »من �جليد د�ئًما �للعب بني 
�أنا هنا مع  �أمر ل يقدر بثمن«، و�أ�ساف: »حاليا  �أن تكون يف ريال مدريد فهذ�  �لأف�سل، 

�ملنتخب، وكل تركيزي من�سب على م�ساعدة �لفريق وتبادل �خلرب�ت«.
وعن م�ساركته مع �لفريق �لأول بريال مدريد، علق: »يجب �أن �أظل هادًئا، �أنا �سعيد لأنني 
�سد  �لربنابيو  يف  �لظهور  من  �أف�سل  �سيء  يوجد  ل  مبار�تني،  يف  �مل�ساهمة  من  متكنت 
�أتلتيكو مدريد، �سعيد جًد� باملجموعة لأنها جيدة جًد�، �ساأعود ب�سكل �أف�سل بعد �لتوقف 
�لدويل«، و�سئل عن رحيل كري�ستيانو رونالدو عن �لفريق، فرد: »�أمتنى لو كنت قد لعبت �إىل 

جانبه لكني �أجاور �لعديد من �لأبطال �لآن، �أعتقد �أنني ل يجب �أن �أحتدث عنه«.

واقعية هولندا تف�شح اأخطاء لوف

قدم �ملنتخب �لهولنديو�حدة من �أف�سل مبارياته يف �لفرتة �لأخرية، بفوزه على نظريه �لأملاين بثالثية دون رد �أول �أم�ص يف 
�إطار دوري �لأمم �لأوروبية، و�رتفع ر�سيد هولند� �إىل 3 نقاط باملركز �لثاين يف �ملجموعة �لأوىل بامل�ستوى �لأول، بينما جتمد 
ر�سيد �أملانيا عند نقطة و�حدة يف �ملركز �لثالث و�لأخري، فيما يظل �ملنتخب �لفرن�سي مت�سدًر� بر�سيد 4 نقاط، �ملنتخب 
�لهولندي حتت قيادة �ملدرب رونالد كومان دخل �ملبار�ة معتمًد� على طريقة 4-3-3 بتو�جد بليند يف �جلبهة �لي�رصى، مقابل 
دومفري�ص يف �لناحية �ليمنى، وتوىل فريجيل فان ديك وماتيا�ص دي ليجت �ملهمة �لدفاعية، فيما تو�جد دي رون وفينالدوم 

ودي يوجن يف خط �لو�سط، وبابيل وممفي�ص ديباي وبريجوين يف �خلط �لأمامي.
دخل منتخب هولند� �ملبار�ة بحذر دفاعي يف �لبد�ية وحتى �لدقيقة 30، كان �ملنتخب �لأملاين �لأقرب للمرمى، قبل �أن ينجح 
منتخب �لطو�حني يف ت�سجيل هدف �لتقدم عن طريق فريجيل فان ديك، و��ستغل كومان �سالح �لعر�سيات، نظًر� لطول قامة 
لعبيه و�سجل هدف �لتقدم، �لذي منح فريقه �ل�سيطرة حتى نهاية �ل�سوط �لأول، ومع ت�سجيل هدف �لتقدم ظهرت هولند� 

ب�سكل �أف�سل و�أحكمت �ل�سيطرة على جمريات �لأمور وهددت �أملانيا باأكرث من فر�سة. 
�أمام لعبي  �مل�ساحات  غلق  ور�ئعة، ومتكن من  ناجحة  بطريقة  �لثاين  �ل�سوط  قر�ءة  هولند� يف  كومان مدرب  رونالد  جنح 
مرتدة  من هجمة  �أكرث  لعبوه  نفذ  �لثاين،  �ل�سوط  كومان يف  ومع طريقة  �ل�رصيعة،  �ملرتدة  �لهجمات  على  و�للعب  �أملانيا، 
وجنحو� يف ت�سجيل �لهدف �لثاين عن طريق هجمة مرتدة، و�أغلق كومان �مل�ساحات �أمام لعبي �أملانيا ليفقد �ل�سيوف �سالح 

�لعتماد على �رصعات فرينر و�ساين.
دخل يو�كيم لوف، مدرب �أملانيا، �ملبار�ة بخطة 4-1-4-1 و�عتمد على جو�سو� كيميت�ص كالعب �رتكاز، �أمام رباعي مكون 
من فرينر وكرو�ص و�إميري كان ومولر، مقابل تو�جد مارك �أوث كمهاجم �رصيح، �عتماد لوف على جينرت كظهري �أمين بدًل 
من كيميت�ص مل يوؤت باأي نتيجة �إيجابية، ومل تظهر �أي ب�سمة جلينرت يف �لناحية �لهجومية عك�ص كيميت�ص �لذي يتمتع بقدر�ت 
هجومية كبرية، ول �سك �أن تو�جد فرينر كجناح �أي�رص �أمام �لظهري هيكتور مل يجد نفًعا، وبعد نزول لريوي �ساين �سكل خطورة 
ملمو�سة وهدد مرمى �لطو�حني، وكان ن�سًطا للغاية يف تلك �جلبهة، ومع وجود فرينر، �لذي �جتهد كثرًي� خالل �ملبار�ة، �إل �أن 

هجمات �ملنتخب �لهولندي جاءت �أغلبها من �جلهة �لي�رصى �لتي �سغلها لعب ليبزيج.

�لإ�سباين  �لدويل  حار�سه  يو�فق  �أن  يونايتد  مان�س�سرت  ياأمل 
ينتهي  و�لذي  �لفريق  مع  عقده  متديد  على  خيا  دي  د�فيد 
بنهاية �ملو�سم �حلايل، وقالت �سحيفة »ذ� �سن« �لربيطانية، 
لعام و�حد  �لتمديد  يونايتد �سيفعل خيار  نادي مان�س�سرت  �إن 
فقط يف حال مل يو�فق �لإ�سباين على �لعر�ص �جلديد �ملقدم 
ا جديًد� لالعب  له، و�أ�سارت �أن مان�س�سرت يونايتد قدم عر�سً
�ألف   375 �إىل  ي�سل  �أ�سبوعي  وبر�تب  قادمة  �سنو�ت  خلم�ص 
�سباكه،  بنظافة  �خلا�سة  �ملكافاآت  ت�سمل  �إ�سرتليني،  جنيه 
مماطلة  من  �سربها  نفد  قد  �ليونايتد  �إد�رة  �أن  و�أو�سحت 

�لالعب �لإ�سباين، ومنحته مهلة حتى نهاية �لعام �حلايل قبل 
�أن يقوم �لنادي بتفعيل خيار �لعام �لإ�سايف �ملوجود يف �لعقد 

�ملربم بينهما.
جتاهل  يف  �لالعب  ��ستمر�ر  حال  يف  �ل�سحيفة،  وبح�سب 
عر�ص �ل�سياطني �حلمر، فاإن بر�سلونة �لإ�سباين وباري�ص �سان 
�ل�سيف  عليه  باحل�سول  �سيكونان مهتمان  �لفرن�سي  جريمان 
�ملقبل، ويف حال مل يوقع �لالعب �لإ�سباين على عقد جديد، 
�سيكون يونايتد مهدًد� بخطر فقد�نه جماًنا وبالتايل �سيتعني 

عليه بيعه قبل �نتهاء عقده مع �لفريق. 

مماطلة دي خيا تفتح طريق بر�شلونة

ريا�شة دوليةالإثنني 15  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل06 �صفر 1440هـ 14

مان�ش�شرت يونايتد يتوا�شل مع األيغري
تو��سلت �إد�رة مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي مع مدرب �إيطايل، خلالفة جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لل�سياطني �حلمر، بعد 
تدهور نتائج �لفريق يف �لربميريليغ، وبح�سب موقع »كالت�سيو مريكاتو«، فاإن �إد�رة مان�س�سرت يونايتد تو��سلت مع ما�سيمليانو 
�أليغري مدرب جوفنتو�ص �لإيطايل، و�أ�سار �ملوقع، �أن �إد�رة �ل�سياطني �حلمر عر�ست على �ملدرب �لإيطايل عقًد� ملدة 
للتعاقد�ت  �إ�سرتليني  بقيمة 175 مليون جنيه  �إ�سرتليني مع و�سع ميز�نية  يبلغ 7.9 مليون جنيه  �سنوي  بر�تب  �سنو�ت،   3
�جلديدة، وتوىل �أليغري �لقيادة �لفنية لل�سيدة �لعجوز عام 2014، وتوج بالكالت�سيو 4 مر�ت وعقده م�ستمر حتى عام 2020. 

ويعي�ص مان�س�سرت يونايتد فرتة �سعبة للغاية، ب�سبب �لنتائج �ل�سلبية ملورينيو مع �لفريق و�أزماته مع �لالعبني.
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حقائق  على  الفيلم  �سيناريو  قوم 
واقعية دارت يف اأحد املعتقالت 
اإبان  بولندا  يف  الكربى  النازية 
حني  الثانية،  العاملية  احلرب 
حدثت اأول انتفا�سة ناجحة �سد 
�سجني  برئا�سة  املعتقل،  حرا�س 
الأ�رسى،  الرو�س  ال�سباط  من 
كل  عن  الإفراج  عن  اأ�سفرت 
املعتقل  من  وفرارهم  ال�سجناء 
وجاء يف بيان �سدر عن الأكادميية 
اأن اأفالما متثل 87 دولة، تتناف�س 
اأو�سكار  جائزة  نيل  اأجل  من 
الأجنبية  باللغة  فيلم  لأف�سل 
جلنة  و�ستعلن  الإجنليزية(  )غري 

القادم،  يناير   22 يف  التحكيم، 
على  املدرجة  الأجنبية  الأفالم 
اأو�سكار  الق�سرية جلائزة  القائمة 

ال�سينمائية.
القائمة  تلك  ت�سم  اأن  ويتوقع 
 »Indie Wire« بوابة  ح�سب 
من  »روما«  فيلم  الإلكرتونية 
األفون�سو  املك�سيكي،  اإخراج 
عائلة  ق�سة  يروي  الذي  كوارونا، 
�سبعينيات  يف  عا�ست  مك�سيكية 
الفيلم  وكذلك  املا�سي.  القرن 
عن  الباردة«  »احلرب  الدرامي 
اأوروبا  يف  النا�س  بني  العالقات 
العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 

الثانية، من اإخراج البولندي، بافل 
»كري�ستال«  وفيلم  بافليكوف�سكي، 
داريا  البيالرو�سية،  اإخراج  من 
وفيلم  املهاجرين،  عن  جوك، 
الأوكراين،  اإخراج  من  »دونبا�س« 

اأن  يذكر  لوزنيت�سا  �سريغي 
جائزة  ملنح   92 الدورة  مرا�سم 
اأو�سكار ال�سينمائية �ستقام يوم 24 
اأجنلو�س  القادم، يف لو�س  فرباير 

الأمريكية. 

طرحت ال�رسكة املنتجة الرتيلر 
 Mile الأك�سن  لفيلم  الثانى 
 17 يوم  طرحه  املقرر   ،22
الوليات  يف  املقبل  اأغ�سط�س 
 Mile املتحدة الأمريكية فيلم
وولبريج،  مارك  بطولة  من   22

ولورين كوهان، وروندا رو�سي، 
واإيكو  مالكوفيت�س،  وجون 
جاجاناثان،  وبورنا  عوي�س، 
ماري  ولورين  كيني،  وتريي 
ومن  فينو،  واألك�سندرا  كيم، 
تاأليف  ومن  بريج،  بيرت  اإخراج 

ليا كاربنرت، وجراهام رولند.
 22  Mile فيلم  ق�سة  وتدور 
اأكرث  اأحد  �سيلفا  جيم�س  عن 
وكالة  وحدات  فى  الأ�سخا�س 
تفوقا،  املركزية  املخابرات 
فريق  بقيادة  يقوم  والذى 

على  يجب  �رسي،  تكتيكي 
مادة  ونقل  ا�سرتداد  �سيلفا 
احلياة  تهدد  معلومات  حتمل 
 Mile اإىل موقع حمدد يدعى 
اأن ت�سل  22 ل�ستخراجها قبل 

اإىل اإيدى العدو.

حممد رم�سان: كليبي رقم واحد على فيلم “بنات ال�سم�س” يفتتح مهرجان ال�سليمانية الدويل لالأفالم
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

تر�سيح فيلم رو�سي لنيل الأو�سكار

»22 Mile« اأكرث عن فيلم الأك�سن واجلرمية

األي�سا »ممنوعة« على 
يوتيوب واأنغامي!

من  الثالثة  الن�سخة  افتتحت 
الدويل  ال�سليمانية  مهرجان 
لالأفالم، التي تعقد من 10 اإىل 16 
الفتتاح  فيلم  وجاء   ،2018 اأكتوبر 
للمخرجة  ال�سم�س”  “بنات  بعنوان 
الفرن�سية اإيفا اأو�سون، ولعبت الدور 
الإيرانية  املمثلة  فيه  الرئي�سي 
العاملية كل�سيفته فراهاين، والفيلم 

من اإنتاج فرن�سي.
ال�سم�س”  “بنات  فيلم  ويروي 
الكرديات  الن�ساء  من  كتيبة  ق�سة 
على  هجوما  تقود  ال�سوريات 
داع�س  تنظيم  من  م�سلحني 
الإرهابي، يف حني يف�سل اأ�سقاوؤهن 
يف القتال انتظار ال�رسبات اجلوية 
من  اأفالم  مع  ويتناف�س  الأمريكية، 
تركيا،  بينها  من  نذكر  دول،  عدة 
النم�سا،  لبنان،  اأملانيا،  فرن�سا، 
جائزة  على  و�سلوفاكيا،  بلغاريا، 
ال�سنوبرة الذهبية اخلا�سة بالق�سم 

الدويل التناف�سي للمهرجان.
اإيفا  الفيلم  خمرجة  و�سّددت 
و�سائل  مع  حوارها  خالل  اأو�سون 
الرئي�سي  دافعها  اأن  على  الإعالم، 
اطالعها  كان  الفيلم  هذا  ل�سناعة 

الذي  الإن�ساين  غري  ال�سلوك  على 
الإرهابي  داع�س  تنظيم  مار�سه 
كرد�ستان  يف  الإيزيديني  بحق 
املاأ�ساوية  واملجريات  العراق 
التي تعّر�ست لها الن�ساء والأطفال 

الأكراد.
اأن �سجاعة وج�سارة  اأو�سون  وترى 
ب�سكل  و�سعتا  الكرديات”  “الن�ساء 
يف  الإرهابي  داع�س  تنظيم  جلّي 

موقف حمرج خالل حربهن �سده، 
ولهذا �سّممت اأو�سون على ت�سليط 
معارك  من  زوايا  على  كامرياتها 

هوؤلء “الن�ساء اجلبارات”.
الفرن�سية  املخرجة  اأن  ونذكر 
العديد  م�سريتها  خالل  قدمت 
“على  اأهمها  لعل  الأفالم  من 
اأولئك  اأجل  و”من  املوت”،  اأمل 
وي�سار  بنغ”،  و”غونغ  املعقدين”، 

ال�سم�س”  “بنات  فيلمها  اأن  اإىل 
ُعر�س يف مهرجان كان ال�سينمائي، 

وهو مبني على ق�سة حقيقية.
اإيفا  الفرن�سية  املخرجة  وق�سة 
ال�سحافية  م�سرية  ت�رسد  اأو�سون 
و�سط  كانت  التي  ماتيلدا 
املقاتالت ت�ستمع لق�سة قائدتهن 
“بهار” التي لعبت دورها كل�سيفته 

فراهاين.

اإن  رم�سان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
الأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�س  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ل يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رس  يف  مطرب 
لن�رس كليباته وقت كاأ�س العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  الإنرتنت 
العامل  كاأ�س  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�سان  واأ�ساف  نف�سها. 
اأ�سامة  الإعالمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�س  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�ساء“
ح�سول  وخا�سة  بالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �سارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �سورته  ت�سويه 
امل�ساهدة  ن�سب  ب�رساء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�سعبية.   الأكرث  الفنان  ليظل 
رم�سان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�س  بال�سارع  معه  وتفاعلهم 
ن�سب  على  احل�سول  فقط 

م�ساهدة عالية.
م�سيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  الأحالم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  الآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�سوؤال عن خطته 

للم�ستقبل.

التوا�سل  �سبكات  انت�رسعلى 
الجتماعي خرب حذف اأغاين 
الفنانني  من  وغريها  األي�سا 
على  روتانا  مع  املتعاقدين 

موقع يوتيوب واأنغامي.
األي�سا  الفنانة  و�سدمت 
روتانا  �رسكة  تعاقد  بخرب 
من   ،»Deezer« �رسكة  مع 
خالل اتفاقية تق�سي بحذف 
روتانا«  »فناين  اأغاين  جميع 
على  بها  اخلا�سة  القناة  عن 
لتتفرد  واأنغامي،  يوتيوب 
بحقوق  اجلديدة  ال�رسكة 

ن�رس منتجاتهم.
معجبيها  مع  األي�سا  وتداولت 
للتاأكد  تويرت  على  تغريدات 
من �سحة خرب حذف اأغانيها 
من يوتيوب. حيث �ساألها اأكرث 
من متابع عن اخلطوات التي 
هذا  يف  الفنانة  �ستتخذها 
بالن�سبة  ال�سادم  املو�سوع، 
مع  �ستتعامل  وكيف  لها، 

روتانا.
للحني  لي�س  مدري  واهلل  انا 
و�ساكته  روتانا  على  �سابره 
من  اطلعي  ي�سوونه  ايل  على 
امل�ستفيدين  هم  واهلل  روتانا 
.. حرام  منك عك�سك متاما 
ب�سبب  كذا  يروح  تعبك 
وقالت  يوفقهم  ل  اهلل  روتانا 
اإجابة  تغريداتها  يف  األي�سا، 
حول  املتابعات  اإحدى  على 
حذف  ال�رسكة  نية  حقيقة 
تخيلي  »نعم..  فيديوهاتها: 

ذلك؟«.
تغريداتها  يف  األي�سا  واأكدت 
مما  حزينة  اأنها  اأي�سا 
ت�ستطيع  ل  واأنها  يح�سل، 
اأنها  اإل  الآن،  �سيء  اأي  فعل 
مع  حل  اإيجاد  على  تعمل 
الفنانة قد  التي كانت  روتانا 
اإذا  �سترتكها  باأنها  �رسحت 
ما مت حذف »�سقاء عمرها« 

من يوتيوب.

املتحف الوطني يف دم�سق يفتح اأبوابه جمددا
اأعلنت وزارة الثقافة ال�سورية عن 
»املتحف  اأبواب  افتتاح  اإعادة 
الوطني بدم�سق« يف يوم الأحد 
اجلاري  اأكتوبر   28 امل�سادف 

بالتعاون مع وزارة ال�سياحة .
موقعها  عرب  الوزارة  وقالت 
مع  �سيرتافق  اإنه  الر�سمي، 
الفتتاح ندوة دولية بعنوان »واقع 
تعزيز  يف  ودورها  املتاحف 
و�سي�سارك  الوطني«  النتماء 
الآثار  علماء  من  عدد  فيها 
وال�سوريني  الأجانب  واخلرباء 

وت�ستمر ملدة يومني.
الواقع  الوطني  املتحف  ويعترب 
عند مدخل بناء دم�سق الغربي، 
العربية،  املتاحف  اأهم  اأحد 
ال�سورية  الآثار  اأبرز  وي�سم 

الع�رسين،  القرن  يف  املكت�سفة 
ويتكون من 6 اأق�سام وهي متحف 
متحف  التاريخ،  قبل  ما  ع�سور 
الآثار ال�سورية القدمية، متحف 
)يوناين،  الكال�سيكية  الآثار 
روماين، بيزنطي(، متحف الآثار 
ومتحف  الإ�سالمية،  العربية 
متحف  واأخرياً  احلديث،  الفن 
من  املوؤلف  الطلق  الهواء 

احلديقة.
ال�سورية  ال�سلطات  وقامت 
 2012 يف  املتحف  باإغالق 
على  واخلوف  الأزمة  ب�سبب 
املتحف  يف  املوجودة  الآثار 
احلريق،  اأو  للتلف  التعر�س  من 
حديقة  على  الدخول  واقت�رس 

املتحف فقط.
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رحل يف 26 �صبتمرب املا�صي، عن عمر ناهز 78 عامًا

اأم�سية تاأبني للكاتب الكويتى 
اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل

بالتعاون مع مكتبة تكوين نّظم مركز جابر الأحمد الثقايف، يف الكويت، اأم�صية تاأبني للكاتب الكويتى اإ�صماعيل فهد 
اإ�صماعيل، موؤ�ص�س وعّراب الرواية الكويتية واخلليجية، حملت عنوان “يف ح�صرة اخلل الويف”. �صارك يف تاأبني 
اإ�صماعيل، الذي رحل يف 26 �صبتمرب املا�صي، عن عمر ناهز 78 عامًا، كوكبة من املثقفني والإعالميني وال�صعراء 
والكّتاب، من بينهم: حممد جواد، فهد اإ�صماعيل، علي اليوحة، �صليمان اليا�صني، ليلى العثمان، طالب الرفاعي، 

اإقبال العثيمني، دخيل اخلليفة، �صعود ال�صنعو�صي، خالد الن�صراهلل، حمود ال�صايجي وبثينة العي�صى  وذكر علي 
اليوحة يف التاأبني “رحل اأبو الرواية الكويتية عن الدنيا، لكنه رحيل ن�صبي، فهو احلا�صر الغائب، كان �صغله الكلمة 

وبلورة املواقف املبدئية من خالل الن�س والكلمة التي طارت يف �صماء الرواية العربية، وذلك يف م�صافة زمنية 
بداأت يف ‘البقعة الداكنة‘ عام 1963، وانتهت قبل وفاته بـ‘�صندوق اأ�صود اآخر‘ عام 2018، العام الذي وّدعناه فيه”.

“�إ�سماعيل  �ليوحة  و�أ�ساف 
��ستثنائية،  كويتية  عربية  حالة 
�إىل  �لإنتاج  غز�رة  جاوزت 
كل  حاول  كثرية.  معاٍن  تاأ�سيل 
منا عرب �سنو�ت عمره �أن يجد 
و�سيت�سح  ومعنى.  تف�سري�ً  لها 
معر�ض �لكتاب �ملقبل بال�سو�د 
لغياب هذه �لقامة �لكبرية، لكن 
�أكرب  �سيكون  �أبي�ض  و�ساحاً 
و�سيطغى على ما �سو�ه، و�ساحاً 

يحمل �أكرث من 40 عماًل رو�ئياً 
كما  م�رسحياً”  ون�سا  و�أدبياً 
�خلليفة  دخيل  �ل�ساعر  عربرّ 
عن م�ساعره بق�سيدة قال فيها 
“يف �لليل، نكن�ض �آهة �لأوطان، 
طمع  مرورّ�ساً  �لنهار  نقرتح 
من  �إ�سماعيل  يهز�أ  �لعناكب، 
�لبحر،  �سفاه  يف  �خلديعة  دبق 
ينب�ض عزلة �لطاوو�ض يف �لغرف 
�لغبية، يف حروب �جلهل، يطلق 

�ملاء  كخيط  ت�رسي  �سحكًة 
قبل  نحبه  �جلفاف،  بئر  يف 
�ل�سمال،  جهة  يف  �لنيل  �لتماع 
وقبلما �لأقفا�ض ت�رسخ، قبلما 
�ل�سياح تر�سم خطوة يف �حللم، 
�لنو�طري،  �لظل،  �لكائن  قبل 
لنك�رس  حكمته  نهر  �غرتفنا 

عزلة �جلدر�ن”.
�سعود  عربرّ  موؤثرة  كلمة  ويف 
يف  حزنه  عن  �ل�سنعو�سي 

“لعلها  قائال  مد�خلته 
�ل�سعيد  على  جديدة،  مرحلة 
�ل�سخ�سي، �أن �أقف ور�ء من�سة 
يف  ولي�ض  �لكويت،  يف  هنا 
�إ�سماعيل  �لأول  �ل�سف  مقاعد 
جانبها  من  �إ�سماعيل”  فهد 
قالت �إقبال �لعثيمني “�إ�سماعيل 
مد�فعاً  كان  �إ�سماعيل  فهد 
د�فع  �ملهم�سني،  ق�سايا  عن 
�لحتالل،  وقاوم  �لبدون،  عن 

ول  �لعربية  �لق�سايا  وحمل 
يف  �لفل�سطينية  �لق�سية  �سيما 

قلبه و�أدبه طو�ل حياته”.
خاجة  في�سل  �لكاتب  قال  كما 
فهد،  �أبي  نهج  على  “نحن 
�لق�سية  كاتب  كان  فاأبوفهد 
�حلقيقي  و�ملنا�سل  �مللتزم، 
يف زمن فقد �لن�سال فيه معناه 
بالفعل  كان  فقد  �حلقيقي، 
لأكرث  �إنتاجه  �متد  منا�سال، 

من ن�سف قرن بغز�رة مطلقة، 
وكان �إنتاجه يف �لعقد �لأول من 
�لعقد  يو�زي  �لإبد�عية  حياته 
�لأخري، فقد كتب يف �لأوىل 11 
عماًل وكذلك يف عقده �لأخري، 
وكان حتى �آخر حلظاته معطاء” 
�إ�سماعيل  تاأبني  �أم�سية  �سهدت 
فنياً  معر�ساً  �إ�سماعيل  فهد 
وفوتوغر�فياً لالأعمال �لرو�ئية 

�لتي �سدرت للر�حل.

 ال�صادر عن املركز العربي
 لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

اإعادة اإ�سدار كتاب رئيف 
خوري معامل الوعي القومي

 
كتاب  �ل�سيا�سات  ودر��سة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  ين�رس 
ر �للبناين رئيف خوري،  خ و�ملفكرّ معامل �لوعي �لقومي للموؤررّ
�سدوره  على  عاًما  �سبعني  من  �أكرث  مرور  بعد  جديد،  من 
�لقطع  من  �سفحة   184 يف  �لكتاب  ويقع  �لأوىل.  للمرة 
�لكبري. وتكمن �أهمية هذ� �لكتاب يف �إعادة �كت�ساف �لنقا�ض 
يف  �لعربية  �ملنطقة  �سهدتهما  �للَذين  �لفكري  و�ل�سجال 
يف  تعي�ض  �أوروبا  كانت  حني  �ملا�سي،  �لقرن  �أربعينيات 
ف�ساء�ت �حلرب �لعاملية �لثانية و�نق�ساماتها �لأيديولوجية؛ 
�لتاريخية  �لنعطافة  تلك  رئيف خوري حا�رًس� يف  كان  �إذ 
�لأفكار  ومو�جهة  و�لنازيرّة،  �لفا�سيرّة  مناه�سة  ر  قررّ حني 
�ملنطقة  وحدة  على  خطرها  من  ر  حذرّ �لتي  �ملتطرفة 

وحريتها و��ستقاللها.
ودررّ�ض يف  در�ض  لبناين،  و�أديب  وناقد  كاتب  ورئيف خوري 
كٍلرّ من لبنان و�سورية وفل�سطني. ونا�سل �سدرّ �مل�ستوطنني 
ثورة  يف  فل�سطني  يف  �لربيطاين  �لنتد�ب  و�سدرّ  �ل�سهاينة 
1936، قبل �أن تقوم �ل�سلطات �لربيطانية بطرده �إىل لبنان. 
ُعرف عنه موقفه �ملعادي لقر�ر تق�سيم فل�سطني 1947. وله 

نحو ع�رسين كتاًبا.
ل مناق�سة رئيف خوري  ن �لق�سم �لأورّ يف �لكتاب ق�سمان: ت�سمرّ
لأورّل  �سدر  �لذي  زريق  لق�سطنطني  �لقومي  �لوعي  كتاب 
�لأوىل  ة  للمررّ خوري  كتاب  �سدر  بينما   ،1939 عام  يف  مرة 
�ألقاها  حما�رس�ت  ففيه  �لثاين  �لق�سم  ا  �أمرّ  .1941 عام  يف 
�لكاتب ودر��سات ن�رسها يف �سحٍف وجمالت كانت ت�سدر 
يف بريوت ودم�سق، وقد �رتاأى �ملركز �إ�سافتها �إىل �لكتاب، 
لأنرّها تتعلرّق باملو�سوع ذ�ته �لذي يناق�سه �لق�سم �لأورّل، وهو 

�لوعي �لقومي.
على  بالردرّ  رئيف خوري  يقوم  �لكتاب  من  �لأورّل  �لق�سم  يف 
منتقًد�  فيها،  وقع  �لتي  و�أخطاَءه  عرث�ته  مو�سًحا  زريق، 
ومنتقًد�  كتابه،  مقدمة  فيه يف  وقع  �لذي   » �ململرّ »�لوعظ 
عندما  جنده  �إذ  �ل�رسق؛  روحانية  �إىل  زريق  حتيرّز  ا  �أي�سً
ث عن �لفل�سفة يف �لبلد�ن �لعربية يوؤكد �أ�سماء كبرية  يتحدرّ
و�إميانويل  وديكارت  �أفالطون  �أمثال  �لغربية  �لفل�سفة  يف 
كانط، وين�سى، كما يقول خوري، �لفال�سفة �ملاديني �أمثال 

بيكون وفيورباخ ولوك.

للكاتب اإبراهيم ن�صر اهلل

»اأرواح كليمنجارو«.. �سهادة على الإرادة الفل�سطينية

�سدور الرتجمة العربية لكتاب »جمهورية اأفالطون«

كليمنجارو«  »�أرو�ح  رو�ية  متثل 
�أدبيا  حتديا  �هلل  ن�رس  لإبر�هيم 
لأنها �ل�سهادة �لوحيدة على مقاومة 
�أطفال  �أبطالها  فريدة  فل�سطينية 
بر�سا�ض  �أطر�فهم  بع�ض  فقدو� 
�جلي�ض �لإ�رس�ئيلي، �سعدو� برفقته 

�إىل �أعلى جبل يف �أفريقيا.
د�ر  ن�رستها  �لتي  �لرو�ية  وتنتمي 
�لرحلة،  �أو  �لطريق  بلومزبري لأدب 
وهذه لي�ست �ملرة �لأوىل يف م�سو�ر 
كان  فقد  �لإبد�عي،  �هلل  ن�رس 
�لأوىل  رو�يته  كتابة  يف  �سببا  �ل�سفر 
هو  �مللفت  لكن  �حلمى«،  »بر�ري 
�أحالمهم  وت�سجيل  �أبطاله  معاي�سته 

وهو�ج�سهم و�سلوكهم.
ونورة  يو�سف  ق�سة  �لرو�ية  وحتكي 
»كليمنجارو«  جبل  ي�سعد�ن  �للذين 
ليثبتو�  يف تنز�نيا ب�سحبة متطوعني 
�ملحتل  هزمية  على  قدرتهم  للعامل 
يف  و�لرغبة  و�لت�سميم  بالإر�دة 

�حلياة.
 

القمة والهاوية

بقوله  رو�يته  بد�أ  �هلل  ن�رس  كان  و�إذ� 
»يف كل �إن�سان قمة عليه �أن ي�سعدها 
و�إل بقي يف �لقاع«، فهو يج�سد قول 
�ل�ساعر �لتون�سي �لر�حل �أبو �لقا�سم 
�ل�سابي »ومن يتهيب �سعود �جلبال/

ن�رس  �حلفر«.  بني  �لدهر  �أبد  يع�ْض 
يو�سف  رو�يته  بطلي  يتو�سط  �هلل 
كليمنجارو  جبل  قمة  يف  ونورة 
كتب  �إنه  �هلل  ن�رس  ويقول  بتنز�نيا 
�لطائرة«  »�ل�سرية  يف  مرة  ذ�ت 
تكت�سف  ل  �لبعيد  يف  رحيل  كل  �أن 
ورحلة  رحيال..  لي�ض  د�خال..  به 
من  كو�حد  كليمنجارو  جبل  �سعود 
عابر�  �أمر�  لي�ست  �لعامل  قمم  �أعلى 
من  �أن  خا�سة  �لإن�سان،  حياة  يف 
يحالفهم �حلظ يف �لو�سول �إىل �لقمة 

هم ن�سف �لذين يق�سدون �جلبل.
و�أ�ساف ن�رس �هلل �أن �لرو�ية خمتلفة 
جوهرها  يف  خمتلفة  �لرحلة  لأن 
لكاتب  �لأوىل  فهي  وم�سقاتها، 
فقدو�  عرب  لأطفال  و�لأوىل  عربي 
خليط  وجود  �أن  »كما  �أطر�فهم 
مبعتقد�ت  قار�ت  ثالث  من  �إن�ساين 
عن  متنوعة  و�أفكار  متنوعة  دينية 
�لعامل �ساهم يف منحي عاملا جديد� 
و�إذ�  مرة،  لأول  تفا�سيله  �أعي�ض 
�سمن  لفرتة  �لعي�ض  �أن  تذكرنا  ما 
جمموعة معينة ليال ونهار� و�أحالما 
وحتديات ي�ساعدك يف تكثيف فهمك 
كانت  �لرو�ية  فاإن  �لب�رسية،  للحياة 
جمال رحبا«. قبل �أن ي�ستدرك قائال 
»�سحيح �أنها تنتمي لأدب �لطريق �أو 
على  متاما  حررتها  ولكنني  �لرحلة 

�مل�ستويني �لفني و�لإن�ساين«.

 
حتٍدّ اأدبي

ن�رس  يرى  �ملكان،  مع  تكيفه  وحول 
�أدبيا  »حتديا  كانت  �لرحلة  �أن  �هلل 
بطولة  عن  �لوحيدة  �ل�سهادة  لأنها 
�أطفال  �أبطالها  فريدة  فل�سطينية 
�لعدو  ب�سبب  �أطر�فهم  بع�ض  فقدو� 
ذ�تها  بالرحلة  قام  ولو  �ل�سهيوين، 
�أطفال �إ�رس�ئيليون لكتب عنها �لكثري 
�أحدها  فاز  رمبا  �أفالم  و�أُخرجْت 

بالأو�سكار«.
و�أ�ساف �لرو�ئي �لفل�سطيني بالقول 
»من هنا كنت حري�سا على �أن تكون 
�لفني  �لرحلة  ملعنى  وفية  �لرو�ية 
�ملعنى  من  بها  يرتقي  �لذي  �لأدبي 
حتديا  باعتباره  لل�سعود  �لب�سيط 
لفكرة  �ملجازي  �ملعنى  �إىل  وم�سقة 
�قرت�ب  وحول  �إن�سانيا«.  �ل�سعود 
»ثلوج  همنغو�ي  ق�سة  من  رو�يته 
�أنه  �هلل  ن�رس  �أو�سح  كليمنجارو«، 
لأن  �لعملني،  بني  عالقة  توجد  ل 
حول  كانت  �لأمريكي  �لرو�ئي  ق�سة 
�ل�سيد يف �ل�سهل �لو�قع حتت �جلبل، 
هو  ول  �جلبل  ي�سعدو�  مل  و�أبطاله 

�أي�سا.
وي�سيف �ساحب »�لأمو�ج �لربية« �أن 
»�أرو�ح كليمنجارو« هي مبثابة تعبري 
عميقا  ا  ح�سرّ ولكن  �لهو�ج�ض،  عن 

من  هائلة  �سل�سلة  �لدنيا  باأن  �نتابه 
�لقمم، وكل خطوة يخطوها �لإن�سان 
هي قمة �إن كانت يف �لجتاه �لذي ل 

يخون فيه �لآخرين ويخون نف�سه.
�هلل-  لن�رس  -و�حلديث  »فالر�وي 
و�ل�سخ�سيات  �لعليم،  �لر�وي  هو 
جماعية،  و�لبطولة  رئي�سة  كلها 
هذ�  ويف  موجودة،  غري  و�سخ�سيتي 
�لذي  و�ل�سعود  �لرحلة  �أمانة ملعنى 
ن�رس  ويك�سف  �سخ�سياتها«.  حققته 
تختلف  �جلديدة  رو�يته  �أن  �هلل 
معترب�  �ل�سابقة،  جتاربه  عن  كثري� 
»�مللهاة  رو�يات  من  و�حدة  �إياها 

�لفل�سطينية ».
فازت  موؤخر�  فقد  بالذكر  و�جلدير 
للفل�سطيني  كليمنجارو�  �أرو�ح  رو�ية 
�لرو�ية  فئة  �هلل  يف  ن�رس  �إبر�هيم 
جو�ئزها  جمموع  و�لبالغ  �ملن�سورة 
�لثانية  �لدورة  يف  دولر  �ألف   300
�لعربية  للرو�ية  كتار�  ملهرجان 
�لدوحة  �لقطرية  �لعا�سمة  يف 
�إليا�ض  �للبناين  من  وفاز�أي�سا  كل 
�لغيتو..  )�أولد  رو�ية  عن  خوري 
��سمي �آدم( و�للبنانية �إميان حميد�ن 
عن رو�ية )خم�سون جر�ما من �جلنة( 
و�لفل�سطيني يحيى يخلف عن رو�ية 
)ر�كب �لريح( و�مل�رسي نا�رس عر�ق 

عن رو�ية )�لأزبكية(.
وكالت

�أ�سدرت �لد�ر �مل�رسية �للبنانية 
للن�رس و�لتوزيع، �لرتجمة �لعربية 
�أفالطون«،  »جمهورية  لكتاب 
حنا  �لعربية  �إىل  ونقله  ترجمه 
�لدكتور  و�رسح  ومقدمة  خباز، 
م�سطفى �لن�سار، حيث طرحته 
�ملختلفة   منافذها  يف  �لد�ر 

ومن مقدمة �لكتاب نقر�أ: »�أجل 
�إننا ل�سنا نو�فق �أفالطون يف كل 
على  ن�رسناها  وقد  نظرياته، 
معجبون،  ولكننا  م�سوؤوليته، 
بنظام  معجبني،  من  و�أكرث 
�سدره،  ورحابة  تفكريه، 
وفي�ض  �لإحكام،  يف  و�سبطه 

ون�ساركه  وبيانه..  بالغته 
�لعام  �لتاأليف  غر�ض  يف 
�لو�سيلة  ويف  )�ل�سعادة(  وهو 
ذلك  �إىل  �ملوؤدية  �خلا�سة 
)�لف�سيلة(  وهي  �لغر�ض.. 
تر�د  �لف�سيلة  �أن  يف  ونو�فقه 
�أن  ويف  ونتائجها..  لذ�تها 

و�لدولة  م�سغرة  دولة  �لفرد 
ي�سعد  ما  و�أن  كبري..  ج�سـم 
�لدولة ي�سعـد �لفرد، و�أن �لرجل 
�لكـامل.. هو �لذي حتكم عقله 
يف �سهو�ته، و�نقادت حما�سته 
يف  ومات  وعا�ض  حكمته،  �إىل 

خدمة �ملجموع«.
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ال�صاعر ال�صوري عالء حممد زريفة  يفتح قلبه »للو�صط«

باكورة اأعمايل »امل�سيح 
ال�سغري« متواجدة يف �سيال 23

ك�صف ال�صاعر ال�صوري عالء حممد زريفة يف حوار ح�صري مع جريدة »الو�صط« عن م�صاركته الر�صمية يف ال�صالون 
الدويل للكتاب باجلزائر �صيال 23 بباكورة اأعماله »امل�صيح ال�صغري« ال�صادر حديثا عن دار الدراوي�ش للن�صر 

والرتجمة يف مدينة بلوفديف  ببلغاريا ، فلقد حتدث هذا ال�صاب املبدع يف هذا اللقاء ال�صيق  عن بداياته الأوىل 
مع عامل ال�صعر وعليه  ف�صعره مميز ي�صكن القارئ ويجذبه من الوهلة الأوىل ، حيث �صيكت�صف  فيه عاملا اآخر فهذا 

ال�صاعر الرائع  ل يرغب اأن يكون �صاعرا منطيا بل يريد اأن يكون �صاعرا  مغايرا ي�صعى اإىل  بلوغ العاملية عرب اأ�صعاره  
وفر�ش وجوده  مع ترجمة  اأعماله  بغية النت�صار الوا�صع خارج بلده الأم �صوريا .  

حاوره: حكيم مالك

كيف بداأت ق�صتك مع 
عامل ال�صعر؟

عن  �أعرب  �أن   �أوالً �أريد 
لل�صحيفة  و�متناين  �صكري 
 « »�لو�صط  �ملحرتمة جريدة 
هذ�  باإجر�ء  �جلز�ئرية و�أت�رشف 

�حلو�ر معكم.
هناك بد�يات  لي�س    حقيقة 
و��صحة للكتابة منذ �ل�صغر متلكني 
هاج�س بد�خلي جتاه �لعامل �لذي 
جئت �إليه، كنت على �لدو�م �أطرح 
�الأ�صئلة متاأماًل كل �صيء �لطبيعة، 
�الأ�صياء، �ل�صلوكيات، و�أفكار �لنا�س 

حول كل ذلك.
ن�س  لكتابة  حماوالتي    بد�أت 
وكان  �ملر�هقة،  �صن  يف  �صعري 
�الأ�صا�صي،  �لد�فع  هو  �حلب 
�أبعادها  بكل  �ملر�أة  مع  و�لعالقة 

�لوجودية �لنف�صية و�ملح�صو�صة.
حاولت خاللها �قتفاء �أثار �ل�صاعر 
�أبناء  كاأغلب  قباين  نز�ر  �لكبري 
�لفرتة  تلك  �أعترب  �صخ�صياً  جيلي، 
�ل�صعرية  ذ�تي  بناء  يف  مهمة جد�ً 
�أحاول جتريب خمتلف  كنت  كوين 

�الأجنا�س و�الأ�صكال �ل�صعرية.
�أخطاأت مر�ر�ً وتعلمت كثري�ً طبعاً 
ما  نوعاً  �بتعدت  �الأمر  نهاية  يف 
عن �ل�صعر و�حرقت كل ق�صائد �أو 
كتابات ذلك �لزمن �لبعيد متفرغاً 
وحماوالً �ال�صتفادة من موهبتي يف 

جمال در��صتي يف ق�صم �لتاريخ.
  

عرفنا عن عالء 
حممد زريفة الإن�صان 
والكاتب يف اآن واحد؟

 
�صوري  زريفة  حممد  عالء  �أنا 
حم�س  مبدينة  ولدت  �جلن�صية 
�لتاريخ  ق�صم  خريج  1985م،  عام 
�صاعر  �لبعث،  �الآد�ب جامعة  كلية 
وكاتب ق�صة ق�صرية جد�ً ، �أنا ع�صو 
و�ملوؤ�ص�صة  �ملثقف  موؤ�ص�صة  يف 
لدي  و�الآد�ب،  للثقافة  �لعربية 
)�نطولوجيا  كتاب  يف  م�صاركة 
عن  �ل�صادر   �لتعبريي(   �ل�رشد 
�لعر�قية  �لثقافية  موؤ�ص�صة جتديد 
و�حتاد �الأدباء، و�صدرت يل حديثا 
جمموعة بعنو�ن« �مل�صيح �ل�صغري« 
عن د�ر �لدر�وي�س للن�رش و�لرتجمة 
بلوفديف ببلغاريا ولدي �لعديد من 
�مل�صاركات و�ملن�صور�ت يف عديد  
من �ل�صحف و�ملجالت �الأدبية يف 
د�خل �صوريا وخارجها ��صافة �إىل 

�ملو�قع �اللكرتونية.

   �أما بالن�صبة يل ك�صاعر فال ميكن 
ق�صيدته،  يكون  �أن  �إال  لل�صاعر 
�لكتابة  يف  �الأوىل  حماوالتي  منذ 
وغري  �أكون مغاير�ً  �أن  �أحاول  و�أنا 
�صعباً  يبدو  هذ�  طبعاً  منطي 
للغاية يف �لبد�يات �أي قبل �متالك 
مكنوناتها  و�إدر�ك  �الإ�صكالية 
�الأنا  �أبعاد  و�لفل�صفية،  �لفكرية 
ف�صاء�ت  من  تفتحه  مبا  �ل�صعرية 
�ملخيال  على  �عتماد�ً  نهائية  ال 
�جلمعي  مع  يتز�وج  �لذي  �لفردي 
�لكتابة  ق�صية  وي�صكل  و�لعام 
نف�صي  �أعترب  �لنهاية،  وغائيتها يف 
من  و�أحاول  وهاوياً �أبد�ً  جمرباً 
كتاباتي �أن �أغري �صكل �لعامل �لذي 
�أرف�س   ، د�خلي  �أقله  به  �أحيى 
و�ملطلقات  �جلاهزة  �ملقوالت 
د�ئمة  بريبية  للمقد�س  و�أنظر 
هذ�  يف  فقط  يعنيني  ومتحركة، 
حر�ً  وح�صب  �أنا  �أكون  �أن  �ملجال 

من �أي �صيء �أو فكرة ثابتة.
  

حدثنا عن اأبرز 
موؤلفاتك؟

 
�صدرت  �صعرية  جمموعة  لدي 
للن�رش  �لدر�وي�س  د�ر  عن  حديثاً 
بلوفديف-  مدينة  يف  و�لطباعة 
»�مل�صيح  ��صم  حتت  بلغاريا 
مل�صاركتي  �إ�صافة  �ل�صغري«، 
�ل�رشد  »�نطولوجيا  كتاب  يف 
موؤ�ص�صة  عن  �ل�صادر  �لتعبريي« 

جتديد �لعر�قية.
 

 ماهي الدللة التي 
يحملها عنوان باكورة 

اأعمالك »امل�صيح 
ال�صغري«؟ 

 
حماولة  هو  �ل�صغري  م�صيحي 
و�إعادة  �لفكرية،  �ملا�صوية  نفي 
�ملقد�س حلجمه �ملو�صوعي دون 
يف  تقع  فارغة  خر�فات وزياد�ت 
�إطار �ملوروث و�لتقليد، �إنه جتربة 
فكرة  لفل�صفة  متقدمة  �عتربها 
و�إعادة  �لديني  عك�س  �خلال�س   ،
لالإن�صان  و�مل�صد�قية  �لهيبة 

بطبيعته �ملبدعة.
ودعوة لنبذ خملفات �لوعي �لعربي 
�نطالقاً من �حلرب �ل�صورية �لتي 
وب�رش�ً  حجر�ً  دمرته  ما  دمرت 

وعقاًل.
و�لب�صطاء  �لفقر�ء  �صحيتها  كان 
�ل�صغري  �مل�صيح  �الأوىل  بالدرجة 
هو �ل�صهيد باأجمل معانيه �ل�صهيد 
�لذي بذل �أغلى ما لديه لكي يقدم 
�لو�عي  �ل�صكوكي  ب�صكلها  �حلياة 

و�ملتمرد �آمال يف وطن �أف�صل.

   
هل �صي�صارك »امل�صيح 
ال�صغري« يف املعر�ش 

الدويل للكتاب باجلزائر 
�صيال 23؟

 
بذلك  �لنا�رش  �أبلغني  ذلك  �أمل 
وحقيقة �أت�رشف �أن يتعرف �لقارئ 
�الأول  موؤلفي  على  �جلز�ئري 
للمعر�س  ما  ��صافة  بذلك  و�عتز 
من �صمعة كبرية ك م�صمون ثقايف 
ملختلف  �لتقاء  ونقطة  ومعريف 

�لثقافات.
 

 كيف كان تعاملك مع 
دار الدراوي�ش؟

 د�ر �لدر�وي�س يف بلغاريا هي د�ر 
للكاتب  تقدم  كونها  ومهمة  ر�ئعة 
د�خل  به  للتعريف  مهمة  فر�صة 
�لفكرية  للحرية  ��صافة  �أوروبا، 
عن  بعيد�  بها  تتمتع  �لتي  �لكبرية 
�لغارقة  �لعربية  �لثقافة  مافيات 
و�ل�رشوط  �لبلهاء  �ملحاذير  يف 
و�ل�صقف  �ملبدع،  بحق  �ملجحفة 

�ملحدود للقلم �ملفكر.
بال�صكر  �أتوجه  �أن  هنا  يل  ��صمح 
�لر�ئع  و�لكاتب  لالأ�صتاذ  و�لعرفان 
�لتي  �لفر�صة  على  �ل�صويطي  بدر 
منحني �ياها يف �إخر�ج كتابي �إىل 

�لوجود.
  

كلمة عن مدينة حم�ش؟
 

»حم�س«  �صعب  �صوؤ�ل  حقيقة 
وترعرعت  ولدت  �لتي  �ملدينة 
حبيبتي  وجه  مبثابة  هي  فيها، 
�الأوىل �لتي ال تغيب عن بايل و�لتي 
و�لتي  ر�ئحة عطرها،  تفارقني  ال 
»حم�س«  ببالدها،  حم�س  ��صمي 
جر�حها  تلملم  �ليوم  �صيدي  يا 
�حلرب  هذه  يف  �لكربى  ونكبتها 
�صورية  �أم  كاأي  وتعود  �للعينة.. 
لتد�فع عن جدوى �حلياة بدموعها 
حم�س  و�بت�صامتها..  و�صربها 
ع�رشنا  يف  �ملتناق�صات  ملكة 

�لعربي �ليوم
  

ملن تقراأ يا ترى؟ 
 

�قر�أ للكثريين �رش�حًة، كل �صنوف 
و�أعترب دروي�س  �الأدب �صعر�ً ونرث�ً 
�حلا�رش،  ورفيقي  �الأول  معلمي 

و�هتم كثري�ً باالأدب �لغربي.
معجب  �أنا  �الأخرية  �لفرتة    ويف 
�لقا�س  زفايج  ب�صتيفان  ب�صدة 
و  �الأملاين،  �لر�ئع  و�لرو�ئي 

�لربتغايل  �لرو�ئي  كرو�س  �أفون�صو 
�لبديع و عربيا لعبد �لرحمن منيف 
وحممد �صكري مع حفظ �الألقاب.

 كيف ا�صتطعت اجلمع 
بني ديوان العرب 

»ال�صعر« و »الق�صة 
الق�صرية جداً«؟

 
حقيقة يف �لبد�ية كما ذكرت بد�أت 
�لكتابة  �أنها  تعرف  وكما  بال�صعر 
�الإطالق  على  �صعوبة  �الأكرث 
الأ�صباب كثرية �أهمها كونها ترتبط 
بكل ما هو وجد�ين وعميق د�خل 
يتجاوز  �لذي  فالكاتب  �الإن�صان 
ن�صه  يف  �ل�صعرية  �ختبار  بنجاح 
يكون قد قطع �صوطاً مهماً ي�صهل 
يرت�فق  �آخر  �أي جن�س  كتابة  بعده 
و�ملثابرة  �ملطالعة  مع  ذلك 
�لق�صرية تت�صابه  �لق�صة  و�لتاأمل.. 
من حيث �لعنا�رش وميزة �لتكثيف 
يف  وتقع  �لفكرة  وحركية  وحيوية 
عليها  �أعمل  �لتي  �الإ�صكالية  ذ�ت 
�صعرياً.. بقيت �لق�صة �لق�صرية يف 
�إطار �لتجريب ومل �أعمد حتى �الآن 
بذلك  و�آمل  �أي جمموعة  الإ�صد�ر 

م�صتقباًل.
   

 ماهي اأبرز ن�صاطات 
موؤ�ص�صة املثقف 

واملوؤ�ص�صة العربية 
للثقافة والآداب ب�صفتك 

ع�صوا فيها؟

للموؤ�ص�صة  �نت�صبت  ب�رش�حة 
بالن�صاط  وتعنى  �ملا�صي  �لعام 
�الأم�صيات  وتقيم  و�لفكري  �الأدبي 
�أو  �لكرتونيا  �صو�ء  و�حلو�ر�ت 
على �أر�س �لو�قع و�مل�صابقات يف 
ومتنح  �الأدبية  �ملجاالت  خمتلف 
م�رش  موجودة يف  وهي  �الأو�صمة 
بعد  عن  بامل�صاركة  �كتفي  ولذلك 
و�أترحم  لها  باالنت�صاب  و�أت�رشف 
خالد  �ل�صاعر  موؤ�ص�صها  على 
�صوز�ن  �الأ�صتاذة  و�أ�صكر  بدوي، 
يف  �لريادي  لدورها  �لقادر  عبد 

�ملوؤ�ص�صة.
  

حدثنا عن م�صاركتك يف 
كتاب )انطولوجيا ال�صرد 

التعبريي(؟
 

الأن  مثمرة  كانت  فيه   م�صاركتي 
�أنياب(  مت  بال  �مر�أة   ( ن�صي 
من  كبري  عدد  بني  �ختياره 
جمال  يف  �البد�عية  �لن�صو�س 
�ملا  �لنمط  هذ�  �لتعبريي  �ل�رشد 

بني  يجمع  �لذي  �حلد�ثي  بعد 
جماليات ق�صيدة �لنرث و �حلكائية 
باأبعادها �ملختلفة كانت  �ل�رشدية 
جتربة مهمة جد�ً ،  �أ�صكر �الأ�صتاذ 
على  غني  �أنور  �لكبري  �الأديب  و 
هذه �لفر�صة الإظهار ن�صي للقارئ 

لهذ� �لنمط �لتجديدي يف �الأدب.
  

هل الفي�صبوك نعمة اأم 
نقمة على الكاتب؟

�أن �لعامل �الفرت��صي �ليوم  �أعتقد 
�أنك  لدرجة  �لو�قعي  مع  يتد�خل 
�أحياناً،  بينهما  �لف�صل  ت�صتطيع  ال 
�أن  مبعنى  جمتمعه  �بن  ولكنه 
�لنا�س قد نقلت رو��صبها و�أفكارها 
من  وغريه  �لفي�صبوك  �إىل  �لقبلية 

�صبكات �لتو��صل �الجتماعي.
تع�صبها ونزعاتها �لغبية يف �أحيان 
جو�نب  هناك  طبعا  كثرية.. 
�يجابية �رشعة �النت�صار و�ل�صهولة 

بالو�صول الأي معلومة.
فقد  نقمة  �أر�ه  لالأدب  بالن�صبة 
كرث  �لعامل  هذ�  خالل  من  دخل 
�لكتابة و�نت�رشت  على  متطفلني 
و  �جلو�ئز  مثل  غريبة  ظو�هر 
�لتكرميات �جلوفاء و �لكثري �لكثري 
�ملجد  بلغو�  �أنهم  �ملتوهمني  من 
�لتعليقات«  و  �لاليكات«  من  بعدد 
و  هنا  من  �لكرتونية  بدكتور�ه  �أو 

�صفارة �صالم من هناك.
�لعبث  لهذ�  �الرتهان  ميكننا  ال 
نحو  �الأعمى  و�لتهافت  �لفارغ 
للحركة  تقدم  ال  وهمية  �صهرة 
�صح  �إن  هذ�  ��صافة،  �أي  �الأدبية 
�لتجربة  �إطار  يف  نقحمها  �أن 

�البد�عية لكثري من هوؤالء.
 

ما راأيك يف ما تخطه 
اأيادي الأقالم النا�صئة يف 

�صوريا والوطن العربي 
اليوم؟

 
  ب�رش�حة ل�صت مطلعاً كثري�ً على 
عن  �أبحث  �أن  �حلديثة  �لتجارب 
�الأدب يف موطنه �الأ�صلي �لكتاب �و 
�ل�صحيفة رغم �أن هاذين �الأخرين 
�لتخلف �لذي  و�قع  بحكم 
��صت�رشى كال�رشطان يف كل مف�صل 
هناك  ولكن  �لعربية..  حياتنا  من 
�أن  يل  ��صمح  جد�ً  جيدة  �أ�صو�ت 
�أذكر منها با�صم �صليمان من �صورية 
وعنفو�ن  م�رش  من  بركة  وحممد 
و�آخرين  هوؤالء  �جلز�ئر،  من  فوؤ�د 

جميل  مب�صتقبل  يب�رشون  غريهم 
ويوؤكدون  �ملحيط  �لعفن  رغم كل 
�أن �الأدب �حلقيقي موجود والز�ل 

يلهم �لقارئ �لنهم.

 ما هو امل�صروع الثقايف 
الذي ت�صعى لتحقيقه؟

 
�أعترب �لكتابة ق�صية حياة وغريزة 
بقاء، �أكتب الأين ال �أجيد غري هذ� 

�الأمر.
باأق�صى  �حلرية  هي  ��صكاليتي 
حدودها و�أد�فع عن هذه �الأخالقية 
�مل�صادة �لتي ت�صون حق �الإن�صان 
بالتعبري �حلر عن �ر�دته بعيد� عن 

تابو« �أو ممنوع. 
�لتي  �الإيديولوجية  خارج  �أكتب 
حيثيتهم  من  وتقزم  �لنا�س  توؤطر 
�صد  ت�صفيها..  بل  ال  وفرديتهم 
�ملادي  قبل  �ملعنوي  �ملوت 
حاالت  كل  �أ�صكاله.. و�صد  بكل 
و�لقمع  �لفكري  �ال�صتالب 
�ملطلق..  �صعري  با�صم  و�لطغيان 
و�أريده  �مل�صبقات  هذه  كل  خارج 

د�ئماً كذلك.

  فيما تتمثل طموحاتك 
وم�صاريعك امل�صتقبلية 
يف عامل الكتابة ككل؟

 
�أكتب  �أن  �لعاملية،  هو  طموحي 
�صعري  ويدخل  و�لزمن  للتاريخ 
خارج  و�النت�صار  �لرتجمة  حيز 
خ�صو�صية  �أحمل  �أن  �الأم  وطني 
عن  و�أعرب  و�أدبياً  �صعريا  بلدي 
�لذي  و�الغرت�ب  �لق�صور  حجم 
بالدنا، فلدي  يف  �ملبدع  يعي�صه 
جمموعة �صعرية قيد �لقر�ءة حالياً 
�أمل �صدورها باأقرب وقت و�أخرى 
�أن  و�أمتنى  على �إجنازها  �أعمل 

تاأخذ فر�صتها.
 

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارانا؟

 
ة  يد جر �صكر  �أ
»�لو�صط«   �ملوقرة   �لتي �أعطتني 
�لثقافية  �صفحتها  من  م�صاحة 
و�أن  بخاطري  يجول  عما  الأقول 
�أعرف �لقارئ يف �جلز�ئر �حلبيبة 
على منجزي �الأدبي و�أفكاري �آمال 
�أن �أكون قدمت له �لفائدة و�ملتعة 
�حلو�ر  هذ�  يف  �ملرجوة  �لثقافية 

�ل�صيق.  
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�صليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �صنف ُمف�صَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�صُّ

ي  �صارم، بل هي ت�صتهدف نظام حياة �صِحّ
ق التغذية ال�صليمة من خالل  و�صليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �صباح، على اأن ت�صَمّ الن�صويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�صمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�صحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�صتهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�صروي حتديد وقت يومّي للريا�صة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�صاطات ريا�صَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�صهر لوقت 
ر من الليل وال�صتيقاظ يف منت�صف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

ف�ائد ال ت�صدق.. ال ترم�ا ق�ص�ر الليم�ن بعد الي�م!
اإذا كان ع�صري الليمون م�صدراً 
يجعله  مما   C للفيتامني  مهماً 
الب�رسة  تفتيح  يف جمال  مفيداً 
فاإن  اإ�رساقها،  على  واحلفاظ 
بفوائد  اأي�صاً  تتمتع  ق�صوره 
ب�صكل  ا�صتعمالها  لدى  متعددة 
فال  الب�رسة.  على  مو�صعّي 
ترموا ق�صور الليمون بعد ع�رس 
هذه الفاكهة، وقوموا بتجفيفها 
لأ�صعة  تعري�صها  خالل  من 
بودرة  اإىل  حولوها  ثّم  ال�صم�ض 

تُ�صتعمل يف اخللطات التالية:
الليمون  ق�صور  قناع   -

واحلليب:
اخلطوا حفنة من بودرة ق�صور 
بال�صم�ض مع  الليمون املجففة 
مقدار فنجان قهوة من احلليب 
هذا  وطّبقوا  الطازج.  ال�صائل 
من  قطعة  بوا�صطة  اخلليط 
القطن على ب�رسة الوجه، على 
�صاعة  ن�صف  ملدة  ترتكوه  اأن 

قبل غ�صله باملاء البارد.
هذا  ا�صتعمال  على  واظبوا 
على  للح�صول  يومياً  القناع 
تفتيح  جمال  يف  فّعالة  نتائج 
والدهنية،  العادية  الب�رسة 

واإك�صابها الن�صارة املطلوبة.
- قناع ق�صور الليمون وماء 

جوز الهند:
اخلطوا ملعقة كبرية من بودرة 

مع  املجففة  الليمون  ق�صور 
ماء  من  قهوة  فنجان  مقدار 
هذا  وطّبقوا  الهند،  جوز 
اخلليط على اآثار حب ال�صباب 
على  اتركوه  اأو  �صاعة  ملدة 
كان  اإذا  الليل  طوال  الب�رسة 

الأمر ممكناً.
ب�صكل  اخللطة  بهذه  ا�صتعينوا 
يومي لتالحظوا حت�صناً يف اآثار 
لون  تفتيح  ويف  ال�صباب  حب 
امل�صادة  فالعنا�رس  الب�رسة، 
يف  املوجودة  للميكروبات 
منها  جتعل  الليمون  ق�صور 
حب  لعالج  مثالياً  مكّوناً 
ال�صباب والندبات الناجتة عنه. 
اخليار  الليمون،  ق�صور  قناع   -

وماء الورد:
بغناها  الليمون  ق�صور  تتمّيز 
هيدروك�صي  األفا  باأحما�ض 
مبّي�ض  مبفعول  تتمتع  التي 
للب�رسة، اأما عند خلطها برب�ض 
حبة من اخليار و3 مالعق كبرية 
اإىل  تتحّول  فهي  الورد  ماء  من 
قناع فّعال يف جمال تفتيح لون 
الب�رسة خا�صًة اإذا مّت ا�صتعماله 

3مرات اأ�صبوعياً.
- مق�رّس الليمون والع�صل:

عرب  طبيعياً  مق�رساً  ح�رّسوا 
ق�صور  من  كبرية  ملعقة  خلط 
الكمية  مع  املجففة  الليمون 

والع�صل.  النخالة،  من  نف�صها 
قلياًل  املزيج  اإىل  اأ�صيفوا 
للح�صول  ال�صائل  احلليب  من 
تطّبقونها  رخوة  عجينة  على 
الوجه  على  دائرية  بحركات 
امليتة  اخلاليا  من  للتخلّ�ض 
على  احل�صول  يف  ي�صاهم  مما 

ب�رسة م�رسقة ومنتع�صة.
- مق�رّس الليمون والزبادي:

ميكن تطبيق هذا املق�رّس على 
ي�صاعد  وهو  واجل�صم،  الوجه 

والتخلّ�ض  الب�رسة  تفتيح  على 
يكفي خلط  الداكنة.  البقع  من 
كمّية مماثلة من ق�صور الليمون 
املجففة مع الزبادي وتطبيقها 
على الب�رسة ملدة 30 دقيقة قبل 
اإزالتها بحركات دائرية تخلّ�ض 
امليتة  اخلاليا  من  اجللد 
اإن  �صطحه.  على  املرتاكمة 
ا�صتعمال هذا املق�رّس 3 مرات 
للح�صول  �رسورّي  اأ�صبوعياً 

على النتائج املرجوة

»�صمغ النحل« �صر �صحة وجمال الب�صرة
اأوردت بوابة اجلمال »هاوت.دي« الأملانية اأن مادة الربوبولي�ض »Propolis« اأو »�صمغ النحل« تعد �رس �صحة وجمال الب�رسة، اإذ حتارب البثور 

والتهيج من ناحية ومتنح الب�رسة مظهراً م�رسقاً ي�صع �صباباً وحيوية من ناحية اأخرى واأو�صحت اأن مادة »الربوبولي�ض« متتاز بتاأثري م�صاد للبكترييا 
والفطريات، وتعمل على تخفيف الأمل وتطرد ال�صموم من اجل�صم وبف�صل تاأثريها املثبط لاللتهابات، تعمل »الربوبولي�ض« اأي�صاً على تهدئة الب�رسة 
املتهيجة، وت�صاعد يف عالج حروق ال�صم�ض، وال�صتجابات التح�ص�صية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تتمتع مادة »الربوبولي�ض« بتاأثري لطيف على الب�رسة، ما 
يجعلها مثالية للجلد احل�صا�ض ومن ناحية اأخرى، تزخر مادة »الربوبولي�ض« باملعادن، مثل الكال�صيوم والبوتا�صيوم واملغني�صيوم، والفيتامينات، مثل 
فيتامني H، والأحما�ض الأمينية والإنزميات ومركبات الفالفونويد وت�صكل كل هذه العنا�رس اأ�صا�صاً مثالياً لب�رسة ن�رسة ونقية ت�صع �صحة وجمال.

عالج هرم�ين ميكن الن�صاء امل�صابات بالعقم من احلمل   

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

العقم  من  يعانني  اللواتي  الن�صاء  اأن  اإىل  جديدة  درا�صة  تو�صلت 
لديهن قدرة على احلمل بن�صبة 50% اإذا خ�صعن لعالج بهرمونني 
بالعقم  امل�صابات  الن�صاء  بني  من   %54.3 واأ�صبحت  رئي�صيني 
حماولتني  بعد  ال�صطناعي،  التلقيح  لعمليات  يخ�صعن  اللواتي 
فا�صلتني، حوامل وكان لـ 51.4% منهن ولدات حية، وذلك بف�صل 
لنتائج  وفقا  والربوجي�صرتون،  اإ�صرتاديول  النمو  هرمونات  تلقي 
الدرا�صة احلديثة. ويو�صح البحث اأن ن�صبة حمل الن�صاء امل�صابات 

من  الثالثة  للمرة  ال�صطناعي  للتلقيح  يخ�صعن  اللواتي  بالعقم، 
ويعتقد  فقط   %17.1 اإىل  ت�صل  الهرمونات،  على  احل�صول  دون 
اإىل بطانة  الدم  اأن الإ�صرتاديول والربوجي�صرتون يح�صنان تدفق 
الباحثون  ويخطط  امللقحة  البوي�صة  لزراعة  ويعدانها  الرحم، 
هذا  ملثل  املنا�صبات  الن�صاء  حتديد  اأمكن  اإذا  ما  يف  للتحقيق 
التلقيح  اإىل حتمل حالت ف�صل عمليات  العالج، قبل ال�صطرار 

ال�صطناعي املتكررة.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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الأقلية امل�سلمة بالهند واملقاومة للبقاء
الأقلية امل�سلمة يف الهند تواجه 
نوازل فقهية عديدة، قلما يوجد 
مثيلها يف العامل، وت�ستلزم جوابا 

يف �سوء الن�سو�ص ال�رشعية حيث 
اإن لها تاأثرياً حا�سماً يف حتديد 

جمرى الأحداث خا�سة يف ق�سايا 
تتعلق باملجتمع واحلفاظ على 
الهوية والقيام بالدعوة وغريها.

فمثال اأ�سحبت البقرة ق�سية 
ح�سا�سة يف الهند، لأنها مت�ص 

عقيدة الهندو�ص مبا�رشة 
واأ�سحبت الآن مو�سع جدل يدور 

حوله الكالم بعد ما قام بع�ص 
الهندو�ص املتطرفني بالقتل 

ال�سنيع لبع�ص امل�سلمني وغريهم 
متهمني لهم  باأنهم ذبحوا البقرة اأو 

اأكلوا حلمها.
فاإن من املعروف اأن الأ�سحية 

التي يقوم بها امل�سلمون مبنا�سبة 

عيد الأ�سحى تذكارا لت�سحية 
اإبراهيم عليه ال�سالم يذبح فيها 

امل�سلمون بهيمة الأنعام مبا فيها 
البقر وغريها. و مبا اأن الهند 

ي�سح فيها الإبل، فكان من البديهي 
اأن يتجه امل�سلمون اإىل الأبقار  

لالأ�سحية بها ولغريها. ولكن هذه 
الأبقار قد حظيت باأ�سمى مكانة 

لدى الهندو�ص ويعبدونها كما جاء 
“�ساما ويدا”، ومعناه كالتايل:
 “اأيتها البقرة املقد�سة، لك 

التمجيد والدعاء،  يف كل مظهر 
تظهرين به، اأنثى تدرين اللنب يف 

الفجر وعند الغ�سق، اأو عجال 
�سغريا، اأو ثورا كبريا، فلنعّد لك 

مكانا وا�سعا نظيفا يليق بك، وماء 
نقيا ت�رشبينه، لعلك تنعمني بيننا 

بال�سعادة”. ]د. اأحمد �سلبي، 
الأديان الكربى – اأديان الهند، �ص 

].32-30
مهامتا غاندي الذي يعترب اأبا 
الدولة الهندية، له كالم طويل 
يف قدا�سة البقرة حيث يقول: 

“اإن حماية البقرة التي فر�ستها 
الهندو�سية هي هدية الهند اإىل 

العامل، وهي اإح�سا�ص برباط 
الأخوة بني الإن�سان وبني احليوان، 
والفكر الهندي يعتقد اأن البقرة اأّم 
لالإن�سان وهي كذلك يف احلقيقة، 

اإن البقرة خري رفيق للمواطن 
الهندي، وهي خري حماية للهند.
عندما اأرى بقرة ل اأعدين اأرى 

حيوانا، لأين اأعبد البقرة و�ساأدافع 
عن عبادتها اأمام العامل اأجمع… 
واأمي البقرة تف�سل اأمي احلقيقة 

من عدة وجوه، فالأم احلقيقية 
تر�سعنا مدة عام اأو عامني 

وتتطلب منا خدمات طول العمر 

نظري هذا، ولكن اأمنا البقرة 
متنحنا اللنب دائما، ول تطلب منا 

�سيئا مقابل ذلك �سوى الطعام 
العادي. وعندما متر�ص الأم 

احلقيقية تكلفنا نفقات باه�سة، 
ولكن اأمنا البقرة ل  نخ�رش 

لها �سيئا، وعندما متوت الأم 
احلقيقية تكلف جنازتها مبالغ 

طائلة، وعندما متوت اأمنا البقرة 
تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل 

وهي حية، لأننا ننتفع بكل جزء 
من ج�سمها حتى العظم واجللد 
والقرون. اأنا ل اأقول هذا لأقلل 

من قيمة الأم، ولكن لأبني ال�سبب 
الذي دعاين لعبادة البقرة. اإن 
ماليني الهنود يتجهون للبقرة 

بالعبادة والإجالل واأنا اأعد نف�سي 
واحدا منهم”. ]مهامتا غاندي، 

بوان�ص جرينال، 1964.[

مولدات اليقني
 هذا اليقني ينبغي املحافظة عليه ورعايته 
بدوام التاأمل يف اأقدار اهلل تعاىل املبثوثة يف 

تاريخ الإن�سانية، وبتغذيته بالتاأمل يف كتاب اهلل 
عز وجل وما فيه من ب�رشيات ملن يح�سنون 

القول والعمل وباملداومة على الطاعة 
فاإن الإميان يزيد وينق�ص، وكذلك اليقني 
وبالبعد عن املحبطني  واأ�سحاب النظرة 
ال�سوداوية الذين ل يرون اإل ن�سف الكوب 

الفارغ وباإح�سان قراءة الواقع فرغم ما فيه 
من اللآم وماآ�سي اإل اأن فيه تربية ومتحي�ص 
ُ الَِّذيَن اآَمنُوا َومَيَْحَق الَْكاِفِريَن  �َص اهلَلّ }َوِليَُمِحّ
ِبيَث  ُ اْلَ { ]اآل عمران: 141[ }ِليَِميَز اهلَلّ
ُه َعلَى بَْع�ٍص  ِبيَث بَْع�سَ ِيِّب َويَْجَعَل اْلَ ِمَن الَطّ
َفرَيُْكَمُه َجِميًعا َفيَْجَعلَُه يِف َجَهنََّم اأُولَِئَك ُهُم 
ا�رِشُوَن { ]الأنفال: 37[ وليخرج لنا  اْلَ
خري املعادن الذين و�سفهم اهلل تعاىل بقوله 
 ِ اَرةٌ َوَل بَيٌْع َعْن ِذْكِر اهلَلّ }ِرَجاٌل َل تُلِْهيِهْم ِتَ

َكاِة يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب  اَلِة َواإِيتَاِء الَزّ َواإَِقاِم ال�سَّ
اُر{ ]النور: 37[ والأمم  ِفيِه الُْقلُوُب َواْلأَبْ�سَ
مهما اأ�سابها من جراحات وخ�سائر ل متوت.
واأخريا نقول: القلب املمتلئ بالإميان العامر 

باليقني يُقنع من حوله بقرب فرج اهلل واإن 
خالفه يف املعتقد والتوجه، قال عثمان بن 
طلحة :”كنا نفتح الكعبة يف اجلاهلية يوم 

الثنني والمي�ص فاأقبل )النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم( يوما يريد اأن يدخل الكعبة مع النا�ص 
فغلظت عليه، ونلت منه وحلم عني ثم قال: 

يا عثمان لعلك �سرتى هذا املفتاح يوما بيدي 
اأ�سعه حيث �سئت!!،فقلت: لقد هلكت قري�ص 
يومئذ وذلت ،فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: بل عمرت وعزت يومئذ، ودخل الكعبة 

فوقعت كلمته مني موقعا ظننت اأن الأمر 
�سي�سري اإىل ما قال” ]الكتفاء[.

وعثمان كان م�رشكا ومل يكن بيد النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سلطان اأو �سوجلان حتى تقع 
كلمته من عثمان موقعا  ولكنه اليقني الذي 
ي�رشي من نف�ص لنف�ص ومن روح لروح حتى 

تراه العني واقعا ملمو�سا.

ح�سن الظن وح�سن العمل
اأن ح�سن الظن يجب   على 
العمل  ح�سن  ي�ساحبه  اأن 
لأن  هدفه  امل�سلم  فيحدد 
ويب�رش  ال�سعي  قبل  الوعي 
م�ستعينا  وي�سري  طريقه  
عليه  متوكال  وجل  باهلل عز 
للمجد  ال�ساعي  اأن  مدركا 
�سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل 

تلعق  حتى  املجد  تبلغ  لن 
هدفه  اأ�ساب  فاإن  ال�سرب  
بنعمته  الذي  هلل  فاحلمد 
كانت  واإن  ال�ساحلات  تتم 
اأن  املراأ  فعلى  الأخرى 
اإدراك  عليه  ولي�ص  يعمل 
يقيم  اأن  وعليه  النجاح 
موا�سع  ويح�رش  تربته 
وحتديد  ليتجنبها  الطاأ 

و�سلوك  ال�سحيح  الهدف 
بذلك  ق�سد  اإذا  لها  ال�سبل 
ميزان  يف  عبادة  اهلل  وجه 

اأعمال �ساحبها.
يقيني باهلل يقيني من الآثار 
والآثار  للف�سل  املدمرة 
غرور  من  للنجاح  املدمرة 
اهلل  اإىل غري  الف�سل  ون�سبة 

عز وجل

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�ص 
الأ�سول 

املالكية،  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  الأ�سول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�سد  املر�سلة،  وامل�سلحة 
الالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�سار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�ص، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�سي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�سري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ساركهم فيها 

بع�ص املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�ستناد  بكرثة  الأ�سول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
الإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  الأ�سول  هذه  عن 
والحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�ص ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم بالروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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طور خرب�ء جامعة "�إينوبولي�س" 
�لأمريكية، جهاز حا�سوب خارق 
ذ�تية  حافلة  يف  لإ�ستخد�مه 
 "Kamaz" �رشكة  من   �لقيادة 

�لرو�سية. 

جهاز  �أن  �لعلماء  و�أو�سح 
مبقد�ر  �أ�رشع  هذ�  �لكمبيوتر 
�حلا�سوب  جهاز  من  مرة   96
مبقدوره  حيث  �لكال�سيكي، 
لإجر�ء  �لالزم  �لوقت  تقلي�س 

�سبكات  وتعليم  �حل�سابات 
من  �لع�سبية(  )�خلاليا  �لنريون 
�ساعات  عدة  �إىل  �أ�سابيع  ب�سعة 
وميكن لهذ� �جلهاز �أي�سا، �إعد�د 
مب�سار�ت  خا�سة  "خو�رزميات" 

�لأوقات  يف  �لرو�سية  �حلافلة 
�ملختلفة  �جلوية  و�لظروف 
 "Kamaz" ف�رشكة  لالإ�سارة، 
�لرو�سية ت�سارك بقوة يف م�ساريع 

تطوير �لناقالت ذ�تية �لقيادة.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�سيف

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

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

470 ح�سانا.

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

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

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

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

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

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

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

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

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

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

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

�جتياز �ملنعطفات.
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�إك�ش تات�ش تطلق هاتف 
XTOUCH X

�إك�س   XTOUCH �أطلقت 
�جلديد  �لذكي  هاتفها  تات�س 
�لتجارة  وحلول   XTOUCH X
تعزيز  يف  ت�ساهم  �لتي  �لإلكرتونية 
�لهاتف  و�نطلق  �لعمالء،  جتربة 
�جلديد يف دولة �لإمار�ت �أولً، وهو 
وبخيار  قيا�سية  بخيار�ت  متوفر 

�لهد�يا كاملة �لإ�سافات.
هاتف  �ملتاحة  �لباقات  وت�سمل 
و�ساعات  �لذكي   XTOUCH X
�لأذن �لريا�سية �لال�سلكية مع �ساحن 
للم�ستخدم  ي�سمح  عملي  خارجي 
ودعًما  بالكامل،  ل�سلكية  بتجربة 
�أف�سل  تقدمي  �إىل  �لر�مية  لروؤيتها 
قيمة  و�خلدمات  �ملنتجات 

للم�ستهلكني، طرحت �ل�رشكة كذلك 
من�سة للتجارة �لإلكرتونية، تقدم من 
�لعرو�س �خلا�سة، كال�سحن  خاللها 
�إىل  �لت�سليح،  وخدمات  �ملجاين 
�لأوىل  للمرة  تقدم  ميزة  جانب 
و�لتي  �ملتحركة،  �لأجهزة  فئة  يف 
بالدفع  �مل�ستهدفني  للعمالء  ت�سمح 
ت�سهيالت  خالل  من  بالأق�ساط 

تقدمها �ل�رشكة مبا�رشة.  
 XTOUCH X هاتف  �سمم 
�إن�س،   5.8 قيا�س  كاملة  ب�سا�سة 
مده�سة،  هند�سية  بتفا�سيل  ويتمتع 
و�سطح  مميز  �ن�سيابي  وبهيكل 
منحنية  بحو�ف  لمع  م�سقول 
من  رفيع  و�إطار   2.8D بت�سميم 

�ملعدن.
 IPS بدقة  تتمتع  �لتي  �ل�سا�سة  �أما 
لتمتد   18:9 بتنا�سب  فتمتاز   +HD
وتو�ّسع  �أ�سفله  �إىل  �أعلى �جلهاز  من 
بالكامل،  �لأمامية  �لروؤية  �أفق 
ويوجد زر �لب�سمة على ظهر �لهاتف 
 3 �لقفل خالل  فتح  ب�رشعة  لي�سمح 

�أجز�ء من �لثانية وح�سب.
�أما �لبتكار يف �ملجموعة �لال�سلكية 
خارجياً  �ساحناً  تت�سمن  �لتي 
ل�سلكياً، وهو م�سمم خ�سي�ساً ليلبي 
�حتياجات �مل�ستخدم �لع�رشي حيث 
يحتاج �لنا�س �إىل �لتو��سل �مل�ستمر 
�ل�سماعات  وتتميز  �لتنقل،  �أثناء 
�لريا�سي  �لت�سميم  ذ�ت  �لال�سلكية 

ينا�سب  ومريح  مدرو�س  ب�سكل 
�ملتو��سل  بالبث  وي�سمح  �حلركة 
لتجربة   BLUETOOTH بتقنية 
وتعمل  لها،  مثيل  ل  مو�سيقية 
�لكامري� �خللفية بدقة 8 ميغابيك�سل 
بف�سل �رشيحة SONY �لتي متّكن 
�مل�ستخدم من عي�س جتربة �لت�سوير 
ب�سكل مثايل يف  وتعمل  �لحرت�فية، 

خمتلف ظروف �لإ�ساءة.
و�سول  ذ�كرة  �جلهاز  وتر�فق 
ع�سو�ئي �سعة 2 جيجابايت و وذ�كرة 
جيجابايت   16 �سعة  د�خلية  تخزين 
�إمكانات تخزين  �إىل  ميكن تعزيزها 
�إىل 128 جيغابايت ملزيد من  ت�سل 

�لكفاءة و�ملتعة.  

 �إطالق هاتف بالك بريي 
 KEYone Bronze Edition

يف �أ�سو�ق �ل�سرق �لأو�سط
أعلنت شركة TCL Communication عن إطالق هاتف 

BlackBerry KEYone Bronze Edition اجلديد كلًيا في منطقة 
الشرق األوسط، وذلك بعد النجاح العاملي الذي حققته سلسلة 
BlackBerry KEYone وإصدار Black Edition حتديًدا، وتدعم هذه 

السلسلة اجلديدة من BlackBerry KEYone وجود شريحتي 
اتصال، إضافة إلى توفرها بألوان جديدة ومميزة.

يتوفر الهاتف اجلديد اعتبارًا من اليوم في سوق اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية بسعر 2199 درهم إماراتي و 
2199 ريال سعودي بالك بيري تؤكد مواعيد إطالق هاتف أندرويد 

KeyOne
وتتولى شركة أكسيوم تليكوم مهمة توزيع املنتج في منطقة 

الشرق األوسط، وسيكون متوفرًا في البداية لدى متاجر شرف دي 
جي وسوق.كوم، كما سيتوفر من شركتي اتصاالت ودو.

يعد هذا اإلصدار احملدود مثالًيا الستخدام املوظفني في الشركات 
 KEYone أو األشخاص الذين يسافرون كثيرًا، وذلك ألن هاتف

Bronze Edition يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيغابايت 
وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، باإلضافة إلى ذلك، 
فقد زّود الهاتف بجميع ميزات األمان واإلنتاجية واملوثوقية، 

التي جعلت من BlackBerry KEYone هاتفاً ذكياً مختلفاً وذو 
شعبية كبيرة. ويأتي الهاتف ليكون مثاالً آخر على تلبية عالمة 

 TCL Communication بالك بيري التجارية التابعة لشركة
ملتطلبات محبي هواتف بالك بيري الذكية حول العالم، الذين 
يطالبون دائًما بإدخال املزيد من خيارات التصميم واألداء على 

.BlackBerry KEYone سلسلة

غوغل جتعل 
�لو�سول للبيانات 

�أ�سهل عند �لبحث 
على حمركها

�ل�سبل  �أكرث  �لبحث قوقل  يوفر حمرك 
موؤ�س�سة  بيانات  �إىل  للو�سول  �سهولة 
�أحياًًنا  لكن  �لإنرتنت،  على  مكان  �أو 
�لبحث  من  �لكثري  �لأمر  ي�ستغرق 
للو�سول للمعلومات �ل�سحيحة يف حال 
�لبع�س،  لدى  كان �ملكان غري معروف 
وقررت  �ل�رشكة  له  تنبهت  ما  وهو 

تغريه.
لبيانات  �لو�سول  طريقة  وبتحديث 
ومعلومات �ملوؤ�س�سات �أو �ملو�قع، فاإن 
�مل�ستخدم مبجرد �لبحث عن موؤ�س�سة 
ما �ستظهر له �لبيانات مبا�رشة يف �أول 
مما  �لنتائج،  باقي  وقبل  �لبث  �سفحة 

يجعل �لو�سول �إىل �ملعلومات �حلقيقية 
�أ�سهل من �ل�سابق لكن هذ� �لأمر يحتاج 
من �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات و�ملو�قع �تباع 
�لتي  �لبيانات  تعبئة  طريقة حمددة يف 
عرب  للم�ستخدمني  �إظهارها  يريدون 
منوذج طرحته �ل�رشكة لت�سهيل ت�سمني 
لتظهر  �لبث  حمرك  �سمن  �لبيانات 

ب�سكل مبا�رش.
رئي�سي  ب�سكل  �لأمر  هذ�  وياأتي 
ت�ستطيع  حيث  �لإخبارية،  للموؤ�س�سات 
�لبيانات  منوذج  ت�سمني  �ملوؤ�س�سات 
 html �ملحدد من قوقل يف �سفحات 

�خلا�سة بهم لكي يظهر للجميع.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�ش �ملعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�ش غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.



بالنتائج  و�صفوه  مبا  منهم  تنديدا  وذلك   
والتي  املا�صرت  يخ�ص  فيما  املقبولة  غري 
كافة  م�صتوى  على  كبرية  �صجة  اأحدثت 
ح�صب  �صحيتها  وراح  الوطن  جامعات 
الذين  الطلبة  مئات  املحتجني  هوؤالء 
تعر�صوا لظلم جمحف حرمهم من موا�صلة 
على  حمدثونا  واأ�رص  اجلامعية  درا�صتهم 
وغلق  االحتجاجية  حركتهم  موا�صلة 
ومن   , اإن�صافهم  غاية  اىل  الكليات  اأبواب 
له  مقابلة  يف  اجلامعة  مدير  اعترب  جهته 
غري  االإ�رصاب  اأن  املحلية  ال�صحافة  مع 
اأن  مو�صحا  معنى  اأي  له  ولي�ص  قانوين 
ما�صرت  6000 طلب  �صجلت  البويرة  جامعة 
يف حني اأن احل�صة املمنوحة لها هي 3000 

من�صب واأ�صاف اأن هناك كثري الطلبة راحو 
ارتكبوها  جهل  عن  فادحة  اأخطاء  �صحية 
اأثناء عملية الت�صجيل يف املوقع ويتحملون 
م�صوؤولية ذلك اإىل جانب اأن امل�رصفني على 
قبول الرت�صيحات اأ�صحاب خربة وم�صتحيل 

اأن يقع ظلم واإق�صاء متعمد يف حق الطلبة 
وختم ذات امل�صوؤول حديثه عن ا�صتعداده 
للتحاور مع الطلبة وممثليهم حول م�صائل 
تهم  ال  باأمور  وقته  ي�صيع  وال  وا�صحة 

الطالب ال من قريب وال من بعيد .

�أح�سن مرزوق

و�سفه �ملدير بغري �لقانوين

اإ�سراب طلبة جامعة البويرة ب�سبب املا�سرت
و��سل �أم�س طلبة جامعة و�لقطب �جلامعي » �أكلي حمند �أوحلاج » بالبويرة حركتهم �الحتجاجية �لتي د�سنوها 
�الأ�سبوع �لفارط بتنظيم �عت�سام �أمام مقر رئا�سة �جلامعة فيما �أقدمو� يف �أوىل �ساعات �سبيحة �أم�س على غلق 

�أبو�ب �لكليات و�سل �لدر��سة بها �إىل �جل غري م�سمى ح�سب ت�سريحاتهم لنا.

�أدر�ر

الأمن يحجز 21 
دراجة نارية 

قامت م�صالح االأمن بوالية 
اأدرار خالل اليومني املا�صيني 
بحملة وا�صعة �صد م�صتعملي 
الدراجات النارية عرب خمتلف 
االأحياء ال�صكنية ومفرتق الطرق 
حيث راقبت اأكرث من 30 دراجة 
نارية ومت من خاللها حجز 21 
دراجة و�صعت يف حظرية االأمن 
الوالئي جراء اإزعاج ال�صاكنة ليال 

باإطالق اأ�صوات مقلقة ب�صبب 
ال�صكاوي العديدة التي اأطلقها 

ال�صكان ناهيك عن غياب الوثائق 
وعدم ا�صتعمال اخلوذة وغري من 

ال�صلبيات وهذه احلملة تعترب 
الثانية يف اقل من 10 اأيام بحجز 
ما يقارب 25 دراجة نارية والتي 

اأ�صبح ا�صتعمالها يوجد ب�صكل كبري 
عند ال�صباب وبالرغم من احلجز 
اإال اأن التزال الدراجات النارية 

تزعج ال�صاكنة يف �صاعات متاأخرة 
من الليل خا�صة يف مدينة اأدرار  .
�أدر�ر : بو�سريفي بلقا�سم 

وفاة القائد الأ�سبق 
للدرك الوطني 
اأحمد بو�سطيلة

تويف اأم�ص االأحد بالعا�صمة 
الفرن�صية باري�ص, القائد االأ�صبق 
للدرك الوطني, الفريق اأحمد 

بو�صطيلة عن عمر ناهز 74 �صنة 
اإثر مر�ص ع�صال, ح�صب ما 
علم لدى اأقارب الفقيد و كان 

املرحوم قد �صغل من�صب قائد 
الدرك الوطني منذ �صهر مار�ص 
2000 قبل اأن ي�صتخلف باللواء 

مناد نوبة �صنة 2015  وقد ق�صى 
املرحوم و هو من مواليد 1944 

بعني مليلة, والية اأم البواقي 
معظم م�صريته املهنية يف جهاز 

الدرك الوطني.

ق�سنطينة

ال�سالون الدويل الأول 

�سعيدة 

�سكان قرية اأم الدود 
يقطعون الطريق  

بريطانيا

 تعيني وزيرة ملكافحة النتحار 

م�ساهل يتحادث مع 
نظريه النايجريي 

يف  عار�صا   60 �صي�صارك 
للبناء  االأول  الدويل  ال�صالون 
ل�رصق  العمومية  االأ�صغال  و 
 22 و   21 يومي  ذلك  و  البالد 

بدار  املقبل  اجلاري  اأكتوبر 
الثقافة مالك حداد بق�صنطينة, 
ح�صب ما علم اأم�ص االأحد من 

املنظمني.

بلدية  تالميذ  ,اأم�ص   �صبيحة  حرم 
جنوب  مرين  لبلدية  التابعة  تاودموت 
يزاولون  الذين  بلعبا�ص  �صيدي  والية 
مبرحوم  عالل   برياح  بثانوية  درا�صتهم 
من الدرا�صة وهذا ب�صبب  قطع الطريق 
بلديتي  بني  الرابط   104 رقم  الوطني 
موالي العربي ب�صعيدة  ومرحوم  �صيدي 
�صكان  من  الع�رصات  طرف  من  بلعبا�ص 
لوالية  اإقليميا  التابعة  الدود  اأم  قرية 

�صعيدة و ذلك بو�صع احلجارة واملتاري�ص 
عجلة  بتحريك  مطالبني  الطريق  يف 
التنمية يف هذه القرية النائية التي ظلت 
طرف  من  املحتجني  ح�صب  مهملة 
املياه  يف  نق�ص  من  املحلية  ال�صلطات 
الطرقات  تعبيد  وعدم  لل�رصب  ال�صاحلة 
التي  االجتماعية  املطالب  من  وغريها 

دفعت  هوؤالء ال�صكان من قطع الطريق 
�س.�سهيب 

ماي,  تريزا  الربيطانية,  الوزراء  رئي�صة  عّينت 
ت�صت�صيف  وقت  يف  االنتحار,  ملكافحة  وزيرة 
النف�صية  لل�صحة  عاملية  قمة  اأول  احلكومة 
وقالت ماي اإن تعيني الوزيرة جاكي دويل براي�ص 
»مع  التعامل  �صي�صاعد يف  اجلديد  الدور  لهذا 
ق�صية االنتحار«,ورغم االنخفا�ص امل�صتمر يف 
معدالت االنتحار, يقتل 4500 �صخ�ص اأنف�صهم 
احلكومة  تعهدت  كما  اخلطوة  تاأتي  �صنويا 
بتقدمي مزيد من الدعم يف املدار�ص, وتوفري 
فرق دعم خا�صة لل�صحة النف�صية, وامل�صاعدة 

يف قيا�ص م�صتويات �صحة الطالب, من بينهم 
رفاهيتهم النف�صية وقالت ماي: »ميكننا الق�صاء 
اإىل  الكثريين  يدفع  الذي  ال�صيء  ال�صعور  على 
املعاناة يف �صمت, ومنع ماأ�صاة االنتحار التي 
ذلك,  جانب  اإىل  حياتهم.«   الكثريين  ت�صلب 
تعهدت رئي�صة الوزراء الربيطانية بتقدمي 1.8 
»ال�صامريون«  ملنظمة  اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
املعنية بخدمات ال�صحة النف�صية, مل�صاعدتها 
عرب  املجانية  خدماتها  تقدمي  موا�صلة  يف 

الهاتف الأربع �صنوات قادمة.

حتادث وزير ال�صوؤون اخلارجية, عبد القادر م�صاهل 
جمهورية  من  نظريه  مع  باجلزائر  االأحد  اأم�ص 
افتتاح  قبيل  اأونيياما  جيوفري  الفيدرالية,  نيجرييا 
اجلزائري- للتعاون  العليا  امل�صرتكة  اللجنة  اأ�صغال 
للوزيرين  الدورة  هذه  �صت�صكل  كما  النايجريي. 
و  الثنائي  التعاون  حالة  لتقييم  منا�صبة  »فر�صة 
االرتقاء  اأجل  من  لل�رصاكة  جديدة  اآفاق  حتديد 

البلدين«,  بني  ال�صيا�صية  العالقات  م�صتوى  اىل  بها 
اخلارجية  ال�صوؤون  لوزارة  بيان  اإليه  اأ�صار  ح�صبما 
اأم�ص ال�صبت,و اأ�صار ذات البيان اىل اأن عقد الدورة 
الرابعة للجنة امل�صرتكة العليا »يوؤكد اإرادة اجلزائر و 
نيجرييا يف تعميق التعاون و اال�صتفادة من الطاقات 
للعالقات  جديد  دفع  اإعطاء  و  الهائلة  االقت�صادية 

الثنائية«.

لتالميذ د�ئرة ز�وية كنتة يف �در�ر

تخ�سي�ص 7 حافالت للنقل املدر�سي 

م�سطفى قيطوين

اكت�ساف 54 موقعا نفطيا وغازيا جديدا

 �ل�سالون �لدويل �لثالث لل�سيدلة 
و�سبه �ل�سيدلةو�ل�سحة و�لرفاه

 Ooredoo تعر�ص ابتكاراتها 
ملهنيي ال�سيدلة و ال�سحة

ا�صتفادت دائرة زاوية كنتة بوالية من 7 حافالت اأر�صلت 
من وزارة الداخلية واجلماعات املحلية حيث وزعت بني 
بلدية زاوية كنتة ب4 حافالت وبلدية انزقمري ب3 حافالت 
بهدف تطليق م�صكل تنقل التالميذ اإيل املدار�ص خا�صة 
احلافالت  وبهذه  االأطراف  املرتامية  الق�صور  قاطني 
راحة  اأكرث  ويعطي  اأكرث  املدر�صي  النقل  بتعزز  �صوف 
للتالميذ يف الو�صول ايل مقاعد الدرا�صة دون عناء خا�صة 

يف الظروف الطبيعية ال�صعبة من حرارة مرتفعة وغريها 
�صعادتها  عن  التالميذ  اأولياء  جمعيات  بع�ص  عربت  كما 
املزيد  اأملني  املنطقة  به  تعززت  الذي  املك�صب  بهذا 
والتي  البلديات  طرف  من  ت�صري  احلافالت  هذه  وت�صبح 

وجب احلفاظ عليها وو�صعها للنقل املدر�صي الغري

بو�سريفي بلقا�سم /�در�ر

   ك�صف وزير الطاقة م�صطفى قيطوين اأن 
نفطي  54موقع  اكت�صاف  اجلزائر   حققت 
واحدة  �صنة  ظرف  يف  جديد  وغازي 
الوكالة  تد�صني  هام�ص  على  الوزير  وقال 
اأم�ص  املحروقات  موارد  لتثمني  الوطنية 
جممع  طريق  عن  حققت   اجلزائر  اأن 
النفطية  ال�رصكات  وبع�ص  �صوناطراك 
ملكامن  جديدا  اكت�صافا   54 االأجنبية 
يف  خمتلفة  مناطق  يف  والغاز  النفط 
 2017 يل  منها   33 واحدة  �صنة  ظرف 
خم�ص  يف  ال�رصوع  ال�رصوع  مت  كما 
من  البالد  قدرات  على  للتعرف  درا�صات 
املحروقات .  وعن اإعداد قانون الطاقة 
اجلديد قال الوزير اأن القانون مازال قيد 
بجميع  يلم  قانون  اإعداد  ويجب  االإعداد 
االن�صغاالت ومازالت وزارة الطاقة بطيئة 
اجلديد  املحروقات  قانون  اإعداد  يف 
النفطية  اال�صتك�صافات  قلة  م�صكلة  حلل 

كنتيجة  جاءت  التي  اجلزائر  يف  والغازية 
القطاع  هذا  يف  اال�صتثمارات  لتقل�ص 
اأ�صعار  تدهور  منذ  اأنه  الوزير  و�رصح 
النفط قبل اأربع �صنوات تلقى هذا القطاع  
اجلزائر �رصبة عميقة بعد انخفا�ص حجم 
اال�صتثمارات الدولية فيه وهو ما خلق حمال 
ذات  ك�صف  �صوناطراك       على  ثقيال  ماليا 
بتجديد  حاليا  تقوم  اجلزائر  اأن  املتحدث  
�رصكائها  مع  االأجل  طويلة  الغاز  عقود 
اأننا ا�صتقبلنا  التقليديني واأبرز وزير الطاقة  
اأربعة ع�رص �رصكة طلبت الرتخي�ص  للح�صول 
على التاأهل امل�صبق من وكالة النفط  و اأكد 
جمال  يف  املبذولة  اجلهود  كل  اأن  الوزير 
والنتائج  املحروقات  واال�صتغالل  البحث 
امل�صجلة �صواء ل�صوناطراك اأو بال�رصاكة تبني 
يفيِ  و  املجال  هذا  يف  احلقيقية  االإمكانيات 
مداخلة لل�رصكاء قالوا اأن مناخ اال�صتثمار يف 

اجلزائر حت�صن كثريا .

�صاركت Ooredoo, لل�صنة الثانية على التوايل, يف 
وال�صحة  و�صبهال�صيدلة  لل�صيدلة  الدويل  ال�صالون 
2018«,يف   SAIDALYA - Algérie»والرفاه
 13 اإىل   11 من  فعالياتها  التي جرت  الثالثة  طبعته 
الدويل  ال�صالون  ثل  ميمُ بق�صنطينة.   2018 اأكتوبر 
موعدا   »2018  SAIDALYA - Algérie«
املهنيني,  من  هام  عدد  يجمع  جتاريا  و  علميا 
اأجانب, من قطاعات ال�صيدلة و �صبه  جزائريني و 
ال�صيدلة و ال�صحة والرفاهية, للتبادل حول اأحدث 

التكنولوجيات و ال�صناعة ال�صيدالنية يف اإطار هذا 
 Ooredoo �صاركت  الدويل,  االقت�صادي  املوعد 
ممثلو  قام  اأين  عر�ص  بف�صاء  ال�صالون  هذا  يف 
املهنيني  للزوار  بعر�ص   OoredooBusiness
تتطابق  التي   Ooredoo خمتلف عرو�ص وحلول 
احتياجاتهم اخلا�صة. مب�صاركتها يف هذا احلدث  مع 
كموؤ�ص�صة  بمُعدها   Ooredoo توؤكد  التجاري,  و  العلمي 
االقت�صاديني  املتعاملني  و  املهنيني  مرافقة  يف  فاعلة 

اجلزائريني بعرو�صه اوحلولها االبتكارية.

�سرطة �لعا�سمة

حجز 101 قر�سا مهلو�سا  
وكمية من الكيف املعالج

نفذت قوات ال�رصطة التابعة الأمن والية اجلزائر عمليات مداهمة 
م�صت خمتلف االأحياء, اأ�صفرت عن توقيف 103 اأ�صخا�صا م�صتبها 
احليازة  القانون, على غرار  يعاقب عليها  فيهم الرتكابهم جرائم 
واملتاجرة يف املخدرات واملوؤثرات العقلية, حمل اأ�صلحة بي�صاء 
حمظورة دون �صبب �رصعي, مت من  خاللها حجز 585 غرام من 
الكيف املعالج, 101قر�صا من املوؤثرات العقلية, باالإ�صافة اإىل 27 

�صالحا اأبي�ص حمظور من خمتلف االأنواع واالأحجام.

زي جديد للجي�ص الرو�سي ؟
هناأ الرئي�ص الرو�صي فالدميري بوتني م�صمم االأزياء العاملي 
ومبدع الزي اجلديد للجي�ص الرو�صي فالنتني يودا�صكني بعيد 
ميالده الـ55, وو�صفه باأنه رجل م�رصق, ومتحم�ص دوما ملا 
يحب ويع�صق, وجاء يف ر�صالة تهنئة بوتني الأ�صهر م�صممي 
ومتحّم�ص  دوما,  م�رصق  �صخ�ص  »اإنك  رو�صيا:  يف  االأزياء 
با�صتمرار ملا حتب وتع�صق, كّر�صت نف�صك للمهنة االإبداعية, 
واالأزياء  الفن,  جمال  يف  واالعرتاف  النجاح  وحققت 
النا�ص  متنح  املوهوبة  اأعمالك  اإن  الذوق.  رفيع  والت�صميم 
ليودا�صكني  بوتني  وجماال«ومتنى  وفرحا  حقيقية,  متعة 
واأفكار  اأفكار  وحتقيق  ين�صب,  ال  واإلهاما  اجليدة,  ال�صحة 
الرو�صي  الوزراء  رئي�ص  هناأ  كما  لالهتمام,  مثرية  جديدة 
دميرتي مدفيديف م�صمم االأزياء يودا�صكني يف عيد ميالده, 
املوقع  ح�صب  �صائبة,  ت�صوبه  ال  الذي  اإح�صا�صه  اإىل  م�صريا 

االإلكرتوين ملجل�ص الوزراء.

ميتد بني �الأغو�ط و�آفلو

خط كهربائي بقوة 
220 كيلو فولط 

كيلو   220 بقوة  الكهرباء  نقل  �صبكة  تدعيم  يخ�ص  م�رصوع  اأدرج 
والية  ب�صمال  احليوية  الطاقة  بهذه  التموين  خدمات  لرتقية  فولط 
االأغواط, ح�صبما ا�صتفيد اأم�ص االأحد من م�صالح الوالية نو يندرج 
هذا امل�رصوع �صمن ا�صتكمال »املخطط االإ�صتعجايل« ل�رصكة توزيع 
الكهرباء والغاز )�صونلغاز( وميتد بني االأغواط واآفلو )110 كلم عن 
ال�صمالية  باجلهة  العمومية  اخلدمة  حت�صني  بهدف   ) الوالية  مقر 
للوالية وتاأمني ال�صبكة من االإنقطاعات خا�صة خالل اأوقات الذروة, 

كما اأو�صح بيان ن�رصته ذات امل�صالح.    
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