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 مريكل: اجلزائر 
بلد  م�شتقر  واآمن

ت�صجيل وفاة �صخ�صني وجرح �أخر:

 طوارئ يف بــــن طــــــلحة 
بعد انفجار اأنبوب للبرتول
�لأديبة �آمال بن عبد �هلل يف حو�ر ح�صري مع "�لو�صط "

»الكتابة عمر ال ين�شب 
ون�شوج ال يكتمل اإال بها«

بوعزغي:

مل يتـــــم ت�شــــــــجيل اأي حالـــــــة رد 
ملنتوجاتنا الفالحية من اخلارج
�ص4

�ص6

�ص16-17

�ص4

�ص4

يدر�صون �إقامة م�صرية من 
كيتاين �إىل مركز عني �لبنيان

اأنــــــــــــ�شار املــــــــولودية 
ي�شرون على طرد قا�شي 
ال�شعــــــــيد من الفـــــــريق

ح�صبالوي يرد على زمايل :

الدولة ت�شمن العالج 
املجاين لكافة املواطنني

حا�صي م�صعود بورقلة        

اإحباط حماولة ترويج 
989 قارورة خمر 



عين

يبدو اأن اأ�سعار البطاطا على م�ستوى 
املجاورة  الواليات  وبع�ض  العا�سمة 
اال�ستقرار  ذلك  تعرف  لها الزالت مل 
ف�سل  بداية  يف  كان  ما  دائما  الذي 
ارتفاعا  �سهدت  حيث  اخلريف، 
للكلغ يف بع�ض  وبلغت 90 دج  قيا�سيا 
يف  كانت  فيما  العا�سمة  بلديات 
بلديات اأخرى من 65 دج اإىل 100 دج، 
ال�سيدة  اأن  على  اأخرى  مرة  يوؤكد  ما 

بطاطا هزمت احلكومة.
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 علماء بريطانيون يطورون و�ضيلة للق�ضاء
 على اأحد اأخطر اأنواع ال�ضرطان

تو�سل علماء من جامعة »ليدا« ومعهد 

الأبحاث ال�سرطانية الربيطاين، لطريقة 

تزيد من فعالية الأدوية يف مكافحة اأحد 

اأخطر اأنواع ال�سرطان واملعروف بـ«ال�سرطان 

امليالنيني » وذلك باإعادة تن�سيط فعالية 

عقار دوائي يعرف با�سم » تي -يف -اأو-�سي«.

وقام الباحثون باإعادة تن�سيط وحقن العقار 
الدوائي« تي -يف -اأو-�سي« مبا�سرة من 

خالل اإدخاله يف دم املر�سى عرب الأن�سجة 

التي تاأثرت ب�سرطان اجللد، والذي بدوره 

يوؤثر ب�سكل مبا�سر على اخلاليا ال�سرطانية 

املوجودة  كما اعتمدوا على خاليا الدم 

البي�ساء، التي ت�ستطيع امت�سا�ص املواد 

املختلفة، لتقوم بنقلها اإىل الورم اأو اخلاليا 
ال�سرطانية مما يوؤدي ملوتها.

واأو�سح اخلرباء اأن هذا العقار ميكن 

ا�ستخدامه فقط يف احلالت التي ل ميكن 
اإي�ساله اإىل اخلاليا ال�سرطانية ب�سكل 
مبا�سر، منوهني اإىل اأهمية الإكثار من 

تناول اأطعمة غنية باأحما�ص »اأوميغا 3« 

الدهنية التي متنع ال�سرطان وتوقف منوه 
وانت�ساره.

اكتظاظ مروري خانق يثري ا�ضتياء املواطنني
�سهدت العا�سمة  اأول اأم�ص اكتظاظ مروري خانق، يف اأغلب �سوارع العا�سمة، 

وعرب  العديد من املواطنني عن غ�سبهم  من الأزمات املرورية اخلانقة  املتكررة كل 
يوم  �سوارع العا�سمة، خا�سة منذ بداية الأ�سبوع احلايل.

�ضعر ال�ضيدة بطاطا يوا�ضل االرتفاع

خبر في 
صورة

مركز الال �ضيتي يد�ضن 
مراكز تكوين الفاف

 خما�ضية بولوغني حتدث
 ثورة بني ال�ضناوة

مل متر الهزمية 
القا�سية التي تعر�ص 

لها فريق مولودية 
اجلزائر على ملعبه 
يف الكال�سيكو الذي 

جمعه ب�سبيبة القبائل 
بخما�سية نظيفة 
مرور الكرام على 

جماهري النادي العا�سمي الذين انتظروا حافلة 
الفريق عند خمرج ملعب عمر حمادي ببولوغني 
وقاموا بر�سقها موجهني وابال من ال�ستم لالعبني 

الذين �سجلوا هزمية ثقيلة مل تتجرعها جماهري 
املولودية.

�ضعال ينقذ املولودية من ف�ضيحة 
كربى يف بولوغني

حتول الكال�سيكو الذي جمع فريق مولودية 
اجلزائر و�سبيبة القبائل 

ع�سية اأول اأم�ص اإىل 
ف�سيحة من العيار 

الثقيل بعد اأن خ�سر 
العميد بنتيجة خم�سة 

�سفر �سد اجلا�سكا 
التي �سال لعبوه 

فوق  اأر�سية ميدان 
ملعب عمر حمادي منذ بداية املباراة التي جرت 
بدون ح�سور اجلمهور، وح�سب ما اأكده م�سريو 

املولودية فاإن فريد �سعال اأنقذ العميد من خ�سارة 
بت�سعة اأهداف اأو اأكرث.

تد�سن الحتادية 
اجلزائرية لكرة 

القدم افتتاح اأوىل 
مراكز التكوين 

اجلهوية التي 
و�سعتها �سمن 
برنامج العمل 
الذي �سطرته 

نهاية العام 
اجلاري ويتعلق 

الأمر مبركز لل 
�ستي بتلم�سان 

والذي �سوف 
ي�ساهم يف العمل 
على تطوير كرة 
القدم يف بالدنا، 

يف انتظار تو�سيع 
امل�سروع على 

بقية الوليات 
الأخرى خا�سة يف 

ظل الت�سهيالت 
التي متنحها 

ال�سلطات الولئية 
للفاف من اجل 

منح قطع اأرا�ص 
لبناء مراكز 

التكوين واملالعب 
لفائدة خمتلف 

فئات املنتخب 
الوطني.

ع�ضرات امل�ضتوطنني االإ�ضرائيليني يقتحمون امل�ضجد االأق�ضى املبارك 
امل�ستوطنني  ع�رشات  اقتحم 
�ساحات  اأم�ض،  االإ�رشائيليني، 
بدعم  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد 

من قوات االحتالل االإ�رشائيلي.
الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  وذكرت 
من  متتالية  »جمموعات  اأن  )وفا( 
امل�سجد  اقتحموا  امل�ستوطنني 

االأق�سى عرب باب املغاربة بحرا�سة 
العديد  وقام  االحتالل،  قوات  من 
و�سلواتهم«.  طقو�سهم  باأداء  منهم 
الهيكل  جماعات  دعت  واأن  و�سبق 
االقتحامات  لتكثيف  »املزعوم« 
هذه  خالل   االأق�سى  بامل�سجد 
الغفران«  »عيد  ت�سبق  التي  االأيام 

واأداء الطقو�ض خالل ذلك. وكانت 
وال�سخ�سيات  واملوؤ�س�سات  القوى 
القد�ض  مدينة  يف  االعتبارية 
اإىل  املواطنني  دعت  قد  املحتلة 
املبارك  االأق�سى  اإىل  الرحال  �سد 
والرباط فيه ل�سد اأي عدوان عليه 
من ع�سابات امل�ستوطنني. وي�سهد 

�سبه  اقتحامات  االأق�سى  امل�سجد 
يف  امل�ستوطنني،  قبل  من  يومية 
املكاين  التق�سيم  لفر�ض   حماولة 
امل�سلمني،  وعلى  االأق�سى  على 
يف  املرابطون  يرف�ض  فيما 
االأق�سى  كافة حماوالت االحتالل 

لتق�سيمه.
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اجلزائر توافق على ا�ستقبال "احلراقة" باأملانيا ب�سروط
واآمن م�ستقر  بلد  اجلزائر  ·        مريكل: 

 �سارة بومعزة

املهاجرين  ملف  بخ�صو�ص  اأما 
مل  اأنه  اأويحيى  فقال  الأفارقة 
الأملانية  امل�صت�صارة  مع  يتباحث 
ل�صتقبال  مركز  اإن�صاء  طرح 
باجلزائر،  الأفارقة  املهاجرين 
اأملانية  �صحفية  على  رد  حني  يف 
"اأمن�صتي"  انتقادات  بخ�صو�ص 
توجه  املنظمة  انتقادات  باأن 
فقط  للجزائر  ولي�صت  الدول  لكل 
الأفارقة  ترحيل  ملف  وحول 

متت  الرتحيل  عمليات  اأن  اأ�صاف 
وبالتعاون  دولية  هيئات  بوجود 
اأ�صاف  حني  يف  الأم،  دولهم  مع 
موجودة  اأنها  احلريات  بخ�صو�ص 
 160 بت�صجيل  م�صتدل  باجلزائر، 
احلكومة  ينتقدون  اأغلبها  جريدة 
لأي  متابعة  اأي  دون  وال�صلطات 
حقوق  حول  رد  حني  يف  �صحفي، 
اجلزائري  للمجتمع  باأنه  املثليني 
يجب  ما  وهو  وتقاليده  عاداته 
على  اأويحيى  واأكد  يحرتم.  اأن 
الأملانية   – اجلزائرية  ال�رشاكة 

مو�صحا  القت�صادي،  املجال  يف 
يف  الثالثة  املرتبة  يف  تاأتي  اأنها 
 3 بقيمة  الأجنبية  ال�رشاكات 
اأن  قائال  �صنويا،  دولر  ماليري 
حمتكرة  لي�صت  اجلزائرية  ال�صوق 
مبجال  م�صت�صهدا  معني،  لبلد 
عرف  اأنه  قال  الذي  امليكانيك 
اإقالعا خالل الـ10 �صنوات الأخرية 
الأملانية  ال�رشكات  اأ�صخم  بريادة 
مر�صيد�ص،  من  بداية  العامل  يف 
بواد  امليكانيكية  ال�صناعة  اإىل 
حميمني وواد �صمارة وكذا �رشاكة 

�صوفاك مع فولك�صفاغن، يف حني 
باأن  الأملانية  امل�صت�صارة  علقت 
هناك تعاون بني اجلزائر واأملانيا 
اأن  م�صيفة  التنمية،  جمالت  يف 
لتو�صيع  ا�صتعداد  على  اأملانيا 
القت�صاد  وتنويع  التعاون  نطاق 
ت�صجيل  مع  خا�صة  اجلزائري، 
بني  �رشاكة  اتفاقية  م�رشوع   20

البلدين حيز النظر.
على  مريكل  علقت  جهتها  من 
بلد  اجلزائر  باأن  الأمني  اجلانب 

م�صتقر واآمن.  

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
ال�سرقي ليومية »الو�سط«:

  حذار من االن�سياق وراء ال�سائعات 
و الوحدة الوطنية خط اأحمر

 .      » امل�سا�س باإطارات و نقابيني باجلنوب
 غري م�سموح بها يف الظرف الراهن »

اجلهوي  املن�صق   حذر 
باجلنوب  املدين  للمجتمع 
ال�رشقي علي بن عيوة ، من 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
قد تنجر عن الن�صياق وراء 
بني  للتفرقة  تدعو  �صائعات 
ال�صعب الواحد ، يف اإ�صارات 
املفربكة  للتهم  منه  وا�صحة 
ونقابيني  باإطارات  للم�صا�ص 
بوليات جنوب البالد الكبري 

.
اجلهوي  املن�صق  �صدد 
املدين  املجتمع  لفعاليات 
بن  علي  ال�رشقي  باجلنوب 
�صحفي  ت�رشيح  يف  عيوة 
الو�صط«   « يومية  به  خ�ص 
والطبقة  الواعية  الفئة 
عامة  اجلزائر  يف  املثقفة 
ووليات اجلنوب الكبري على  
مغبة  من  اخل�صو�ص  وجه 
ال�صائعات  وراء  الن�صياق 
خللق  ت�صعى  التي  املغر�صة 
الفتنة بني  ال�صحناء و تغذية 
باجلنوب  ونقابيني  اطارات 
ونظرائهم مبختلف الوليات 
ن�رش  خالل  من  الأخرى 
�صائعات من طرف مواطنني 
باخلارج  يقطنون  جزائريني 

ل اأ�صا�ص لها من ال�صحة .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اىل 
و  اجلمعيات  ممثلي  ا�صوات 
املدين  املجتمع  تن�صيقيات 
تنديدا   ، ال�رشقي  للجنوب 
ال�رش�صة  باحلملة  وا�صتنكارا 
هذا  يف  امل�صبوقة  غري  و 
اطارات  �صد  بالذات  الوقت 
و�صخ�صيات �صيا�صية ونقابية 
وراء  بال�صعي  لها  م�صهود 

يف  العام  ال�صالح  حتقيق 
ب�صهادة  اجلنوب  مناطق 
اأبناء  من  ال�صاحقة  الغلبية 

نف�ص اجلهة .
من جهة ثانية فقد اأكد بيان 
اأن   ، املحلية  للجمعيات 
التوا�صل  مواقع  من  العديد 
تروج  اأ�صبحت  الجتماعي 
وت�صوق للعديد من الكاذيب و 
الخبار غري ال�صحيحة ، التي 
ب�صخ�صيات  للم�صا�ص  تهدف 
لها وزن اجتماعي يف او�صاط 
�صيا�صية  لأغرا�ص  املجتمع 
يرف�ص  حيث   ، ونقابية 
الفتنة  هذه  البيان  مكتتبي 
دعا  كما   ، قاطعا  رف�صا 
لالنتباه  باجلزائر  الأحرار 
وراء  النزلق  من  واحلذر 
التي  الدعايات  هذه  مثل 
املجورة  املواقع  لها  تروج 
الأ�صا�صي  هدفها  التي 
يف  والتفرقة  الت�صكيك  بث 
او�صاط ابناء ال�صعب الواحد 
�صخ�صيات  لأغرا�ص  خدمة 
م�صالها  الوحيد  همها 
النظار  و�رشف  ال�صيقة 
من  متكينها  اجل  من  عنها 

حتقيق ماأربها .
وعلى �صعيد اأخر فقد ذهب 
للمجتمع  اجلهوي  املن�صق 
ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
من  ابعد  اىل  عيوة  بن  علي 
 « قائال  اأكد  عندما  ذلك 
عن  ف�صاد  ملفات  ميلك  من 
الطارات و النقابيني وتبديد 
املال العام  فليتقدم للعدالة 

.«
  �سيخ مدقن    

 انتقلت اإىل قيادة القوات البحرية واجلوية:

حملة التغيريات على م�ستوى املوؤ�س�سة الع�سكرية تتوا�سل

اللجنة امل�سرتكة اجلزائرية الإماراتية :

م�ساهل يدعو  على تنويع العالقات بني البلدين

ب�سبب ال�سغط الرهيب املمار�س على املهاجرين باأوروبا:

ميزاب: برلني �ستدعو اجلزائر اإىل تبني مراكز للمهاجرين

يبدو اأن حملة التغيريات والإقالت 
على م�صتوى املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
انتقلت  حيث  بعد،  تتوقف  مل 
ع�صكرية  قيادات  من  املرة  هذه 
واأمنية لت�صمل اأي�صا قيادة القوات 
البحرية واجلوية. ويف هذا ال�صدد 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأحال 

اأم�ص، قائد  العزيز بوتفليقة، يوم 
القوات الربية اللواء اأح�صن طافر، 
اأميناً  غري�ص  حميد  اللواء  وعني 
الدفاع،  كما  لوزارة  جديداً  عاماً 
اللواء  اجلوية  القوات  قائد  اأحال 
عبد القادر الونا�ص على التقاعد، 
بومعزة  اللواء  مكانه  وعني 

اأنهى  اأخرى  جهة  ومن  حممد، 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
بو�صنتوف  العميد  بوتفليقة، مهام 
رميل، الذي ي�صغل مدير �صندوق 
الع�صكري،  الجتماعي  ال�صمان 
اأن جمدت  بعد  القرار  هذا  واأتى 
ون�صاء  اأبناء  اأر�صدة  ال�صلطات 

ال�صفر  من  املمنوعني  اجلرنالت 
مناد  اللواء  ال�صابق  الدرك  )قائد 
الع�صكرية  الناحية  وقادة  نوبة، 
اللواء  والرابعة،  والثانية  الأوىل 
حلبيب �صنتوف، واللواء �صعيد باي، 

واللواء عبد  الرزاق �رشيف«.
ع.ع

عبد  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  اأكد 
اجلزائر  »حر�ص«  م�صاهل،  القادر 
على  اأكرب  فعالية  اإ�صفاء  على 
الذي يجمعها مع  العمل امل�صرتك 
حتى  املتحدة  العربية  الإمارات 
العالقات  جودة  م�صتوى  يف  يكون 
الطرفني،  بني  جتمع  التي  الثنائية 
جدية  وجود  اإىل  اأ�صار  حني  يف 
درا�صة  يخ�ص  فيما  الطرفني  بني 
التو�صيات التي مل تنفذ بينهما منذ 

�صنة 2016.
و خالل اإ�رشافه على افتتاح اأ�صغال 
اجلزائرية- امل�صرتكة  اللجنة 

الإمارتية يف طبعتها الـ14، يوم اأم�ص، 
الإماراتي  القت�صاد  وزير  رفقة 
نوه  املن�صوري،  �صعيد  بن  �صلطان 
بالإرادة  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير 
البلدين،  لقائدي  امل�صرتكة« 
و  الثنائية  العالقات  »تدعيم  يف 
الرتقاء  و  جديدا  دفعا  اإعطائها 
هذا  ومن  املراتب،  اأعلى  اإىل  بها 

هذه  اجتماع  املنطلق،  ي�صكل 
�صت�صمح  مواتية،  »فر�صة  اللجنة 
دقيق  و  تقييم  �صامل  باإجراء 
على  الوقوف  و  التعاون  مل�صار 
ح�صيلة التو�صيات التي �صدرت عن 

اجتماعها الأخري �صنة 2016.
ومن جانب اأخر اأكد ذات امل�صدر 
�صينظران  والإمارات  اجلزائر  باأن 
يف الأ�صباب التي حالت دون تنفيذ 
بالإ�صافة  التو�صيات،  هذه  بع�ص 
لهذا  جديدة  اآفاق  فتح  درا�صة  اإىل 
اجلانبان  باأن  التعاون،  م�صيفا 
�صيعمالن على تنويع العالقات حتى 
ت�صمل �صتى القطاعات«،  مع تعزيز 
عملية  بخطوات  القائم  التعاون 
املتاحة  الفر�ص  با�صتغالل  ت�صمح 
امل�صاعدة  املتوفرة  الإمكانيات  و 
على رفع حجم التعاون القت�صادي 
بينهما«، و ح�صب م�صاهل، فاإن هذه 
اأر�صية  جتد  امل�صطرة  الأهداف 
الروابط  على  ترتكز  لها  خ�صبة 

جتمع  التي  »املتميزة«  الأخوية 
بو�صوح يف  »تتجلى  التي  و  البلدين 
امل�صرتكة  للجنة  املنتظم  اللتئام 
جانب  اإىل  امل�صتويات،  اأعلى  على 
يف  �صخمة  م�صاريع  عدة  ت�صجيل 
و  ال�صناعة  و  املالية  جمالت 

ال�صياحة.
الدفع  وبغية  ذاته  ال�صياق  ويف 
امل�صار  بهذا  اأف�صل  ب�صكل 
ال�صوؤون  وزير  الأمام،  دعا  اإىل 
عقد  على  العمل  اإىل  اخلارجية 
رجال  ملجل�ص  الأوىل  الدورة 
اجلزائري-الإماراتي  الأعمال 
�صك  دون  من  »�ّصيمكن  الذي  و 
القت�صادية  العالقات  تعزيز  من 
رجال  بني  املبا�رشة  التجارية  و 
التعرف عن  و  البلدين  الأعمال يف 
ال�صتثمارية  الفر�ص  على  كثب 
املتوفرة لديهما،  اإىل جانب الرفع 
من م�صتوى تبادلتهما التجارية اإىل 
م�صتوى متانة عالقاتهما الثنائية«، 

حر�ص  اخلانة،  يندرج  هذه  يف  و 
ي�صم  اأن  على  اجلزائري  اجلانب 
الوفد اخلا�ص به خرباء من خمتلف 
»قطعت  التي  الوزارية  القطاعات 
مبعية نظريتها الإماراتية، اأ�صواطا 
و على  التعاون«  م�صار  متقدمة يف 
راأ�صها املالية و ال�صناعة و الأ�صغال 
و  ال�صلكية  الت�صالت  و  العمومية 
و  ال�صياحة  الال�صلكية، عالوة على 
و  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
و غريها.  البيئة  و  الدينية  ال�صوؤون 
ومن جانب اأخر �صدد م�صاهل على 
توجه  اأن  ال�رشوري  من  يبقى  اأنه 
الدورة احلالية للخروج مبقرتحات 
للتج�صيد  قابلة  للتعاون  »عملية 
على املدى القريب« �صمن برنامج 
و  الأن�صطة  خمتلف  يت�صمن  زمني 
الفعاليات املدرجة يف هذا الإطار 
و هذا من اأجل »اإ�صفاء فعالية اأكرب 

على العمل الثنائي امل�صرتك«.
وكالت/ع.ع

الأملانية  امل�صت�صارة  زيارة  تزامنت 
يوم  اجلزائر  اإىل  مريكل  اأجنيال 
ملف  حول  احلديث  كرثة  مع  اأم�ص، 
ال�صفة  يغادرون  الذين  املهاجرين 
ال�صمال من  نحو  للمتو�صط  اجلنوبية 
�صيما  رغيد،  عي�ص  عن  البحث  اأجل 
ت�صهدها  التي  الأمنية  الظروف  واأن 
الدول  األزمت  الدول  من  العديد 
الرقابة  ت�صديد  –برلني-  الأوروبية 
اأمني  منظور  وفق  املهاجرين  على 

جتنبا لأي تهديدات اإرهابية.

اخلبري  و�صف  ال�صدد  هذا  ويف 
مريكل  زيارة  ميزاب«  »اأحمد  الأمني 
كل  على  باملهمة  اجلزائر  اإىل 
ل  �صتعزز  واأنها  �صيما  امل�صتويات، 
بني  الثنائية  العالقات  عمق  حمالة 
يف  اجلزائر  وجود  ظل  يف  البلدين، 
لالأ�صلحة  كم�صرتك  رابحة  مرتبة 
ي�صري  امل�صدر  ذات  وراح  الأملانية، 
اأن  اأكد  حيث  املهاجرين  ملف  اإىل 
برلني �صرتكز على م�صاألة املهاجرين 
مزعجا  اأ�صبح  امللف  هذا  اأن  بحكم 

وعليه  اأملانيا  وبالأخ�ص  لأوروبا 
على  من�صبا  مريكل  تركيز  �صيكون 
حيث  وهذا  احل�صا�ص،  امللف  هذا 
مبراكز  املتعلق  العر�ص  جتديد 
اجلزائر  ترف�صه  الذي  املهاجرين 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  تاما،  رف�صا 
التعاون والتن�صيق يف الق�صايا الأمنية 
مناق�صة  و  الإرهاب  مكافحة  خا�صة 

اأزمات املنطقة.
ويف رده على �صوؤال »الو�صط« املتعلق 
مبدى دور اجلزائر وثقة برلني بها يف 

ميزاب  �صدد  حيث  املو�صوع،  هذا 
يكون  اأن  يجب  ل  النجاح  اأن  على 
واإمنا  الأوروبية  الروؤية  وفق  مرتبطا 
املنطقة  م�صلحة  تخدم  روؤية  وفق 
نوعا  معقدة  م�صاألة  وهي  والقارة 
م�صتحيلة  لي�صت  متابعا:«  لكن  ما، 
وا�صتقرارها  ثقل  لها  اجلزائر  وعليه 
دور  تلعب  باأن  لها  ت�صمح  واإمكانيات 
لتقدمي  الأقوى  والطرف  ال�صامن 

ورقة عمل بهذا اخل�صو�ص«.
علي عزازقة

ك�سف الوزير الأول اأحمد اأويحيى وامل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل، خالل الندوة ال�سحفية التي احت�سنها املركز الدويل للموؤمترات، عن موافقة اجلزائر على ا�ستقبال 
اجلزائريني املقيمني بطريقة غري قانونية باأملانيا ب�سروط بداية من اإثبات هويتهم اجلزائرية وم�ساهمة �سركات الطريان الأملانية يف نقلهم بالتعاون مع اجلوية اجلزائرية، 

حمددا رقم 3700، حيث مت التعرف على 700 منهم، مقابل 40 األف يقيمون بطريقة �سرعية يف حني ك�سف عن رفع عدد الرحالت بني البلدين اإىل 11 رحلة اأ�سبوعيا.



حتوز  بيان  عرب  امل�صدر  ذات  وقال 
اعرتاف  باأن  منه،  ن�صخة  »الو�صط« 
و  بالنقائ�ص  العايل  التعليم  وزير 
قطاع  فيها  يتخبط  التي  امل�صاكل 
تاأكيد  اإال  هو  ما  اجلامعية  اخلدمات 
قبل  من  املرفوعة  ال�صوداء  للتقارير 
التي  الو�صعية  املزرية  االحتاد حول 
اجلامعية  االإقامات  معظم  تعي�صها 
الطائلة  االأموال  و  امليزانية  رغم 
باأن  م�صيفا  اجلانب،  لهذا  املر�صودة 
ت�صتهلك  بحيث  اجلامعية   اخلدمات 
االإجمالية  امليزانية  من  باملئة«   37«
منها  ي�صتفيد  اأن  دون  العايل  للتعليم 
الطالب«، وتابع البيان باأنه حان الوقت 
من اأجل  التوجه نحو الدعم املبا�رش 
للطالب لو�صع حد للتجاوزات املالية 
وق�صايا الف�صاد املتكررة و التي تهدر 
يف  الطالب  حق  وجتعل  العام  املال 
النقطة:«   هذه  مو�صحا  الريح،  مهب 
وجود  هو  ذلك  على  دليل  وخري 
العدالة  اأمام   الق�صايا  من  العديد 
و  املحاباة  اعتماد  اإىل  ،باالإ�صافة 
امل�صوؤولني  بع�ص  تعيني  يف  الو�صاطة 
اخلربة   و  الكفاءة  معيار  عن  بعيدا 
على  لوبيات  و  بارونات  و�صيطرة 
التموين دون مراعاة  دفاتر  �صفقات 
ال�رشوط«، متابعا:« ما يجعلنا نطالب 

حتقيق  فتح  يف  املخت�صة  اجلهات 
جانب  ومن  ال�صاأن«.  هذا  يف  �صامل 
احلر  الطالبي  االحتاد  تطرق  اآخر 
حيث  اجلامعة،  يف  التخ�ص�صات  اإىل 
قائال:«  الوزير  ل�صيا�صة  انتقاده  جدد 
فيها  غرقت  التي  التمييع  ف�صيا�صة 
و  التخ�ص�صات  مئات   خلقت  الوزارة 
املا�صرت  طور  ففي  منها،  باعرتاف 
فقط  الكلمات  فيها  تتغري  ت�صميات 
متابعا:«  اجلامعة«،  نف�ص  يف  وحتى 
والنوعية   اجلودة  عن  بعيدا  هذا  وكل 
ع�رشات  اأفرز  ما  متداخلة،  وبربامج 
يبحثون  زالوا  ال  اأ�صحابها  ال�صهادات 
، جعل من  العمل  �صوق  عن مكان يف 

التقدم للوظائف �رشبا من اخليال يف 
ملئات  العمومي  الوظيف  رف�ص  ظل 
امللفات والتاأكيد على �رشورة تطابق 
هذه  على  م�صددا  التخ�ص�صات«، 
النتائج املح�صلة ما هي اإال �صيا�صات 
الوزارة الفا�صلة  والعرجاء  برتكيزها 
وت�صييع  النوعية  بدل  الكم  على 
منها  لتجعل  الطلبة  اآالف  م�صتقبل 
اإجراءات ترقيعية  اأ�صبحت يف جمملها 
واآخرها  حقيقية،  بريوقراطية  متاهة 
التخ�ص�صات  عدد  لتقلي�ص  حماولتها 
على  وخيمة  اآثار  له  �صيكون  الذي  و 
نحو  اأنف�صهم  ليجدوا  تخرجوا  من 
مقننة.  بطالة  واأمام  جمهول  م�صري 

ومن جهة اأخرى ت�صاءل ذات امل�صدر 
حمتملة  اإ�صالحات  اأي  طبيعة  حول 
بعد ما يقارب خم�صة ع�رش �صنة من 
تطبيق نظام * ل-م-د ، وهذا باالأخذ 
بعني االعتبار انعكا�صاته على التنمية 
واالقت�صادية  االجتماعية  و  الفكرية 
املبتغى  النظام  فهل فعال حقق هذا 
؟، حيث قال البيان :« لي�ص من ال�صعب 
وهو  العايل   التعليم  قطاع  معاينة 
يتخبط حتت جتاذب اأمواج تناق�صاته 
الداخلية فاأ�صبح القطاع ي�صدر مئات 
من   اأزيد  �صنويا)  الطلبة  من  االآالف 
200 األف متخرج كل �صنة (  يهددهم 
�صبح البطالة فال وجود الأي اتفاقيات 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  وعقود 
العمومية   و  اخلا�صة  االقت�صادية 
ما  وهذا  ال�صغل  عامل  يف  الإدماجهم 
ال�رشب  خارج  تغرد  الوزارة  اأن  يوؤكد 
– اأي اأن الوزارة ح�صب ذات امل�صدر 
لروؤية ا�صت�رشافية تتما�صى مع  تفتقد 
اإىل  داعيا  ال�صغل،  �صوق  متطلبات 
�رشورة تكييف اجلامعات يف م�صارات 
باإعداد  االأطوار  مبختلف  التكوين 
كفاءات  تتما�صى و�صوق العمل ينا�صب 
وتوجهات  وخ�صو�صياتها  املناطق 
دعا  الذي  اجلمهورية  رئي�ص  برنامج 
اإىل مواكبة اجلامعة حلركية املجتمع 
ومتطلباته يف اأكرث من منا�صبة خا�صة 
املتعددة   االقت�صادية  املجاالت 

كالفالحة وال�صناعة.      

اإجراءات  اإليزي  والية  اتخذت 
انت�صار   لتفادي  مكثفة  وقائية 
امل�صتنقعات  حمى  مر�ص 
ت�صجيل  بعد   ، بالوالية  )املالريا( 
من  لرعايا  للداء   حاالت  موؤخرا 

جن�صيات اإفريقية بجانت.

الدكتور  ال�صحة،  مدير  واأو�صح 
جرت  اأنه  بوليفة،اأم�ص،  عبا�ص 

للك�صف  وا�صعة  حمالت   هناك 
على  الدم  حتاليل  طريق  عن 
الوالية  بلديات  كافة   م�صتوى 
اخل�صو�ص  وجه  على  والتي مت�ص 
اإجراء  و  االأفارقة  الرعايا 
)علم  اأنطمولوجية  درا�صات  
البحث  ق�صد  احل�رشات(  درا�صة 
الداء  لهذا  الناقلة  البعو�صة  عن 
املياه،  تراكم  ببوؤر  يتكاثر  الذي  

عبا�ص  ك�صف  ال�صياق  هذا  ويف 
نقاط  معاجلة  عملية  عن  بوليفة 
و  املائية  الربك  و  الراكدة  املياه 
االأودية خا�صة واأن الوالية عرفت 
موؤخرا �صيالن كثيف لالأودية جراء 
اإىل  االأخرية،  املناخية   التقلبات 
ملادة  ر�ص  عمليات  اإجراء  جانب 
ملنع    ) باملائة   2.5( الدلتامرتين 
نف�ص  يف  و  املر�ص  هذا  انت�صار 

القطاع  م�صالح  تنظم  ال�صياق 
حمالت حت�صي�صية وا�صعة للتوعية 
بخطورة هذا  الداء و �صبل تطويق 
الكفيلة  ال�رشوط  وكذا  انت�صاره 
للوقاية منه مع اإبراز اأهمية  تناول 
التنقل  حال  يف  املنا�صب  الدواء 
فيها  ينت�رش  التي  اجلوار  لدول 

املر�ص.
ف.ن�سرين

مت التحكم يف وباء الكولريا وتطويقه
الريفية عبد  والتنمية  الفالحة  وزير  اتهم   
التي  االأطراف  بع�ص  بوعزغي  القادر 
مب�صداقية  امل�صا�ص  حتاول  باأنها  قال 
وهذا  اجلزائرية،  الفالحية  املنتوجات 
فيما يخ�ص اخل�رش والفواكه من وعالقتها 
ال�صيطرة  اأنه مت  اأكد  الذي  الكولريا،  بوباء 
عليه وتطويقه، م�صريا اإىل اأن قطاعه يتخذ 
الفالحي من  العمل  ويوؤطر  االإجراءات  كل 
الفالحة  وزير  اأكد  اال�صتهالك  اإىل  البذرة 
والتنمية الريفية عبد القادر بوعزغي على 
هام�ص لقائه بلجنة الفالحة بالربملان يوم 
الكولريا  وباء  يف  التحكم  مت  باأنه  اأم�ص، 
اأن  م�صريا  اجلزائر،  يف  القالعية  واحلمى 
اأهمية ق�صوى  العليا للبالد تويل  ال�صلطات 
لقطاع الفالحة الرتباطه بال�صيادة الوطنية 
ويوفر االأمن الغذائي، من جهة اأخرى كذب 

ا�صرتداد  حول  تداوله  يتم  ما  بوعزغي 
ت�صديرها  مت  جزائرية  فالحية  منتوجات 
ن�صجل  »مل  ال�صدد:  هذا  قائال يف  للخارج 
ذلك  وا�صفا  وطني«  ملنتوج  رد  حالة  اأي 
معنويات  مت�ص  التي  املغر�صة  باالإ�صاعة 
الذين يكدون يف �صبيل الرفع من االقت�صاد 
م�صددا  الفالحية،  والتنمية  الوطني 
وذلك  الفالحني  ت�صجيع  �رشورة  على 
قوي،  وطني  اقت�صاد  بناء  يف  مل�صاهمتهم 
الدولة  مبجهودات  الوقت  نف�ص  يف  منوها 
باعتباره  للقطاع  توليها  التي  واالأهمية 
حقيقي  وبديل  لالقت�صاد  اأ�صا�صي  حمرك 
له وارتباطه القوي بال�صيادة الوطنية وذلك 

لتحقيقه االكتفاء الذاتي واالأمن الغذائي.
ك�صف  القالعية،  احلمى  بخ�صو�ص  اأما 
بوعزغي عن اإحتواء وباء احلمى القالعية 
لعدم  الو�صاية  جهود  مثمنا  نهائية،  ب�صفة 

ال�صماح بالتنقل الع�صوائي لروؤو�ص البقر من 
اإ�صترياد  الوباء عن طريق  ت�صخي�ص  خالل 
اللقاح، ويف  �صياق مت�صل، اأو�صح امل�صوؤول 
للحمى  ظهور  اأّول  اأن  القطاع  يف  االأول 
القالعية كان يف 20 جوان الفارط، وم�صت 
12 راأ�صا ثم انتقلت لتم�ص 18 والية اأين مت 
ت�صجيل 65 بوؤرة واإ�صابة 459 بقرة، حيث مت 
واإتالف  لالإ�صتهالك،  قابلة  بقرة  ذبح 321 
لالإ�صتهالك،  �صاحلة  غري  نهائيا  بقرة   67
ب�صفة  الوباء  اإحتواء  مت  اأنه  اإىل  م�صريا 
نهائية.اأما بخ�صو�ص وباء الكولريا فطماأن 
الوزير اأن اخل�رش والفواكه �صليمة والوزارة 
متهما  غر�صه،  منذ  الفالحي  الفعل  تتابع 
املنتجات  �صورة  ت�صويه  مبحاولة  جهات 
نرغب  مل  »ولهذا  قائال:  اجلزائرية، 
يف  يرغب  كان  ملن  الفر�صة  اتاحت  يف 
ملا  تكملة  وهو  منتجاتنا،  �صورة  ت�صويد 

باأن  اأ�صهر،  اإ�صاعات منذ  اإطالق  وقع عند 
اإلينا  ترجع  للت�صدير  املوجهة  منتجاتنا 
الوزير احتواء االآفة  لنق�ص جودتها.واأعلن 
للمجهودات  وذلك  ونهائي  جذري  ب�صكل 
الفالحية  امل�صالح  طرف  من  بذلت  التي 
التي  االإ�صرتاتيجية  عن  كا�صفا  والبيطرية 
بتن�صيب  وذلك  الداء  اإتباعها ملكافحة  مت 
منع  مت  خاللها  من  والتي  اليقظة  خاليا 
احلمى  على  الق�صاء  حني  اإىل  اال�صترياد 
التدابري  الأخذ  الوالة  مرا�صلة  القالعية، 
م�صرتك  وزاري  قرار  وتطبيق  الوقائية 
بتنقل  ال�صماح  كعدم  الو�صعية  ين�صم 
اأ�صواقها  االأبقار ب�صفة ع�صوائية وغلق كل 
ومراقبتها واالأهم من كل هذا هو ت�صخي�ص 
ال�صترياد  االإجراءات  بكل  والقيام  الوباء 

اللقاح يف نهاية ال�صهر احلايل.
اإميان لوا�س 

فيما اأنهكت ق�سايا الف�ساد ميزانية اخلدمات اجلامعية:

بعد ت�سجيلها حاالت و�سط رعايا افريقية 

بع�س االأطراف حتاول امل�سا�س مب�سداقية منتوجاتنا، بوعزغي:

علي عزازقة         

الطالبي احلر يطالب بالتوجه 
نحو الدعم املبا�شر للطالب

اإجراءات وقائية �شد »املالريا« بوالية اإليزي

مل يتم ت�شجيل اأي حالة رد ملنتوجاتنا الفالحية من اخلارج
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بعد اأن اإن من ال ميلكون بطاقة ال�سفاء ال 

يعاجلون يف امل�ست�سفيات:

زمايل يرتاجع عن ت�شريحاته 
ويوؤكد د�شتورية العالج املجاين

ت�سجيل وفاة �سخ�سني وجرح اآخر:

طوارئ يف بن طلحة بعد 
انفجار اأنبوب للبرتول

ح�سبالوي يرد على زمايل :

الدولة ت�شمن العالج 
املجاين لكافة املواطنني

 .       لن يتم اإ�سرتاط بطاقة ال�سفاء
 لتقدمي العالج يف امل�ست�سفيات

والت�صغيل  العمل  وزير  تراجع 
االجتماعي مراد زمايل  وال�صمان 
للجدل  املثرية   ت�رشيحاته  عن 
اإىل  امل�صت�صفيات  فيها  دعا  التي 
غري  املر�صى   اإ�صتقبال  عدم 

املوؤمنني اجتماعيا 
اأم�ص يف ت�رشيحات  الوزير،  واأكد 
بطاقة  عن  حديثه  اأن  �صحفية، 
اإح�صاء  لغر�ص  جاء  �صفاء 
اأن  زمايل،  واأ�صاف  املواطنني، 
بطاقة  عدد  الإح�صاء   م�صعى  كل 

وزارة  مع  بالتن�صيق  �صيتم  ال�صفاء 
ال�صحة. م�صيفا اأن جمانية العالج 
ومل  د�صتوريا  م�صمونة   تبقى 

نتطرق اإليه متاما.
والت�صغيل  العمل  وزير  كان  و 
وال�صمان االجتماعي اجلزائريني، 
غري  ت�رشيحات  يف  اأ�صار  قد 
الذين  املواطنني  باأن  م�صبوقة، 
يكون  لن  �صفاء  بطاقة  ميلكون  ال 
باإمكانهم العالج يف امل�صت�صفيات.
ف.ن�سرين

�صهدت حي بن طلحة ببلدية براقي حريق 
اإىل  اأدى  برتول  اأنبوب  اإنفجار  اثر  مهول 
انت�صار دخان كثيف حجب الروؤية عن �صكان 
حي 1078 م�صكن، يف حني خلف من ورائه 
مت  ما  وح�صب  اأخر.  وجرح  �صخ�صني  وفاة 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عربال  تداوله 
غلق  مت  فاإنه  االإخبارية،  املواقع  وبع�ص 
الطريق ال�صيار »�رشق_ غرب« على م�صتوى 
مدخل مدينة براقي، لكي يتم تفادي حدوث 
اأي طارئ، كما طوقت م�صالح االأمن املكان 

الإطفاء  املدنية  احلماية  وحدات  وتدخلت 
نطاق  على  األ�صنته  امتدت  الذي  احلريق 
اأو�صح الرئي�ص املدير العام ل�رشكة  وا�صع. 
�صونلغاز حممد عرقاب، اأن حادث االإنفجار 
باأنبوب  يتعلق  برباقي  طلحة  بن  حي  يف 
الغاز،  اأنبوب  ولي�ص  برتولية  مبواد  خا�ص 
عن  اأمتار   4 يبعد  الغاز  اأنبوب  اأن  م�صيفا 
عملية  على  يوؤثر  مل  واأنه  االإنفجار،  مكان 

التزويد بالغاز.
 ع.ع

اإ�صالح  و  ال�صحة  وزير  �صدد   
ح�صبالوي  خمتار  امل�صت�صفيات 
العالج  ت�صمن  الدولة  اأن 
على  املواطنني  لكافة  املجاين 
اإ�صرتاط  نافيا  الوطني،  الرتاب 
العالج  لتقدمي  ال�صفاء  بطاقة 
بذلك  مكذبا  امل�صت�صفيات،  يف 
العالج  اأن  ت�رشيحات زمايل حول 
لبطاقة  للحاملني  يوجه  اأن  يجب 
ال�صفاء فقط، موؤكدا اأن هذه الفئة 

تت�صبب يف االإختالالت املالية.
قانون  اأن  ح�صبالوي  خمتار  اأكد  
ت�صمن  الدولة  اأن  يوؤكد  ال�صحة 
املواطنني  لكافة  العالج  جمانية 
اأن    الوطني،م�صريا  الرتاب  عرب 

وتوؤكد  وا�صحة  الرئي�ص  تعليمات 
مربزا  جمانا،  العالج  توفري  على 
العالج  �صتوفر  ال�صحة  هياكل  اأن 
جمانا بال اأي �رشط من ال�رشوط.

م�صاألة  الق�صية،  هذه  وحتيي 
التناق�ص يف الت�رشيحات بني وزراء 
اجلهاز  اأع�صاء  وقع  اإذ  احلكومة، 
خالل  من  تناق�صات  يف  التنفيذي 
االإعالم،  لو�صائل  ت�رشيحاتهم 
ظهر بع�صها كتكذيب مبا�رش، مثل 
توجه  االأول  الوزير  نفي  حادثة 
االإجتماعي  الدعم  لرفع  احلكومة 
وهو ت�رشيح موثق �صدر عن وزير 

املالية عبد الرحمان راوية.
اإميان لوا�س 

�سدد االحتاد الطالبي احلر على اأن قطاع اخلدمات اجلامعية عرب الرتاب الوطني الزال ي�سهد و�سعية مزرية وكارثية رغم 
ما مت �سرفه من اأموال طائلة مر�سودة لهذا اجلانب، داعيا الو�ساية اإىل �سرورة التوجه نحو الدعم املبا�سر للطالب لو�سع 

حد للتجاوزات املالية وق�سايا الف�ساد املتكررة و التي تهدر املال العام وجتعل حق الطالب يف مهب الريح، �سيما واأن اخلدمات 
اجلامعية ت�ستهلك 37 باملائة من امليزانية اخلا�سة بالتعليم العايل.
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من  بالبويرة  �سما�ش  قرية  �سكان  يعاين 
طرف  من  عليهم  فر�ست  خانقة  عزلة 
م�سوؤولني ال يلقون باال وال اهتماما لهذه 
املنطقة التي تتميز بكثافة �سكانية عالية 
, �سوى عند حلول املواعيد االنتخابية. 
لبلدية  التابعة  القرية  لهذه  فالزائر 
العجيبة على بعد 25 كلم �رشقي الوالية 
, ت�سدمه للوهلة االوىل �سور ومظاهر 
البوؤ�ش واحلرمان , فحالة الطرقات بها 
�سوءا  وتزداد  الكلمة  معنى  بامت  كارثية 
ما   , املطر  قطرات  اوىل  �سقوط  عند 
يوؤدي اىل حتولها اىل �سبه بحريات تعيق 
للراجلني  بالن�سبة  �سواء  ال�سري  حركة 
ال�سكان  منا�سدة  بالرغم  املركبات  او 
لتزفيته  التدخل  املحلية  اجلهات 
تهيئة  عملية  اي  ي�سهد  مل  وانه  خا�سة 
بع�ش  ت�رشيح  ح�سب  ع�رشيتني  منذ 
. ومل   « »الو�سط  ليومية  ال�سكان  هوؤالء 

احلد  هذا  عند  هوؤالء  م�ساكل  تتوقف 
مبياه  الربط  قنوات  حالة  ان  اكدوا  بل 
من  متقدمة  جد  حالة  ت�سهد  ال�رشب 
, حيث قال حمدثونا  وال�سداأ  االهرتاء 
التي  ال�رشب  مياه  ان  ال�سدد  هذا  يف 
تزور حنفياتهم يف فرتات متقطعة باتت 
كما  القنوات.  بحكم قدم هذه  تخيفهم 
الوحيد  اخلزان  ان  اإىل  القاطنون  ا�سار 
يوؤدي  يعد  مل  القرية  منه  تتزود  الذي 
يف  ال�سكان  عدد  وان  خا�سة  الغر�ش 
نق�ش  جعل  الذي  االمر   , كبري  تزايد 
التموين باملياه ي�رشب هذه القرية التي 
ربطهم  م�رشوع  �سكانها جت�سيد  ينتظر 
بهذه املادة احليوية من �سد »تيل�سديث 
» القريب منهم على اأر�ش الواقع حتى 
ال يبقى حلما بعيد املنال , كما ا�ستكوا 
من حرمانهم من االنارة العمومية التي 
ا�ستفادت منها عدة قرى جماورة رغم 
لكن  ت�سجيله  مت  قد  امل�رشوع  هذا  ان 
انهاء  ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  ال�سكان 
معاناتهم مع الظالم الدام�ش وما ينجم 

عنه من خماطر االعتداءات وال�رشقات 
عديد  يف  املوا�سي  روؤو�ش  طالت  التي 

املرات.

 املرافق ال�سبانية يف خرب 
كان

العمومية  املرافق  عن  حتدثنا  واإذا 
وال�سبانية بها فال توجد �سوى عيادة ال 
هذا  يف  ال�سكان  احتياجات  ادنى  تلبي 
يف  الفادح  النق�ش  اىل  بالنظر  اجلانب 
حتوي  حيث   , الطبي  والطاقم  العتاد 
او  مرة  ياتي  عام  وطبيب  على ممر�ش 
املر�سى  يجعل  ما  اال�سبوع  يف  مرتني 
يف  عيادات  اىل  للتنقل  ي�سطرون 
مناطق اخرى كم�سدالة اأو العجيبة , اما 
متاما  منعدمة  فهي  ال�سبانية  املرفق 
امللجا  ال�سوارع  يف  الت�سكع  يبقى  لذا 
انف�سهم  يجدون  الذين  لل�سباب  الوحيد 
املحبوبة  ريا�ساتهم  ميار�سون  احيانا 

خطرية  اماكن  يف  القدم  كرة  خا�سة 
ترى  يا  فمتى   , ارواحهم  �سالمة  تهدد 
يلتفت امل�سوؤولون لهذه ال�سبيبة قبل ان 

تقع يف م�ستنقع الف�ساد واالإنحراف ؟.

 حافلة واحدة لنقل مئات 
التالميذ

م�سكل اخر عر�سه علينا اولياء التالميذ 
الذين انتقدوا ب�سدة تخ�سي�ش ال�سلطات 
لنقل املئات من  البلدية حافلة واحدة 
التالميذ وما زاد االمر تعقيدا الزيادة 
فر�سها  التي  الت�سعرية  يف  الفاح�سة 
بلغت  والتي  النقل  مركبات  ا�سحاب 
جيوب  اأحرق  ما   , وايابا  ذهابا  50دج 
عرب  ينا�سدون  الذين  االولياء  هوؤالء 
امل�سوؤولني   « الو�سط   « يومية  منرب 
اأخرى  حافالت  تخ�سي�ش  املحليني 
تقيهم ت�سديد م�ساريف اإ�سافية هم يف 

غنى عنها. 

ل/منرية

املركز  مقر  من  بالقرب  �سخ�سان  تعر�ش 
التجاري »اأردي�ش« باملحمدية العتداء خطري 
 5 من  مكونة  طرق  قطاع  ع�سابة  قبل  من 
وهما  طريقهم  اعرت�سوا  اأن   بعد  اأ�سخا�ش, 
على منت �سيارتهما و قاموا باالعتداء عليهما 
ل�رشقتهما لوال تدخل م�سالح الدرك الوطني 
منهم  اأربعة  واأوقفت  متلب�سني  �سبطتهم  التي 

حلني اأن تقدم ال�سائق و �سلم نف�سه طواعية.
هيئة  اأمام  املتهمون  امتثل  ال�سدد  هذا  ويف 
املثول  الإجراءات  وفقا  احلرا�ش  حمكمة 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  تهمة  ملواجهة  الفوري 
لالإعداد جلنحة ال�رشقة حتت طائل التهديد, 
التي تعود جمرياتها  لبداية االأ�سبوع الفارط, 
دورة  يف  الوطني  الدرك  م�سالح  مرت  حني 

ال�رشيع  الطريق  م�ستوى  على  لها  روتينية 
املركز  مقر  اأمام  من  والحظت  باملحمدية 
التجاري » اأردي�ش« يف حدود ال�ساعة التا�سعة 
ليال �سيارتني متوقفتني وبالقرب من اإحداهما 
اأ�سخا�ش  وجمموعة  اأر�سا,  ملقى  �سخ�ش 
تقربهما  لدى  و  مالب�سه  تفتي�ش  ب�سدد 
اإحدى   منت  على  كان  الذي  ال�سائق  فر  منهم 
ال�سحية  على  القب�ش  اإلقاء  مت  ال�سيارتني, 
غري  حالة  يف  باأنهم  تبني  اأ�سخا�ش  واأربعة 
املهلو�سة  للحبوب  تناولهم  جراء  من  طبيعية 
ال�سحية  على  االعتداء  ب�سدد  كانوا  واأنهم 
االأول  ,واأكد  املكان  من  �سديقه  فر  الذي 
متوقفا  كان  وبينما  يومها  اأنه  �سماعه  خالل 
رفقة �سديقه على منت ال�سيارة تفاجئ باأربعة 

اأ�سخا�ش يقومون بخنقه من اخللف مبا اأدى 
تفاجئ  ا�ستفاقته  بعد  و  وعيه  لفقدان  به 
بنف�ش االأ�سخا�ش يقومون بتفتي�ش مالب�سه و 
اال�ستيالء على هاتفه النقال ومبلغ مايل  حلني 
الحقت  التي  الوطني  الدرك  م�سالح  حلاق 
الفرار  من  ال�سائق  متكن  فيما  املعتدين 
رفقة  الوطني  الدرك  م�سالح  م�ساهدته  لدى 
غري  بالفرار,  االأخر  هو  متكن  الذي  �سديقه 
اأن االأول �سلم نف�سه يف �سبيحة اليوم املوايل, 
حمكمة  على  املتهمني  حتويل  بذلك  ليتم 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  تهمة  بجرم  احلال 
لالإعداد جلنحة ال�رشقة حتت طائل التهديد, 
واأنكروا خالل �سماعهم ما ن�سب لهم من جرم 
اأنه قام با�ستئجار �سيارة و  ال�سائق  اأكد  حيث 

توجه رفقة اأ�سدقائه االأربعة للمركز التجاري 
ويف طريقهم طلب منه اأحد اأ�سدقائه التوقف 
و  اأ�سدقائه  باقي  لق�ساء حاجته فرتجل معه 
بعد اأن �ساهد م�سالح الدرك الوطني فر, يف 
حني اأجمع باقي املتهمني اأن حقيقة الواقعة 
هي جمرد �سجار ن�سب بينهم و بني ال�سحايا 
عك�ش  اإعتداء  اأو  �رشقة  نية  هناك  تكن  مل  و 
جهته  من  ليطالب  ال�سحيتان,  به  �رشح  ما 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام  احلق  ممثل 
توقيع عقوبة 4 �سنوات حب�سا نافذا و غرامة 
مالية بقيمة 200  األف دينار بعد اإعاد تكييف 
بتوفر  اأ�رشار  جمعية  تكوين  جلرمية  الق�سية 

ظروف الليل و التعدي وا�ستح�سار مركبة.
ل/منرية

  مت توقيفهم  متلب�سني بتفتي�ش ال�سحية وهو ملقى اأر�سا:

ع�سابة تعتدي على �سخ�سني يف �سيارتهما  من �أمام  مركز » �أردي�س«

ياب كلي للمرافق واخلدمات

قرية �سما�س بالبويرة خارج جمال �لتنمية

عن طريق  م�سحوق �سحري 
يعاجلها من تعطيل الزواج :

م�سعوذتان حتتاالن على 
فتاة وت�سلباها 350 مليون 

�سنتيم بحجة �لزو�ج 
العمر  من  الثالث  العقد  يف  �سيدة  وقعت 
�سحية ن�سب واحتيال على يد م�سعوذتني 
ال�سعبة  بالعملة  مالية  مبالغ  �سلبتاها 
�سنتيم,  مليون  ب350   قدرت  والدينار 
الذي  ال�سحر  تعطيل  على  اإيهامها  بعد 
كانت تعاين منه وت�سهيل زواجها مب�سحوق 
اأنه ماء يرقي جعلها  اأ�سا�ش  �سحري على 
تواجد  مكان  لهما  تك�سف  و  وعيها  تفقد 

اأموالها و جموهرات �سقيقتها.
هيئة  اأمام  مثولها  خالل  ال�سحية  واأكدت 
اأن   , بالعا�سمة  راي�ش  مراد  بئر  حمكمة 
حني  الفارط,  لل�سهر  تعود  الق�سية  وقائع 
بحجاب  �سيدتني  ال�سارع  يف  �سادفت 
�رشعي اأخطرتاها دون �سابق معرفة اأنها 
تعاين من ال�سحر من خالل عالماته البادية 
على وجهها و عر�ستا عليها تخلي�سها منه 
دائرة  من  واخلروج  الزواج  من  لتتمكن 
العنو�سة ولك�سب ثقتها قدمتا لها معلومات 
ت�سدقهما  جعلتها  ال�سخ�سية  حياتها  عن 
فحددت  لطلباتهما,  تن�ساع  و  بالكامل 
معهما موعدا قامت خالله باإ�سطحابهما 
ملنزلها بغية القيام بجل�سة الرقية, واأثناء 
تقدمي  منها  طلبتا  هناك  تواجدهما 
جموهراتها لهما ليتمكنا من الرقية عليها 
باعتبارها الطريقة االأمثل لل�سفاء, فقامت 
اأدنى تفكري بجمع كافة جموهراتها  ودون 
�سنتيم  مليون  ب170  قيمتها  املقدرة 
وقدمتها لهما وبعد ذلك طلبا منها �رشب 
الذي  العالج  مفعول  لزيادة  املرقي  املاء 
م�سحور  ماء  جمرد  االأمر  حقيقة  يف  كان 
جعلها تخرج عن وعيها و تدلهما على مكان 
املقدرةب  �سقيقتها  جموهرات  تواجد 
_250  مليون �سنتيم و تختم امل�سعوذتان 
جعلها  �سحرية  طال�سيم  بقراءة  خطتهما 
يغمى عليها و تقوم امل�سعوذتان باإ�ستغالل 
 , املجوهرات  بتلك  الفرار  و  الفر�سة 
تعر�سها  وتكت�سف  نومها  من  لت�ستفيق 
اأمام  مبا�رشة  بالتوجه  وتقوم   , لل�رشقة 
الق�سية  عن  �سكوى  الإيداع  االأمن  م�سالح 
املحتالتان  اإحدى  توقيف  عن  اأ�سفرت   ,
�سورهاباإعتبارها  على  تعرفت  اأن  بعد 
م�سبوقة ق�سائيا والتي مت توقيفها يف وقت 
بذلك  ,ليتم  ليلي  ملهى  من  بالقرب  الحق 
حتويلها على حمكمة احلال بجرم الن�سب 
اإجراءات  من  اإ�ستفادتها  بعد  االإحتيال  و 
اأنكرت خالل  االإ�ستدعاء املبا�رش , حيث 
نفت  و  جرم  من  لها  ن�سب  ما  �سماعها 
معرفتها بال�سحية موؤكدتا اأن املوا�سفات 
التي قدمتها مل�سالح االأمن والتي مت من 
خاللها توقيفها ال تتطابق مع موا�سفاتها 
, يف حني اأكدت دفاعها اأن الق�سية املتابع 
دالئل  على  ت�ستند  ال  موكلتها  الأجلها 
�سارمة اأولها اأبرزها تناق�سات ت�رشيحات 
فتارة  املحاكمة  جل�سة  خالل  ال�سحية 
اأنها  ت�رشح  اأخرى  وتارة  هي  باأنها  توؤكد 
ت�سببها , لتطالب باإفادتها بالرباءة لفائدة 
ال�سك , ويطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �سلف ذكره توقيع عقوبة عام 
حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 50األف دج يف 
حق املتهمة , يف حني قرر القا�سي تاأجيل 

النطق باحلكم جلل�سات الحقة .
 ل/منرية

والية  باأمن  ال�رشطة  م�سالح  نفذت 
اأمن  و  الدوائر  اأمن  فيها  مبا  مع�سكر 
الأوكار  مداهمة   عملية   194 احلوا�رش, 
اجلرمية خالل �سهر اأوت املن�رشم, منها 
09 عمليات م�سرتكة رفقة م�سالح الدرك 
الوطني التي جندت خاللها اأكرث من 160 
العمليات  هذه  ا�ستهدفت  حيث  دركي, 
االأماكن امل�سبوهة عرب القطاع احل�رشي 
و�سع  بغر�ش  ودوائرها,  مع�سكر  ملدينة 
اأمام  وتقدميهم  املنحرفني  لن�ساط  حد 

العدالة .

 537 من  اأكرث  العمليات  لهذه  جند  وقد 
بينها  من  امل�سالح  خمتلف  من  �رشطيا 
 , العمومي  االأمن   , الق�سائية  ال�رشطة 
كتيبة   , الدوائر  اأمن   , احلوا�رش  اأمن 
التدخل ال�رشيع و الفرق املتنقلة لل�رشطة 
الق�سائية, حيث م�ست 288 مكان م�سبوه 
�سخ�سا   1762 هوية  فح�ش  من  مكنت   ,

ومراقبة 5644 مركبة .
مت  التي  امل�ستهدفة  النقاط  بني  فمن   
 78 بـ  احل�سا�سة  االأحياء  جند  مداهمتها 
العمومية  واالأماكن  االأ�سواق   , عملية 

لنقل  الربية  املحطات   , عملية   73 بـ 
امل�سافرين حمطات ال�سكك احلديدية بـ 
45 عملية واأماكن متفرقة بـ 92 عملية , 
حيث مكنت عمليات املراقبة من توقيف 
خمالفات  يف  تورطهم  بعد  �سخ�سا   77
اإجراءات  لتنجز    , خمتلفة  جرائم   و 
ق�سائية يف حقهم و قدموا اأمام العدالة , 
التي اأمرت بو�سع 18 �سخ�سا منهم رهن 
خمتلف  من  البقية  ا�ستفاد  و  احلب�ش  

�سيغ االإفراج. 

مت  الذين  اال�سخا�ش  بني  من  وجند 
 09 العدالة  اإىل  تقدميهم  و  توقيفهم 
بي�ساء  اأ�سلحة  حمل  ب�سبب  اأ�سخا�ش 
�سخ�سا   28 توقيف  مت  فيما   , حمظورة 
باملخدرات  واملتاجرة  احليازة  ب�سبب 
 13 منهم  اأودع  املهلو�سة   واالأقرا�ش 
نف�ش  مكنت  كما   , احلب�ش   �سخ�سا 
اآخرين  اأ�سخا�ش   10 توقيف  من  العملية 
تبني بعد تنقيطهم اأنهم حمل بحث وفقا 
االإجراءات  اتخاذ  مت  ق�سائية  الأوامر 

القانونية يف حقهم . 

 خالل عمليات مداهمة متفرقة لأوكار اجلرمية خالل �سهر اأوت املن�سرم

�سرطة مع�سكر تفح�س هوية 1762 �سخ�سا و تر�قب 5644 مركبة 
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التي  امل�صادر  ذات  واأ�صافت 
اجتماع  اأن  املعلومة  اأوردت 
ال�صنة  نهاية  قبل  مرتقب  ر�صمي 
اجلارية �صيجمع بني �صناع القرار 
الئحة  درا�صة  اأجل  من  بالبالد، 
مبن  ورقلة،  والية  �صكان  مطالب 
املجتمع  جمل�س  ممثلي  فيهم 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  املدين 
التجميد  رفع  االإ�رساع يف  �رسورة 
لتمكني  امل�صت�صفى اجلامعي  على 
باالأخ�صائيني  دعمها  من  الوالية 
غرار  على  عدة  جماالت  يف 
االأع�صاب، االأنف واحلنجرة، طب 
ال�صيء  نف�س  واالأطفال،  العيون 
بالن�صبة ملطلب م�صت�صفى احلروق 
مع  الوالية  مر�صى  معاناة  الإنهاء 
ال�صفر  وم�صقة  التنقل  حتمل عناء 
بواليات  العالج  �صبل  عن   للبحث 
اأن  علمنا  اإذا  خا�صة  ال�صمال، 
بوابة اجلنوب ال�رسقي تعي�س على 
وال�صخط  الغليان  من  حالة  وقع 
اإرادة  غياب  ب�صبب  الكبريين 
حقيقية من القائمني على القطاع 
ال�صحي للتكفل بان�صغاالت اجلبهة 
تئن  التي  املحلية  االجتماعية 
حتت وطاأة الرتاكمات التي يتخبط 
حممد  املركزي  امل�صت�صفى  فيها 
واملوؤ�ص�صات  والعيادات  بو�صياف 

تفتقر  التي  اجلوارية  ال�صحية 
رغم  الطبية  اخلدمات  الأدنى 
دون  املاليري  ملئات  ا�صتنزافها 

جدوى .
وح�صبما علم من ذات اجلهات فاإن 
ال�صلطات العليا بالبالد قد األزمت 
الو�صايا باالإ�رساع يف اتخاذ كافة 
االإدارية  واالإجراءات  الرتتيبات 
على  االإفراج  اأجل  من  الالزمة، 
القوائم اال�صمية للم�صتفيدين من 
االيجارية  االجتماعية  ال�صكنات 

االأرا�صي  وقطع  العمومية 
�صواء  احل�رسي  للبناء  ال�صاحلة 
حيث  املدعمة،  وغري  املدعمة 
عرف هذين النمطني تاأخرا غري 
�صيا�صة  ب�صبب  التوزيع  مفهوم يف 
وهو  لالأمام،  والهروب  الت�صويف 
الو�صع الذي نتج عنه تاأجيج غليان 

اجلبهة االجتماعية املحلية  .
ك�صفت  فقد  ثانية  جهة  من 
ليومية  امل�صتوى  رفيعة  م�صادر 
قد  القرار  �صناع  اأن   ،« »الو�صط 

يف  بالتعجيل  الو�صاية  األزموا 
عمل  من�صب   600 على  االإفراج 
واالأجنبية  الوطنية  بال�رسكات 
النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة 
موجهة لفائدة البطالني املحليني 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
واملدار�س  الكربى  واملعاهد 
التكوين  مراكز  ومرتب�صي  العليا 
ن�صيان  دون  والتمهني،  املهني 
عدميي امل�صتوى وفق ما اأوردته 

م�صادرنا .

املدنية  احلماية  م�صالح  اأح�صت 
ال�صهر  خالل  اجلنوب  بواليات 
يف  ت�صبب  28حريق  املن�رسم  
املحا�صيل  من  هكتار   32 اإتالف 
احرتاق  اإىل  باالإ�صافة  الزراعية، 
بات  ما  وهو  مثمرة،  3600نخلة 
التي  النخيل  ثروة  بزوال  يهدد 
ت�صجيع  يف  احلكومة  عليها  تعول 

االقت�صاد الوطني.
املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
اجلنوب،  واليات  من  بعدد 
احرتاق  احلالية  ال�صائفة  خالل 
 32 واإتالف  مثمرة  3600نخلة 
املزروعة،  امل�صاحات  من  هكتار 
ثروة  بزوال  يهدد  بات  ما  وهو 
�صكان  عليها  يعتمد  التي  النخيل 
من  للرزق  كم�صدر  الواليات  ذات 
املحلية  االأ�صواق  يف  بيعها  خالل 

وت�صويقها للبلدان املجاورة، حيث 
طالب جمموعة من الفالحني من 
العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات 
احلرائق  اندالع  اأ�صباب  ملعرفة 
التي ت�صببت يف اإتالف ثروة النخيل 

وعدد من املحا�صيل الزراعية.
ويف مو�صوع مت�صل نا�صد الع�رسات 
اجلنوب  بواليات  الفالحني  من 
احلكومة بالتدخل العاجل والعمل 
التي  احلرائق  عن  تعوي�صهم  على 
من  كبري  عدد  اإتالف  يف  ت�صببت 
فتح  عن  ف�صال  النخيل،  غابات 
م�صالح  طرف  من  معمق  حتقيق 
احلقيقية  االأ�صباب  ملعرفة  االأمن 
كبدت  التي  احلرائق  ا�صتعال  وراء 
ثروة  فادحة يف  الفالحني خ�صائر 

النخيل. 
�سيخ مدقن 

تفتقر املوؤ�ص�صة ال�صحية اجلوارية 
ببلدية اأم الع�صل يف والية تيندوف، 
اإىل عدة اإمكانيات جعلت املر�صى 
وعائالتهم يعانون يف �صمت منها 
وكذا  املخت�صني  االأطباء  انعدام 
االأمر  وال�صكانري،  الراديو  اأجهزة 
اإىل  يتنقلون  هوؤالء  جعل  الذي 
ما  للعالج،  املجاورة  الواليات 
كبدهم خ�صائر مادية على و�صائل 

النقل وتكاليف العالج.
ا�صتكى عدد من عائالت املر�صى 
ببلدية اأم الع�صل يف والية تيندوف، 
امل�صجلة  النقائ�س  جملة  من 
نقل  اإىل  بهم  ودفعت  اأرقتهم  التي 
املجاورة  الواليات  اإىل  مر�صاهم 
خ�صائر  كبدهم  ما  وهو  للعالج، 

مادية على تكاليف العالج وو�صائل 
االأطباء  انعدام  منها  والتي  النقل، 
العمل  يرف�صون  الذين  املخت�صني 
عدم  نتيجة  اجلنوب  مب�صت�صفيات 
اإىل  باالإ�صافة  لهم،  ال�صكن  توفري 
وال�صكانري،  الراديو  اأجهزة  انعدام 
وهي نقائ�س جعلت قطاع ال�صحة 
غرفة  يدخل  املذكورة  باملنطقة 

االإنعا�س.
و طالب هوؤالء من اجلهات املعنية 
والتي على راأ�صها مديرية ال�صحة 
العاجل  بالتدخل  الوالية  بذات 
التي  امل�صجلة  النقائ�س  الحتواء 
نتيجة  معاناتهم  حجم  من  زادت 
التنقل للواليات املجاورة للعالج.    
�سيخ مدقن  

م�صالح  اأم�س   اأول  ليلة  عاجلت 
ق�صية  م�صعود  حا�صي  دائرة  امن 
لغر�س  كحولية  م�رسوبات  حيازة 
وقائع  تعود   ، رخ�صة  دون  البيع 
وردت  موؤكدة  معلومات  اثر  الق�صية 
بخ�صو�س  الدائرة  امن  م�صالح  اإىل 
احلظائر  الإحدى  �صخ�صني  ا�صتغالل 
ال�صاغرة امل�صتغلة يف ركن احلافالت 
وتخزين  ترويج  يف  وال�صاحنات 
امل�رسوبات الكحولية،   و بناءا على 
للمكان  واملراقبة  الرت�صد  عملية 
وم�صاهدة تردد بع�س ال�صباب القتناء 
امل�رسوبات الكحولية، قامت عنا�رس 
حا�صي  دائرة  الأمن  التابعة  ال�رسطة 
مت  اأين  املكان  مبداهمة  م�صعود 

االأمر  ويتعلق  فيهم  امل�صتبه  توقيف 
املدعو  و  ح(  ل   ( املدعو  من   بكل 
�صبـط  التفتي�س  عملية  بعد  ط(،  )ع 
يقدر  مايل  مبلغ  على  بحوزتـهما 
بـ)7500( دج من عائدات البيع  وكميـة 
الكحوليـة  امل�صـروبات  مـن  معتبـرة 
خمتلف  من  علبة    989 بـ  تقـدر 
االأنواع واالأحجام ، ليتم حتويلهما اإىل 
امل�صلحة التخاذ االإجراءات القانونية 
مت  ا�صتكمالها  بعد  معهم،  الالزمة 
قدما  �صدهما  جزائي  ملف  ت�صكيل 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه 
حمكمة حا�صي م�صعود اين �صدر يف 

حقهما 06 اأ�صهر نافذة. 
اأحمد باحلاج 

علمت يومية »الو�سط »، اأن حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي وبالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية بورقلة، 
تتابع باهتمام كبري احلراك الجتماعي بالولية، خا�سة بعد الوقفة الحتجاجية ال�سلمية احلا�سدة 

ملختلف �سرائح املجتمع املحلي بالعا�سمة املركزية للجنوب، موازاة مع ذلك فقد مت تكليف خمتلف 
الوزارات بتح�سري خمتلف ال�سائكة التي عجزت ال�سلطات املحلية عن حلحلتها خالل ال�سنوات الأخرية .

اإمكانية الإفراج عن امل�ست�سفى اجلامعي وال�سكنات قبل نهاية العام 

اأحمد باحلاج 

احلكومة تتحرك يف الوقت بدل ال�ضائع 
للتكفل بان�ضغاالت الورقليني 

امل�صرتكة  االأمن  م�صالح  متكنت 
اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�ص�صة 
بال�رسيط  والتهريب  املنظمة 
احلدودي اجلنوبي خالل ال�صدا�صي 
من  اجلارية،  ال�صنة  من  االأول 
لرت  تهريب 92800  اإجها�س حماولة 
للتهريب  موجهة  كانت  الوقود  من 
باجتاه  الوطني  الرتاب  خارج 
ك�صفت  االإفريقي.  ال�صاحل  دول 
للمجموعة  ر�صمية  اإح�صائيات 
باملناطق  الوطني  للدرك  الوالئية 
احلدودية االآهلة بال�صكان على غرار 

باجي  برج  تيمياوين،  قزام،  عني 
حماولة  عن  وتينزاوتني،  خمتار 
تهريب 92800 لرت من الوقود بنوعيه 
ال�صدا�صي  خالل  والبنزين  املازوت 
وذلك  اجلارية،  ال�صنة  من  االأول 
اأمنية نوعية  خالل تنفيذ 58 عملية 
مل�صالح االأمن املخت�صة وبالتن�صيق 
اجلمارك  اأق�صام  مفت�صيات  مع 
ما  وهو  احلدود،  حر�س  وعنا�رس 
اأ�صفر عليه توقيف 14 �صاحنة من نوع 
م�صتودعات   03 واكت�صاف  جيبيا�س 
الطاقوية،  املواد  لتخزين  �رسية 

ليتم م�صادرة املحجوزات وت�صليمها 
فيما  املعنية،  االخت�صا�س  لدوائر 
للم�صلحة   24 املوقوفني  حتويل  مت 
اخت�صا�صه  اإقليم  كل ح�صب  االأمنية 
مت  االإجراءات  ا�صتكمال  وبعد 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
اأمر  اأ�صدرت يف حق 19 منهم  التي 
يف  املوؤقت  احلب�س  رهن  باالإيداع 
بتهمة  الحقا  حماكمتهم  اإنتظار  
باالقت�صاد  واالإ�رسار  التهريب 
الوطني، فيما مت اإدانة  البقية ب�صنة 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  حب�صا 

واحد منهم بـ 28 األف دج، يف انتظار 
حتويلهم اإىل مراكز العبور احلدودية 
بلدانهم  نحو  لرتحيلهم  متهيدا 
االأ�صلية بتهمة االإقامة غري ال�رسعية 
اأن  بالذكر  جدير  الوطني.  بالرتاب 
ظاهرة تهريب الوقود عرفت خالل 
ب�صبب  كبريا  تراجعا  اجلارية  ال�صنة 
القيادة  ملخطط  ال�صارم  التطبيق 
الوطني  الدرك  ل�صالح  العامة 
التهريب  منابع  لتجفيف  الرامي 

مقارنة بالعام املن�رسم.
اأحمد باحلاج 

�رسكة  االإبل  مربو  من  عدد  طالب 
بوالية  النا�صطة  �صوناطراك 
عقب  املادي  بالتعوي�س  ايليزي، 
ت�صببها يف نفوق 50  راأ�س من االإبل 
عن  التنقيب  خملفات  نتيجة  �صنويا 
البرتول، حيث ترتك هذه املوؤ�ص�صة 
انتهاء  بعد  مك�صوفة  التنقيب  اآبار 
يف  يت�صبب  ما  ردمها،  دون  االأ�صغال 

هذه  تقبل  التي  االإبل  ثروة  هالك 
الكمياوية.  باملواد  مت�صممة  االآبار 
وح�صب ت�رسيح جمموعة من مربي 
فاإن عمال   « »الو�صط  االإبل جلريدة 
ترك  يتعمدون  �صوناطراك  �رسكة 
ردمها  دون  مفتوحة  التنقيب  اآبار 
الكمياوية  املواد  على  للق�صاء 
الذي  االأمر  التنقيب،  عن  الناجتة 

حمملني  اإبلهم،  هالك  يف  يت�صبب 
الكاملة  امل�صوؤولية  املوؤ�ص�صة  ذات 
املهمة  الرثوة  هذه  انقرا�س  وراء 
اجلهات  مطالبني  اجلهة،  ل�صكان 
ما  العاجل حلماية  بالتدخل  املعنية 
من  تعد  التي  الرثوة  هذه  من  تبقى 
وقد  ال�صحراوية.  املناطق  رموز 
لكبار  �صكاوي  املربني  هوؤالء  وجه 

للتدخل  ال�رسكة  بذات  امل�صوؤولني 
خملفات  ردم  على  عمالها  وحث 
االنتهاء  عقب  البرتول  عن  التنقيب 
من االأ�صغال حلماية اإبلهم من النفوق 
ت�صمما باملواد الكمياوية، باالإ�صافة 
اإىل تعوي�صهم عن خ�صارة 100 راأ�س 
من هذه الرثوة املهمة بالن�صبة لهم.

�سيخ مدقن 

يف اإطار التطبيق ال�سارم ملخطط جتفيف منابع التهريب 

مربو الإبل يطالبون �سوناطراك بالتعوي�ض

اإحباط تهريب 92800 لرت من الوقود باحلدود خالل 2018

نفوق 50 راأ�س من االإبل �ضنويا بايليزي

مطالب بفتح حتقيق ملعرفة الأ�سباب

ب�سبب انعدام الأطباء
 املخت�سني  واأجهزة الراديو 

حا�سي م�سعود بورقلة        

احرتاق 3600 نخلة 
مثمرة بواليات اجلنوب

ال�ضحة مري�ضة ببلدية 
اأم الع�ضل بتيندوف 

اإحباط حماولة ترويج 
989 قارورة خمر 
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هذه  �أن  قوب  عر  حبيب  وقال 
يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �مل�ساكن 
منها  ��ستفادت  خمتلفة  بر�مج 
�لإ�ستكمال  طور  يف  "هي  �لولية 
و  �لتهيئة  �أعمال  فقط  تبقى  و 
و�لتي  �ل�سبكات  خمتلف  �إجناز 
 70 من  �أكرث  معدل  متو�سط  بلغت 
�لوحد�ت  هذه  بني  ومن  باملائة، 
 5000 من  �أكرث  عددها  �لبالغ 
 1037 جمموعه  ما  يوجد  وحدة، 
وحدة يف قطب �لمتياز لو�د فلي 
)بلدية تيزي وزو( ينتظر ت�سليمها 
�إىل  بالإ�سافة    2018 دي�سمرب  يف 
166 وحدة �سكنية يف �أزفون �سيتم 
ت�سليمها يف �لفاحت نوفمرب ، بينما 
مدينة  يف  �آخرين   110 �إجناز  يتم 
 160 و  و��سيف  يف   40 و  عز�زقة 
يف در�ع �مليز�ن و 55 يف تريميتني 
�سيتم  خدة  بن  ذر�ع  يف  و248 
�لقادم  دي�سمرب   11 يف  ت�سليمها 
ي�سيف �مل�سدر. كما �سيتم ت�سليم 
�لربنامج  هذ�  من  �ملتبقي  �جلزء 
�لكتمال  و�سك  على  هو  �لذي 
من  �لأول  �لثالثي  خالل  -يقول- 
برنامج  �أن  �إىل  2019،م�سري�  �سنة 
�مل�سجل  �لجتماعي  �لإ�سكان 
جمموعه  ما  ي�سم  �لولية  لفائدة 
حو�يل  منها  وحدة   27.602

من  �أكرث  و  ��ستكملت   17.000
8000 وزعت وفيما يتعلق بالربنامج 
توقف  �إىل  �ملدير  �أ�سار  �ملتاأخر، 
ل�سببني  ما جمموعة 3348 م�سكن 
رئي�سيني يتعلقان بالعقار )معار�سة 
�أو �أ�سباب قانونية( �أو تقنية ب�سكل 
عدم  �لرتبة  طبيعة  ب�سبب  خا�ص 

�ل�ستقر�ر و �نزلق �لرتبة.
�ل�سبب  �لتقنية  �لعو�ئق  وكانت 
�مل�ساريع  بع�ص  لنقل  �لرئي�سي 
�إىل مو�قع �أخرى مبا يف ذلك 882 
وحدة �سكنية �لتي حولت من قطب 
مدينة  نحو  وزو  لتيزي  �لمتياز 
فقط  �لحتفاظ  مت  كما  فريحة 

ب422 باأبي يو�سف من �أ�سل 1200 
باقي  نقل  ليتم  �ملربجمة  وحدة 
�لربنامج �إىل مكان �آخر ب�سبب عدم 
�أن  ��ستقر�ر �لرتبة �لتي ل ميكنها 

ت�ستوعب برناجًما �أكرب.
 598 م�رشوع  يعرف  جهته  من 
يف  توقفا  فلي  بو�دي  �ملربمج 
�لنهيار  م�ساكل  ب�سبب  �لأ�سغال 
بها  قام  در��سة  "بعد  �لأر�سي 
�لت�سيري  و  �لرتقية  ديو�ن  مكتب 
�لوز�رة  �إىل  تقدمنا  �لعقاري 
عملية  ت�سجيل  لطلب  �لو�سية 
�ل�ستقر�ر  لتحقيق  �ملياه  �رشف 
يف �ملوقع"، ح�سبما �أ�ساف حبيب 

بامل�ساكل  يتعلق  عرقوبوفيما 
نفي  �أ�سار  بالأر��سي،  �ملتعلقة 
ما  نقل  مت  �أنه  �إىل  �مل�سوؤول 
ب�سبب  م�سكن   1000 جمموعه 
�ملعار�سة �أو عدم توفر �لأر��سي، 
بالإ�سافة �إىل توقف 1200 م�سكن 
�ل�رشكات  عقد  �إنهاء  �أعقاب  يف 
�إجر�ء�ت  حاليا  ويجري  �لفا�سلة. 
فة  �سا لإ با �إعادة بعث  
�أ�سغال  �إطالق  يتم  مل  ذلك،  �إىل 
�لت�سجيل  ب�سبب تكلفة  479 وحدة 
لتحقيق  �لأدنى  �حلد  تتجاوز 
ما  ح�سب  �لجتماعي،  �ل�سكن 

�أو�سحه مدير �ل�سكن

من املرتقب اأن يتم ت�سيلم اأكرث من 5000 وحدة �سكنية اجتماعية هي يف طور االجناز عرب خمتلف 
بلديات والية تيزي وزو يف الفرتة املمتدة ما بني نهاية ال�سنة اجلارية و الثالثي االأول من �سنة 

2019، ح�سب ما علم االأم�س من املدير املحلي لل�سكن. 

والية تيزي وزو :

حاوره م .اأمني .

نحو ت�سليم اأكرث من 5000 وحدة �سكنية اجتماعية 

والية البليدة :

والية ق�سنطينة :

والية الطارف:

والية اجللفة :

والية عني الدفلى :

والية ب�سكرة :

تراجع حم�سو�س يف حوادث حرائق الغابات مقارنة مع ال�سنة املا�سية 

تكوين بيداغوجي حت�سريي لـ 187 مدر�س جديد

حترير اأكرث من 6200 عقد 
امتياز لالأرا�سي الفالحية

نحو توزيع 250 اإعانة لل�سكن 
الريفي نهاية االأ�سبوع اجلاري 

انت�سال جثة مفقود جرفته مياه الوادي

10 اأجهزة جديدة لت�سفية الكلى 
لفائدة موؤ�س�سات ا�ست�سفائية 

مت حلد �ل�ساعة حترير ما ل يقل عن 6230 
فالحية  �أر��سي  ل�ستغالل  �متياز  عقد 
�لطارف،  بولية  �لدولة  لأمالك  تابعة 
ح�سب ما علم �لأم�ص  من مديرة �لديو�ن 

�لوطني لالأر��سي �لفالحية.
 6230 حترير  مت  خياري  �سمية  و��ستناد� 
 6304 جمموعة  ما  �أ�سل  من  �متياز  عقد 
معدل  باأن  مو�سحة  �إيد�عهم،  مت  ملف 
تقدم هذه �لعملية يقدر ب76 باملائة ملف 
تقدم  معدل  باأن  مو�سحة  �إيد�عهم،  مت 

هذه �لعملية يقدر ب76 باملائة.
تتم معاجلة  باأنه  �ل�سياق  و�أردفت يف ذ�ت 
حق  من  حتويلها  �سيتم  �لتي  �مللفات 
�سنة   40 ملدة  �لمتياز  �إىل  �لنتفاع 
و  �لأر��سي  م�سح  م�سالح  مع  بالت�ساور 
قبل  �لعقارية  و�ملحافظة  �لدولة  �أمالك 
لالأر��سي  �لوطني  �لديو�ن  �إىل  حتويلهم 
�ملزمع  من  باأنه  ذكرت  �لفالحية.كما 
 "2018 �سنة  نهاية  "قبل  �لعملية  ��ستكمال 

ح�سب �لتعليمات �لتي وجهها وزير �لقطاع 
خالل �آخر زيارة عمل و تفقد قادته لهذه 

�لولية �حلدودية.
تنظيم  يتم  باأنه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أردف 
لفائدة  دوري  ب�سكل  حت�سي�سية  حمالت 
حجم  من  �لتقلي�ص  �أجل  من  �لفالحني 
��سرتجاعها  و  �مل�ستغلة  غري  �مل�ساحة 
�آخرين  م�ستغلني  على  توزيعها  �إعادة  و 
على  تتوفر  �لتي  �لطارف  ولية  وحت�سي 
�ألف   84 قدرها  �إجمالية  فالحية  م�ساحة 
هكتار منها 74 �ألف و 173 هكتار �أر��سي 
 15 �إليها  ت�ساف  للزر�عة  �ساحلة  فالحية 
ما ل  �مل�سقية،  �مل�ساحة  �ألف هكتار من 
يقل عن 12 �ألف م�ستثمرة فالحية منها 6 
�آلف ذ�ت طابع خا�ص و 1161 م�ستثمرة 
و  �ألف   23 مب�ساحة  جماعية  فالحية 
فالحية  م�ستثمرة   1520 و  هكتار   563
مز�رع   6 و  هكتار   6548 مب�ساحة  فردية 

منوذجية.

�جللفة  بولية  �جلاري  �لأ�سبوع  نهاية  �سيتم 
و�أزيد  �لريفي  لل�سكن  �إعانة   250 زهاء  توزيع 
�لتجزئات  للبناء �سمن  من 380 قطعة �ساحلة 
�لجتماعية �لتي مت ��ستحد�ثها عرب عدد من 
م�سالح  من  �لأم�ص  علم   ما  ح�سب  �لبلديات، 
ياأتي هذ�  �لولية . ووفقا لذ�ت �مل�سدر فاإنه 
�لتوزيع �لذي حدد موعده �خلمي�ص �ملقبل يف 
"عا�سور�ء"  �لدينية  باملنا�سبة  �لحتفال  �إطار 
حيث �سي�رشف و�يل �لولية حمنة قنفاف على 
مر��سيم �لتوزيع �لتي من �ساأنها �إدخال �لفرحة  
�ل�سكنية  �لرب�مج  هذه  من  �مل�ستفيدين  لدى 

�لتي حظيت بها �لولية يف �ل�سنو�ت �لأخرية .
وبالتز�من مع هذ� �لن�ساط �لذي يخ�ص قطاع 
بولية  كبرية  حركية  يعرف  و�لذي  �ل�سكن 

�سيتم   ، و�لت�سليم  �لإجناز  حيث  من  �جللفة 
قطاع  يف  �لتنموية  �لعمليات  جت�سيد  �سمن 
�لأ�سغال �لعمومية و�سع حيز �خلدمة جلزء من 
م�سافة  على  �لأغو�ط  �جللفة  طريق  م�رشوع 
للتذكري،   . �مل�سالح  لذ�ت  �إ�ستناد�  كلم   10
مو�عيد  عدة  �ل�سنة  هذه  خالل  برجمة  متت 
�لر�سمية  �لحتفالت  �سمن  �ل�سكنات  لت�سليم 
�لوطنية منها و�لدينية كان �آخرها توزيع ح�سة 
بقو�م 1.773 وحدة �سكنية من خمتلف �ل�سيغ 
بلديات  �سملت  �جتماعية  جتزئات  عن  ف�سال 
وذلك  فدول  حا�سي  و  �لزعفر�ن  و  �ملجبارة 
يف �إطار �حتفالت يوم �ملجاهد 20 �أغ�سط�ص 
�لق�سنطيني  للهجوم  �ملزدوج  للذكرى  �ملخلد 

وموؤمتر �ل�سومام 20 �أوت 55/.56

عني  لولية  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  �نت�سلت 
�لدفلى جثة �سخ�ص مفقود كان قد جرفته مياه 
جنوب  بطحية  و  �حل�سينية  بني  �لو�قع  �لو�دي 
�لولية حيث كان قد �سقط  �لأم�ص ح�سب ما 
هذه  م�ستوى  على  بالت�سال  �ملكلف  من  علم 
"مت  �أنه  كمال حمدي  �ملالزم  و�أو�سح  �لهيئة. 
�لعثور على جثة �ل�سحية 56 �سنة �لذي كان قد 
جرفته مياه �لو�دي ظهرية �أم�ص �ل�سبت و ذلك 
مبنطقة �حلامول �لتابعة لبلدية �حل�سينية، �أي 
على بعد 10 كلم من مكان �سقوطه"،م�سري� �إىل 
�أن عملية �لبحث كانت قد �رشع فيها مبا�رشة 
�لأمطار  و  �لظالم  رغم  فقد�نه  خرب  بعد 

�ل�سحية  �لبحث عن  وكانت عملية  �ملتهاطلة. 
قد تطلبت جتنيد زهاء �ل50 عونا من �حلماية 
�ملدنية من بينهم غطا�سني و �ساحنتني و عدد 
من �سيار�ت �لإ�سعاف، وفق ما �أو�سح �مل�سدر 
�لتي  �لت�سامنية  �لهبة  �إىل  �لنتباه  لفت  �لذي 
�ملطر  حتدو�  �لذين  �ملو�طنون  بها  حتلى 
�ملطافئ  رجال  مل�ساعدة  �لقوية  و�لرياح 
�أن �ملكان  �ل�سعبة باعتبار  �لعملية  خالل هذه 
مت  وقد  و�لق�سب  و�لأع�ساب  بال�سخور  مليء 
حتويل جثة �ل�سحية �إىل م�سلحة حفظ �جلثث 
مب�ست�سفى مكور حمو يف عني �لدفلي ��ستناد� 

لنف�ص �مل�سدر.

بولية  �ل�ست�سفائية  �مل�سالح  تعززت 
�لطبية  �لتجهيز�ت  جمال  يف  ب�سكرة 
�لكلى،  لت�سفية  �أجهزة جديدة   10 باقتناء 
�أفاد به �لأم�ص �ملدير �ملحلي  ح�سب ما 

لل�سحة و�ل�سكان حممد �لعايب.
�حل�سة  هذه  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
زيو�سي  مل�ست�سفى  منها   4 تخ�سي�ص  مت 
عا�سور  مل�ست�سفى  و3  بطولقة  حممد 
ب�سري  مب�ست�سفى   3 و  جالل  باأولد  زيان 
�إىل  م�سري�  �لولية،  بعا�سمة  نا�رش  بن 
�لنوع  53 جهاز� من هذ�  يوجد حاليا  �أنه 
�ل�سحية  �ملر�فق  م�ستوى  على  م�ستغال 
بالولية. ومتكن �ملعد�ت �لطبية �جلديدة، 

ح�سب ذ�ت �مل�سدر، من تدعيم حمطات 
باملوؤ�س�سات  �ملتو�جدة  �لكلى  ت�سفية 
حت�سني  وكذ�  �لعمومية  �ل�ست�سفائية 
�ل�رشيحة  لهذه  �ملقدمة  �خلدمات  نوعية 
�سبكة  �أن  �لعايب  وقال  �ملر�سى.  من 
�ملعد�ت �لطبية �جلديدة متكن من �سمان 
باأكرب عدد من �ملر�سى، مو�سحا  �لتكفل 
�لكلوي  بالعجز  �مل�سابني  جمموع  �أن 
يقدر بنحو 400 حالة عرب �لولية للتذكري 
�ل�سكان من  و  �ل�سحة  ��ستفاد قطاع  فقد 
�لكلى دخلت حيز  لت�سفية  حمطة جديدة 
من  �لأول  �ل�سد��سي  خالل  �ل�ستغالل 

�ل�سنة �جلارية مبدينة زريبة �لو�دي.

بد�ية  منذ  �لبليدة  ولية  �سجلت 
حملة مكافحة حر�ئق �لغابات �سهر 
حم�سو�سا  تر�جعا  �ملن�رشم  يونيو 
�لغابات و كذ� يف  يف عدد حر�ئق 
نف�ص  مع  مقارنة  �خل�سائر  حجم 
�لفرتة من �ل�سنة �ملا�سية، ح�سب 
ما ك�سفت عنه �لأم�ص  م�سدر من 

حمافظة �لغابات
فقد  �مل�سدر  ذ�ت  بح�سب  و 
منذ  �لغابات  حمافظة  �سجلت 
غاية  و�إىل  جو�ن،  �سهر  مطلع 
�جلاري،  �سبتمرب  �سهر  منت�سف 

مناطق  عرب  حريقا   67 ن�سوب 
عن  �أ�سفر  �لولية  من  متفرقة 
�تالف 84ر121 هكتار من �لغطاء 
ت�سجيل  مقابل  هذ�  و  �لنباتي 
�إتالف  يف  ت�سبب  حريق   166
�لغابات.  من  هكتار  18ر372 
�لأكرب  �لن�سبة  ت�سجيل  مت  وقد 
من هذه �حلر�ئق - بح�سب ذ�ت 
�مل�سدر- على م�ستوى  �ملنطقة 
غر�ر  على  للولية  �ل�رشقية 
�لأربعاء و بوقرة و مفتاح يف حني 
مل ت�سجل  حل�سن �حلظ �حلظرية 

حو�دث  �أية  لل�رشيعة  �لوطنية 
�لتي تعد �سابقة   �لنوع و  من هذ� 
كل  تخ�رش  �لتي  �لولية  تاريخ  يف 
�سنة هكتار�ت من �لغطاء �لنباتي 
�ملنطقة  هذه  عليه   تتوفر  �لذي 
�أ�سباب  وتعود  �ل�سياحية.  �لغابية 
�إىل  �لإيجابي  �لإنخفا�ص  هذ� 
دوريات   لعبته  �لذي  �لهام  �لدور 
يف  مهامها  تتمثل  �لتي  �ملر�قبة 
و  �ندلعه  فورة  �حلريق  تطويق 
من  تكثف  بحيث   �نت�ساره  منع 
�لزمنية  �لفرتة  خالل  ن�ساطها 

�ملمتدة من منت�سف �لنهار و �إىل 
غاية  �ل�ساعة �لر�بعة زو�ل و هي 
معدل  �أعلى  ت�سجل  �لتي  �لفرتة 
در��سة  ح�سب   �حلر�ئق،  لن�سوب 
كما  �مل�سالح.  ذ�ت  بها  قامة 
للرتل  �لد�ئم  �لتو�جد  �أمر  �ساعد 
�ملتنقل باأعايل �حلظرية �لوطنية 
حر�ئق  �نخفا�ص  يف  لل�رشيعة  
�إىل  �سف  �ملو�سم  لهذ�  �لغابات 
ذلك �قتناء �سيار�ت و عتاد جديد  
�لغابات،  �أعو�ن  مهام  من  �سهل 

�أ�ساف �مل�سدر.

��ستفاد ما ل يقل عن 187 مدر�سا 
جديد� بولية ق�سنطينة من ترب�ص 
حت�سريي  بيد�غوجي  تكويني 
 2018 �ملدر�سي  �لدخول  بر�سم 
–  2019 ح�سبما علم �لأم�ص  من 

�إطار مبديرية �لرتبية.
و  �لإعالم  خلية  م�سوؤول  و�أو�سح 
حممد  �لرتبية  مبديرية  �لت�سال 
هذه  تنظيم  �أن  مرو�ين  �ل�سالح 
�لبيد�غوجية  �لتكوينية  �لدورة 
�ملدر�سة  خريجي  لفائدة  موجه 
لالأ�ساتذة  �لعليا  �لوطنية 

بيد�غوجيا  و  نف�سيا  لتح�سريهم 
�ملو�سم  لهذ�  جدد  كمدر�سني 
�مل�سدر  ذ�ت  و�أ�ساف  �ملدر�سي. 
مدر�سي  يخ�ص  �لتكوين  هذ�  �أن 
�لأطو�ر �لثالثة منهم 101 مدر�ص 
يف �لطور �لبتد�ئي و 61 مدر�سا يف 
�لطور �ملتو�سط و ي�ستهدف عديد 
و  �لعربية  �للغة  غر�ر  على  �ملو�د 
�لتاريخ  و  �لجنليزية  و  �لفرن�سية 
و�لعلوم  �لفيزياء  و  �جلغر�فيا  و 
�ملدر�سي  �لت�رشيع  و  �لطبيعية  
�أو  �ملدر�سني  وو�جبات  حقوق  و 

�أخالقيات مهنة �ملعلم و�جلو�نب 
�ملتعلقة  و�لرتبوية  �لنف�سية 
بالأخ�ص بنقل �ملعرفة من �ملعلم 
�إىل �لتلميذ وتقنيات ت�سيري �لق�سم 

و �لإعالم �لآيل.
�لذي  �لتكوين  تاأطري هذ�  وقد مت 
�سعد�ن  �لأختني  ثانوية  �حت�سنته 
طرف  من  ق�سنطينة  مبدينة 
و  مكونني  مدر�سني  و  مفت�سني 
للمرتب�سني  �سمح  و  متقاعدين 
�لفرتة  )يف  نظرية  درو�ص  مبتابعة 
يف  تطبيقية  �أخرى  �ل�سباحية(  

�سكل ور�سات )يف �لفرتة �مل�سائية( 
مرو�ين  �ل�سيد  �أ�سافه  ما  ح�سب 
�سيتبع  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  ،وك�سف 
�آخرين  ترب�سني  �لتكوين  هذ� 
�ل�ستوية  �لعطلة  خالل  مماثلني 
نف�ص  لفائدة  موجه  �لربيعية  و 
�ملدر�سني بهدف '' �إثر�ء معارفهم 
يف هذ� �ملجال '' مذكر� �أن 1282 
��ستفادو�  بق�سنطينة  مدر�سا 
بر�سم  مماثل  تكوين  من  م�سبقا 
�ملا�سي 2017  �ملدر�سي  �لدخول 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب الأ�ستاذة : فارح �سهام 

حم�سرة ق�سائية 
اجلزائر  عبان رم�سان  �سارع   14

الهاتف : 0778-47-40-61
 حم�سر اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بجريدة

 يومية وطنية بعد اإنقا�ص الع�سر 10% 
طبقا لأحكام املادة 750 من قانون الإجراءات املمدنية و الإدارية

 
نحن الأ�ستاذة فارح �سهام ، حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة �سيدي احممد، جمل�ص ق�ساء اجلزائر 

 املوقعة اأدناه و الكائن مقر مكتبها ب 14 �سارع عبان رم�سان اجلزائر 
لفائدة : 1( ورثة حمي الدين الزهرة و هم : حمي الدين م�سطفى  ال�ساكن)ة( ب : حي 164 م�سكن عمارة 1 رقم 10 بوقرة البليدة

البليدة  10 بوقرة  رقم    1 عمارة  م�سكن   164 حي   : ب  )ة(  ال�ساكن  يو�سف  الدين  حمي   )2
اجلزائر  ال�سحاولة  م�سكن   205  : ب  ال�ساكن)ة(  عائ�سة  الدين  3( حمي 

-مبوجب القرار ال�سادر عن جمل�ص  ق�ساء اجلزائر ، الغرفة العقارية ، بتاريخ : 24/01/16ق�سية رقم : 06119/15 رقم الفهر�ص : 00465/16، املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة 
بتاريخ :13/04/2016 ، حتت رقم : 866/2016

 : رقم  حتت   20/03/2017 بتاريخ  داي   ح�سني  مبحكمة  العقاري  الق�سم  رئي�سة  ال�سيدة  عن  ال�سادر  العلني  باملزاد  العقار  بيع  جل�سة  حتديد  اأجل  من  عري�سة  على  اأمر  -مبوجب 
.754/17

انه �سي�سرع يف بيع العقار عن طريق املزاد العلني للجل�سة التي �ستعقد بتاريخ 24/09/2018بالقاعة رقم 02 على ال�ساعة الثالثة م�ساءا مبحكمة ح�سني داي بعد انقا�ص الع�سر 
من ال�سعر الفتتاحي .

املحرر  البيع  عقد  مبوجب  اأر�سي  طابق  ذات  فيال  نوع  من  فرديني  م�سكنني  على  ي�سمل  -اجلزائر-  داي  ح�سني  بلدية  حممد  خلويف  �سارع   01 ب  الكائن  العقار  العقار:  تعيني 
 : كالتايل   20 رقم  عدد   56 رقم  حجم   17/09/1989

-البناية الأوىل قدمية : يحتوي على اأربعة غرف -مطبخ- مرحا�ص و دو�ص – مطبخ �سقفه مغطاة بال�سفائح ) الرتنيت( -رواق م�ساحتها 87.98 م2 -البناية الثانية حديثة الن�ساأة : 
حتتوي على قاعة جلو�ص 02- غرف -مطبخ- مرحا�ص و دو�ص  ورواق و �ساحتني م�ساحتها الجمالية 144.76 م2 بنيت على قطعة اأر�ص م�ساحتها الجمالية ب 355 م2 يحدها من 

ال�سمال ممر عر�سه 2.20 م – من جهة اجلنوب ملكية خا�سة -من جهة ال�سرق ملكية خا�سة – من جهة الغرب ملكية خا�سة.
�سروط البيع: اإ�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف قائمة �سروط البيع املودعة لدى حمكمة ح�سني داي فان ال�سعر الفتتاحي لبيع العقار بعد اإنقا�ص الع�سر 21.326.513.40 دج ) واحد 
 ، العقارية  الغرفة   ، اجلزائر  ق�ساء  جمل�ص  عن  ال�سادر  القرار  ح�سب   ) �سنتيم  اأربعون  و  دينار  ع�سر  ثالثة  و  خم�سمائة  و  األف  ع�سرون  و  �ستة  و  ثالثمائة  و  مليون  ع�سرون  و 
بتاريخ : 24/01/16 ق�سية رقم : 06119/15 رقم الفهر�ص : 00465/16 ، املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 13/04/2016 حتت رقم : 866/2016 ي�ساف اليها م�ساريف 

التنفيذ و كل حقوق الت�سجيل و ال�سهار و احلق التنا�سبي املمنوح للمح�سر الق�سائي املحدد قانونا. 
كما ان الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�سة 1/5 الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �سيك موؤ�سر عليه حل�ساب رئي�ص اأمناء ال�سبط املحكمة و اأن يدفع 
املبلغ املتبقي يف اأجل ثمانية اأيام املوالية لر�سو املزاد فعلى الراغبني يف ال�سراء الطالع على قائمة �سروط البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة ح�سني داي اأو �سحبها من مكتب 

املح�سر الق�سائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله .
.

حتى ل يجهل به مع �سائر التحفظات
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�سر للمخاطب الكل طبقا للقانون 

املح�ضرة الق�ضائية 
الو�سط:2018/09/18
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية تي�سم�سيلت

دائرة لرجام
بلدية لرجام

ر.ت.ج : 095638069004228

يعلن ال�شيد رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية لرجام عن طلب عرو�ض الجناز امل�رشوع التايل : 
ت�شمية العملية : اإجناز و جتهيز 06 اأق�شام للطور االبتدائي

- 04 اأق�شام مبدر�شة ال�رشاوقة / ق�شمني مبدر�شة همداين اأحممد 
مو�شوع دفرت ال�رشوط : 

- احل�شة االأوىل : اإجناز 04 اأق�شام مبدر�شة ال�رشاوقة 
- احل�شة الثانية : اإجناز ق�شمني مبدر�شة همداين احممد 

على املقاوالت املهتمة بهذا الطلب التقدم اإىل مكتب ال�شفقات لبلدية لرجام من اأجل �شحب دفرت ال�رشوط 
القدرات الدنيا املطلوبة : 

�شهادة تاأهيل و ت�شنيف مهنيني اأ�شغال البناء ن�شاط رئي�شي الدرجة 02 فما فوق ) �شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني �شارية املفعول يوم فتح االظرفة(  	•  
02 �شهادتي ح�شن تنفيذ اأ�شغال مل�رشوع مماثل خلم�ض �شنوات االأخرية م�شلمة من طرف �شاحب امل�رشوع  	•  

متو�شط رقم االأعمال للثالث �شنوات االأخرية ) 2015، 2016 و 2017 ( 40.000.000.00 دج  	•  
القدرات املادية و الب�رشية الالزمة الإجناز االأ�شغال مو�شوع دفرت ال�رشوط طبقا للمواد 53 و 57 من املر�شوم الرئا�شي 247/15 املوؤرخ يف 09/16 /2015 املت�شمن تنظيم ال�شفقات العمومية و تفوي�شات املرفق  	•  

العام 

ترفق العرو�ض بالوثائق التالية : 

مالحظة : ال تطلب الوثائق التي تربر املعلومات التي يحتويها الت�رشيح بالرت�شح و املتمثلة يف ) �شهادة ال�شوابق العدلية اأقل من 03  اأ�شهر ، ن�شخة من �شهادة الرتقيم اجلبائي NIF ( ن�شخة من ال�شجل التجاري ، �شهادة اإيداع احل�شابات 
االجتماعية ل�شنة 2017 ، بالن�شبة لل�رشكات ،�شهادة اأداء امل�شتحقات �شارية املفعول CASNOS ،CNAS ، CACOBATH ، ن�شخة من �شهادة اأداء ال�رشائب ( اإال من احلائز على االتفاقية و الذي يتوجب عليه تقدميها يف اأجل 

اأق�شاه 10 اأيام ابتداء من تاريخ اإخطاره و على اأي حال قبل ن�رش اإعالن املنح املوؤقت لالتفاقية .

تودع العرو�ض لدى االأمانة العامة لبلدية لرجام والية تي�شم�شيلت يف ظرف رئي�شي مقفل ومقفل باإحكام و مغفل و يحمل عبارة) ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة و تقييم العرو�ض ، طلب العرو�ض رقم 2018/33 »اإ�شم العملية » ، 
هذا الظرف يحمل بداخله 03 اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام يبني كل منها ت�شمية املوؤ�ش�شة و مرجع طلب العرو�ض و مو�شوعه و تت�شمن عبارة ملف الرت�شح – العر�ض التقني اأو العر�ض املايل ح�شب احلالة ( 

حدد تاريخ اإيداع العرو�ض باليوم الواحد و الع�رشين )21( قبل ال�شاعة 14:00 ابتداء من تاريخ اأول ن�رش لهذا االإعالن يف ال�شحف الوطنية اأو الن�رشة الر�شمية ل�شفقات املتعامل العمومي و اذا �شادف هذا اليوم يوم عطلة اأو يوم راحة 
قانونية ، فاإن مدة حت�شري العرو�ض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل .

جل�شة فتح االأظرفة تكون يف جل�شة علنية بنف�ض اليوم على ال�شاعة الثانية زواال ، و املتعهدون مدعوون حل�شور هذه اجلل�شة ، يبقى املتعهدون ملزمون بعرو�شهم ملدة )90( يوما ابتداء من تاريخ اأخر اأجل الإيداع العرو�ض

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح مع  ��شرت�ط  قدر�ت 
دنيا للمرة �لثانية رقم 2018/33 
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�صحيفة  ن�رشت  االتفاق  وحول 
لـ"يو�صي  العربية  "معاريف" 
التعليم  وزير  اإن  قوله  ميلمان"، 
ي�صوتان  �صوف  �صاكيد  و  بينيت 
امل�صغر  الوزراء  جمل�س  يف  غداً 
ليربمان  "اتفاق  �صد  "الكبينيت" 
"ميلمان":  حما�س"،واأ�صاف  مع 
جميع  تقدمي  �صيتم  الكبينيت،  "يف 
املخابرات  و�صعتها  التي  املراحل 
امل�رشية، ورمبا اأولها وهو الوحيد 
فتح  للتحقيق،  فر�صة  لديه  الذي 
يف  مبا  ال�صلع،  جميع  اأمام  املعابر 
وعودة  البناء،  ومواد  الوقود  ذلك 
منطقة ال�صيد، واإذا ما دعم رئي�س 

الوزراء االقرتاح ف�صيمر".
العربية  "هاآرت�س"  مرا�صلة 
"تنتظر  املو�صوع:  نف�س  يف  قالت 
اإ�رشائيل ما اإذا كان الهدوء �صيبقى 
املرحلة  طويلة،  لفرتة  اجلنوب  يف 
يقودها  التي  االت�صاالت  يف  االأوىل 
مبعوث االأمم املتحدة واملخابرات 
كامل  وقف  عن  تتحدث  امل�رشية 
عودة  وتعزيز   - النار  الإطالق 
اإىل  غزة،  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة 

جانب م�صاريع لقطاع غزة".
ملوقع  الكبينيت  يف  وزير  وقال 
هو  املعابر  "فتح  العربي:  كان"   "
عملية ترتيب وايقاف وقف اطالق 
من   ... �صنتحرك  هنا  ومن   ، النار 
غزة"ون�صبت  يف  الو�صع  حل  اأجل 
االأحزاب  بني  كبرية  خالفات 

بينيت  اإعالن  ب�صبب  االإ�رشائيلية، 
جتريه  طويل  تهدئة  اتفاق  عن 
بو�صاطة م�رشية  االحتالل  حكومة 
، خا�صة بعد اأن �صن بينيت هجوما 
على وزير احلرب ليربمان لتقدمية 

ن�صهيالت مبدئية لقطاع غزة.
على  بيتينو"  "ي�رشائيل  حزب  ورد 
 ، "كالعادة  فقال:  بينيت  هجوم 
و�صائل  اإىل  بينيت  الوزير  توّجه 
لي�صت  فارغة  ب�صعارات  االإعالم 

على  �صغرية  �صيا�صة  من  اأكرث 
االإ�رشائيلي  الدفاع  جي�س  ظهر 
االأف�صل  من  الدفاعية.  واملوؤ�ص�صة 
العنف  ت�صاعد  مع  التعامل  لبينيت 
يف املدار�س ".  يذكر اأنه يف �صوء 
بني  اإليه  التو�صل  مت  الذي  االتفاق 
الوزير  اأعلن   ، وحما�س  "اإ�رشائيل" 
�صيعار�س  حزبه  اأن  بينيت  نفتايل 
بينيت  واأ�صاف  وقال:  االتفاقية 
حما�س  �صيعطي  "الهدوء"  هذا  اإن 
الت�صليح  الإعادة  مطلقة  ح�صانة 
ال�صواريخ  من  االآالف  بع�رشات 
التي �صتهدد البالد باأكملها وت�صمح 
لها ببدء حرب يف الوقت املنا�صب 
لها.  مالئمة  ظروف  ظل  ويف 
واأ�صاف اأن "ما يقدمه وزير احلرب 
اأفيغدور ليربمان حلما�س هو خطاأ 
�صيمنحها  االتفاق  الأن  ج�صيم؛ 
ا�صتعدادا  الع�صكري  التقوي  فر�صة 
ح�صانة  ويعطيها  القادمة،  للجولة 
من  املزيد  حليازة  وفر�صة  كاملة، 
�صتهدد  التي  ال�صاروخية  القذائف 
كامل اأرجاء الدولة، وامتالك زمام 
املالئمة  الظروف  يف  املبادرة 
اإ�رشائيل  قوة  اأن  توقن  اأن  بعد  له 
الردعية قد ت�رشرت". وختم بالقول 
اإنه "ال يدعم احتالل قطاع غزة، اأو 
الدخول الربي اإليه، لكنه قدم خطة 
املجموعات  ال�صتئ�صال  بديلة 
امل�صلحة يف غزة من جذورها، ومل 

تقبل بعد يف احلكومة". 

اأفرد الإعالم العربي، �سباح اليوم م�ساحة وا�سعة لالأنباء التي تتحدث عن اتفاق بني "اإ�سرائيل" 
وحركة "حما�س"، كما تناول اخلالفات بني ال�سا�سة الإ�سرائيليني بعد الإعالن ر�سميا عن و�ساطة 

م�سرية لعقد اتفاق مع غزة.

خالفات عا�سفة..

هكذ� تناول �لإعالم �لعربي �إعالن 
مباحثات �لتهدئة مع حما�س

مقرتحات م�شرية جديدة ب�شاأن �لتهدئة

حملة �شر�شة لهدم �ملنازل يف �لقد�س وقلقيلية

�لإفر�ج عن �لأ�شرية �بتهال �بريو�س من �خلليل 

الر�صمية،  العربية  االإذاعة  قالت 
اإن م�رش  االأربعاء )8-15(،  اأم�س 
ب�صاأن  جديدة  مقرتحات  بلورت 
غزة،  قطاع  يف  التهدئة  اتفاق 
بجدول  ربطه  عدم  تت�صّمن 
زمني حمدد والنهو�س باالأو�صاع 

االإن�صانية يف القطاع.
اأجرت  القاهرة  اأن  واأو�صحت 
احلكومة  مع  ات�صاالت 
واملقاومة  "االإ�رشائيلية" 
الفل�صطينية وم�صوؤولني اأوروبيني، 
غزة،  قطاع  يف  االأو�صاع  ب�صاأن 
الإر�صاء  مقرتحات  عنها  نتجت 

ومل  االأمد  طويل  تهدئة  اتفاق 
تفا�صيل  عن  االإذاعة  تك�صف 
هذه املقرتحات، مكتفية بالقول 
امل�صاعي  اإطار  يف  ت�صب  اإنها 
امل�رشية ل�صمان ا�صتمرار فعالية 
اتفاق التهدئة الأطول فرتة ممكنة 
وذكرت اأن امل�صوؤولني االأوروبيني 
اجلانبني  التزام  ي�صرتطون 
واالإ�رشائيلي  الفل�صطيني 
االأمد،  وطويلة  التامة  بالتهدئة 
م�صاريع  اإقامة  يتمكنوا من  حتى 
باأو�صاعه  للنهو�س  اإن�صانية 

االإن�صانية واملعي�صية ال�صعبة.

"والال"  موقع  نقل  جانبه،  من 
م�صوؤول  عن  العربي  االإخباري 
"هناك  قوله  كبري،  اإ�رشائيلي 
املحادثات  يف  حقيقي  تقدم 
م�رش  رعتها  التي  املكثفة 
على  لالتفاق  املتحدة  واالأمم 
امل�صوؤول  التهدئة"واأ�صاف 
ا  تاًمّ وقًفا  االتفاق  "يت�صمن 
مقابل  حما�س  من  النار  الإطالق 
اأبو �صامل وتو�صيع  فتح معرب كرم 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صيد،  منطقة 
رواتب  دفع  يف  قطرية  م�صاركة 
غزة،  يف  احلكوميني  امل�صوؤولني 

الفل�صطينية  ال�صلطة  عن  عو�صا 
يف  الرواتب  حتويل  ترف�س  التي 
قوله،  وفق  االأخرية"،  االأ�صهر 
ويف �صياق مت�صل، يعقد املجل�س 
امل�صغر  االإ�رشائيلي  الوزاري 
واالأمنية  ال�صيا�صية  لل�صوؤون 
اجتماًعا  اليوم،  "الكابينيت" 
منطقة  يف  االأو�صاع  ملناق�صة 
اإثر  غزة،  قطاع  مع  احلدود 
نهاية  االأخري  امليداين  الت�صعيد 
هي  وهذه  املا�صي  االأ�صبوع 
منذ  "الكابينيت"  لـ  جل�صة  رابع 

اخلمي�س املا�صي.

�صباح  االحتالل  قوات  هدمت 
�صكنية  عمارة  االأربعاء،  اأم�س 
املحتلة  بالقد�س  بالعي�صاوية 
بحجة عدم الرتخي�س، ومنزل يف 

جبل املكرب بالقد�س املحتلة.
االحتالل  �صلطات  اأقدمت  كما 

اأي�صا  االأوىل  الفجر  �صاعات  يف 
بلدة  يف  منازل  عدة  هدم  على 
عدم  بحجة  قلقيلية  ق�صاء  عزون 

الرتخي�س.
ففي جنوب �رشق قلقيلية، داهمت 
بلدة  االحتالل  من  معززة  قوات 

احلماية جلرافات  ووفرت  عزون، 
هدمت  التي  املدنية  االإدارة 
االأ�صري  منزل  منها  منازل،  عدة 
كما  �صليم،  يا�رش  اأ�صيد  املحرر 
بناية  االحتالل  قوات  هدمت 
بحجة  العي�صاوية  يف  �صكنية 

بعد  وذلك  ترخي�س،  وجود  عدم 
من  معززة  بقوات  القرية  اقتحام 
اخلا�صة،  والوحدات  ال�رشطة 
ال�صكني  احلي  حا�رشات  التي 
الذي تتواجد به العمارة ال�صكنية، 

وهدمتها.

االحتالل  �صلطات  اأفرجت 
خ�رش  ابتهال  االأ�صرية  عن 
بلدة  من  عاما(   20( ابريو�س 
اخلليل  مدينة  غرب  كاحل  بيت 

االحتالل  �صلطات  واعتقلت 
كلية  يف  طالبة  وهي  ابريو�س، 
قبل  )العروب(،  التقنية  فل�صطني 
للتحقيق  وحولتها  اأ�صهر  ثالثة 

قبل  ابروي�س  الطالبة  وتعر�صت 
يوم من اعتقالها اإىل اعتداء نفذه 
وقوفها  اأثناء  �صهيوين  م�صتوطن 
الكلية �صمال مدينة  على مدخل 

اخلليل بعد خروجها من الدوام، 
التحقيق،  اإىل  االحتالل  وحولها 
�صجن ه�صارون يف  اإىل  نقلها  ثم 

"تل اأبيب".

فل�سطني املحتلة

حتري�س "�إ�شر�ئيلي" على حمكمة 
�جلنائية �لدولية.. تعرف على �ل�شبب؟

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�أ�شرى �حتجزو� يف �حلمامات 
و�أجربو� على �لنوم فوق �ملر�حي�س

هيوم"  "ي�رشائيل  �صحيفة  ذكرت 
املحكمة  على  يحر�س  تقرير  يف 
هناك  اأن  الهاي،  يف  الدولية 
ال�صيا�صي  النظام  يف  كبريا  قلقا 
اإزاء  "اإ�رشائيل"،  يف  والقانوين 
تقوم  التي  التحركات  من  �صل�صلة 
خط  اإىل  وت�صري  املحكمة  بها 

مت�صدد �صد الدولة العربية.
بادرت  فقد  ال�صحيفة،  وح�صب 
املحكمة يف اإحدى جل�صاتها، قبل 
اآلية،  "تاأ�صي�س  اإىل  تقريباً،  �صهر 
اأجل  من  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
املت�رشرة  واملجتمعات  ال�صحايا 
من الو�صع يف فل�صطني" ،بدورها، 
"احتجاجا  االحتالل  دولة  قدمت 
�صديد اللهجة" اإىل اإدارة املحكمة 
الهاي،  يف  الدولية  اجلنائية 
ال�صكاوى  يف  ينظرون  ق�صاة  �صد 
حول  االحتالل،  �صد  الفل�صطينية 
على  �صنها  التي  العدوانية  احلرب 
والبناء   ،2014 عام  غزة  قطاع 
يف  القانوين  غري  اال�صتيطاين 
اأفادت  ال�صفة الغربية، بح�صب ما 

القناة العا�رشة العربية.
واأو�صحت القناة م�صاء الثالثاء، اأن 
اإثر  "جاءت  "االإ�رشائيلية  ال�صكوى 
للتوا�صل  املحكمة  اأطلقتها  حملة 

مع "�صحايا االأو�صاع يف فل�صطني" 
بهدف جمع االأدلة يف اإطار التحقيق 
امل�صبق يف "ال�صكاوى الفل�صطينية 
"اإ�رشائيلية""،  حرب  جرائم  حول 
ال�صيا�صية  القيادة  غ�صب  اأثار  ما 
يف دولة االحتالل، وكانت املدعية 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة 
فاتو بن�صودا، قد فتحت يف كانون 
الثاين من 2015، حتقيقا اأوليا حول 
"االأو�صاع يف فل�صطني"، بعد توقيع 
روما  معاهدة  على  الفل�صطينيني 
�صالحية  واإحالل  ر�صميا  وقبولهم 
والتي  اأرا�صيهم،  يف  املحكمة 
ارتكاب  يف  "اال�صتباه  يف  تبحث 
العدوان  خالل  حرب"  جرائم 
 ،2014 العام  �صيف  غزة  على 
باالإ�صافة اإىل اال�صتباه بـ"انتهاكات 
يف  الدويل"  للقانون  "اإ�رشائيلية" 
غري  اال�صتيطاين  بالبناء  يتعلق  ما 

ال�رشعي.
الفل�صطينيون  قدم  �صهرين،  وقبل 
باإحالة  يعرف  ما  املحكمة  اإىل 
املدعية  من  تطلب  حكومية، 
ما�صية،  "جرائم  يف  التحقيق 
جارية وم�صتقبلية، �صمن �صالحية 
املحكمة، ترتكب يف جميع اأجزاء 

اأرا�صي دولة فل�صطني".

االأ�رشى  �صوؤون  هيئة  نقلت 
االأربعاء،  اأم�س  واملحررين، 
تعر�صوا  الأ�رشى  قا�صية  �صهادات 
بهم  ،والتنكيل  ،وال�صتم  لل�رشب 
خالل عمليات اعتقالهم والتحقيق 

معهم.
باأن  لها،  تقرير  الهيئة يف  واأفادت 
 26( كو�صا  اأحمد  رامي  االأ�صري 
تعر�س  نابل�س،  مدينة  من  عاما( 
البنادق  باأعقاب  العنيف  لل�رشب 
منزله  من  اعتقاله  خالل  والركل 
خ�صع  كما   ،2018/6/20 بتاريخ 
ع�صقالن  �صجن  يف  قا�س  لتحقيق 
للتنكيل  فيه  تعر�س  �صهر،  ملدة 
واالإهانة على اأيدي املحققني قبل 

اأن ينقل اإىل �صجن "جمدو".
"احتجزوين  كو�صا:  االأ�صري  وقال 
وعدمية  جدا  �صيقة  زنزانة  يف 
جدران  وذات  والتهوية،  االإ�صاءة 
حتى  اأ�صتطع  مل  للغاية  خ�صنة 
االتكاء عليها، وبداخلها مرحا�س 
النوم  على  اأجربت  الباطون،  من 

فوقه ل�صيق امل�صاحة، وقد �صعرت 
التنف�س،  يف  و�صيق  باالختناق 
وقدموا يل طعاما �صيئا للغاية كما 
اال�صتحمام  من  وحرموين  ونوعاً، 
 28 من  الأكرث  مالب�صي  تغيري  اأو 

يوما ب�صكل متوا�صل".
االأ�صري  ذكر  م�صابهه،  اإفادة  ويف 
من  عاما(   35( �صعيدان  فادي 
بتاريخ  اعتقل  اأنه  جنني،  مدينة 
�صاعة  يف  منزله  من   2018/6/4
اأثاروا  اأن  بعد  الليل،  من  متاأخرة 
الرعب والذعر يف نفو�س اأطفاله، 
اقتادوه  وبعدها  منزله،  وفت�صوا 
وفت�صوه  اجللمة  حتقيق  مركز  اىل 
معه  التحقيق  وخالل  عاريا، 
ل�صاعات،  احلمام  يف  احتجزوه 
كريهة  �صيقه  زنزانة  يف  وو�صعوه 
ال�صوء ملدة  فيه  وي�صعل  الرائحة، 
�صوء  من  ا�صتكى  كما  �صاعة،   24
الطعام املقدم له نوعا وكما، ومن 
حتى  اأو  له  املالب�س  اإدخال  منع 

ال�صماح له باال�صتحمام.
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واأرجع هوؤلء الأع�ضاء تلك اخلطوة 
اإىل اأ�ضباب، منها: وجود اإ�ضكال يف 
التوا�ضل بني املن�رصي والأع�ضاء، 
اإىل اتخاذه قرارات فردية  اإ�ضافة 
يوم  التون�ضي،  الربملان  واأّجل 
انتخاب  جل�ضة  املا�ضي،  اجلمعة 
مقررة  كانت  للهيئة  جديد  رئي�س 
غري  اأجل  اإىل  نف�ضه،  اليوم  يف 
الكتل  بني  التوافق  لغياب  م�ضّمى، 
خلالفة  �ضخ�ضية  حول  الربملانية 
الهيئة  ع�ضوا  وكان  املن�رصي 
تر�ّضحا  العزيزي  ونبيل  بفون  نبيل 
العزيزي  لكن  املن�رصي،  خلالفة 
�ضحب تر�ّضحه قبل يوم من اجلل�ضة 
النتخابية لعدم تزكيته من جانب 

اأع�ضاء الهيئة.

تعطيل كبري

عادل  النتخابات،  هيئة  ع�ضو 
اإن  لالأنا�ضول  قال  الربين�ضي، 
"الهيئة ت�ضهد تعطيال كبريا"وتابع: 
املن�رصي مل مينح  ا�ضتقالة  "منذ 
اأع�ضاء الهيئة نائبه اأنور بن ح�ضن 
قانون  اأن  رغم  لرئا�ضتها،  تفوي�ضا 
حال  يف  اأنه  على  ين�س  الهيئة 
�ضغور من�ضب الرئي�س يتوىل نائبه 

مكانه".
الهيئة  من  "اأع�ضاء  اأن  واأو�ضح 
ميتنعون  اأ�ضمائهم(  ذكر  )رف�س 
نائب  دعوة  رغم  الجتماع،  عن 
منذ  مرتني  الجتماع  اإىل  الرئي�س 
اأن  املن�رصي"وميكن  ا�ضتقالة 
الهيئة  جمل�س  اجتماعات  تعقد 

بح�ضور �ضتة اأع�ضاء من الت�ضعة.
هناك  "وكاأن  الربين�ضي:  وتابع 
حالها  على  الأمور  بقاء  يف  رغبة 

اأو لل�ضغط على الربملان من اأجل 
اإىل  اإ�ضارة  )يف  ما  رئي�س  انتخاب 
اإنه  وقال  الهيئة("  اأع�ضاء  بع�س 
"توجد م�ضائل عاجلة يجب النظر 
للعام  الهيئة  ميزانية  منها  فيها، 
2019، التي يجب امل�ضادقة عليها 
اأوت اجلاري وتقدميها اإىل  اأواخر 
الربين�ضي  املالية"ودعا  وزارة 
"ترك  اإىل  الهيئة  اأع�ضاء  بقية 
والجتماع  ال�ضخ�ضية،  احل�ضابات 
العاجلة"واأقر  امل�ضائل  يف  للنظر 
اأع�ضاء  بني  "خالفات  بوجود 
يتم  قانونية  م�ضائل  حول  الهيئة 
يف  لكن  بالت�ضويت..  ح�ضمها 
تدخل  اأي  يوجد  ل  نف�ضه  الوقت 
الداخلي  ال�ضاأن  يف  الأحزاب  من 
الوقت  يف  الربين�ضي  للهيئة"ونفى 
نف�ضه �ضحة كل ما ورد يف تقرير 
بالف�ضاد  اتهامات  من  املن�رصي 
الثمانية  الهيئة  اأع�ضاء  اإىل  وجهها 
اإىل  ن�ضبوا  الأع�ضاء  هوؤلء  وكان 
عري�ضة  يف  امل�ضتقيل،  الرئي�س 
اأخطاء  "ارتكاب  الإعفاء،  طلب 
ج�ضيمة وعدم احرتامه للقوانني".

من  تقرير  يف  املن�رصي،  ورد 
الربملان،  اإىل  وّجهه  �ضفحة   48
وت�ضارب  بـ"الف�ضاد  باتهامهم 
واملحاباة  واملح�ضوبية  امل�ضالح 

والمتناع عن الن�ضاط والعمل".

�ساأن داخلي

التون�ضي حاليا يف عطلة  الربملان 
من  والعا�رص  الأول  بني  متتد 
املتحدث  ووفق  اجلاري  ال�ضهر 
 68( النه�ضة  حركة  حزب  با�ضم 
النائب   ،)2017 اأ�ضل  من  مقعدا 
املرجح  "من  اخلمريي،  عماد 
جل�ضة  الربملان  مكتب  يحدد  اأن 
بعد  للهيئة  رئي�س  لنتخاب  عامة 

الربملانية"واأردف  العطلة  انق�ضاء 
م�ضتقلة  "الهيئة  اأن   ، اخلمريي، 
الوا�ضح  من  فيها..  نتدخل  ول 
وهناك  داخلها،  اإ�ضكال  هناك  اأن 
عري�ضة قدمت اإىل رئي�س الربملان 
حول اإعفاء رئي�ضها، وعلى الربملان 
يف  كاملة  م�ضوؤولياته  يتحمل  اأن 

انتخاب رئي�س للهيئة".
النه�ضة  "حركة  اأن  واأ�ضاف 
حري�ضة  دميقراطية(  )اإ�ضالمية 
عمل  اأجواء  على  الإبقاء  على 
مريحة بني اأع�ضاء الهيئة من اأجل 
الإ�رصاف امل�ضتقل وال�ضفاف على 
فيها  مبا  النتخابية،  املحطات 
والرئا�ضية  الت�رصيعية  النتخابات 

يف 2019".

انتخابات 2019

من جانبه، حّمل النائب عن "الكتلة 
الدميقراطية" )12 مقعدا(، غازي 
"نداء  حزب  كتلة  ال�ضوا�ضي، 
مقعدا/ليربايل(   55( تون�س" 
النا�رص،  حممد  الربملان،  ورئي�س 
انتخاب  جل�ضة  تاأجيل  م�ضوؤولية 
وقال  النتخابات  هيئة  رئي�س 
"تاأجيل  اإن  لالأنا�ضول،  ال�ضوا�ضي، 
مق�ضودة  باإرادة  كان  اجلل�ضة 
الربملان  ورئي�س  تون�س  نداء  من 
عليه  هي  ما  على  الأو�ضاع  لتبقى 
يف الهيئة، ما يوؤكد وجود رغبة يف 

تاأجيل انتخابات 2019".
حركة  خلف  تون�س"  "نداء  وحل 
"النه�ضة" يف نتائج انتخابات بلدية 
اأجريت يف 6 ماي املا�ضي، لتعود 
امل�ضهد  �ضدارة  اإىل  "النه�ضة" 
"نداء  اأزاحها  اأن  بعد  ال�ضيا�ضي، 
ت�رصيعية  انتخابات  اإثر  تون�س"، 

اأجريت يف اأكتوبر 2014.
جل�ضة  عقد  "�رصورة  على  و�ضدد 

املن�رصي،  اإعفاء  طلب  يف  للنظر 
للهيئة  جدد  اأع�ضاء   3 وانتخاب 
لثلث  الدوري  التجديد  �ضمن 
ثم  �ضنتني(،  )كل  اأع�ضائها 
جديد  رئي�س  انتخاب  اإىل  املرور 
قائال:  ال�ضوا�ضي  لها"وا�ضتطرد 
تكون  لن  املراحل  هذه  "دون 
الهيئة قادرة على تاأمني انتخابات 
2019"ويف  يف  و�ضفافة  نزيهة 
هيئة  اأجرت  املا�ضي،  نوفمرب 
�ضمن  قرعة  عملية  النتخابات 
جتديد ثلث اأع�ضائها، اأقرت على 
هم:  اأع�ضاء  ثالثة  مغادرة  اإثرها 
ح�ضن  بن  اأنور  بوحو�ضي،  ريا�س 
الثالثة  ويوا�ضل  براهم  وجنالء 
اإىل حني  الهيئة  مهامهم يف  حاليا 

من  جدد  اأع�ضاء  ثالثة  انتخاب 
جانب الربملان.

غياب التوافق 

كتلة  عن  النائبة  نفت  املقابل،  يف 
�ضحة  عمران،  هالة  تون�س"،  "نداء 
ال�ضوا�ضي وقالت  التهام املوجه من 
التهامات  "توجيه  اإن   ، عمران، 
اأحزاب  �ضماعة  بقي  تون�س  لنداء 

املعار�ضة".
تاأّجلت  النتخاب  "جل�ضة  اأن  اأردفت 
لعدم  الربملانية؛  العطلة  بعد  ما  اإىل 
وجود توافق بني الكتل حول املر�ضح 
بفون،  نبيل  الهيئة،  لرئا�ضة  الوحيد 
موافقة  يتطلب  انتخابه  اأن  حني  يف 

�ضوتا(،   145( الربملان  اأع�ضاء  ثلثي 
ح�ضم  ميكنها  ل  احلاكمة  والأغلبية 
امل�ضاألة دون موافقة املعار�ضة"وحول 
الهيئة،  يف  الأحزاب  تدخل  اإدعاءات 
م�ضتقلة،  "الهيئة  اإن  عمران  قالت 
لأنف�ضنا  ن�ضمح  ل  كاأحزاب  ونحن 
النائبة  �ضوؤونها"وختمت  يف  بالتدخل 
باأن  بالإقرار  تون�س"  "نداء  عن 
"اخلالفات الداخلية للهيئة اأثرت على 
النتخابات،  هيئة  عملها""وت�ضتعد 
اأواخر 2019، لتنظيم ثالث انتخابات 
 2011 انتخابات  )بعد  ت�رصيعية 
رئا�ضية  انتخابات  وثاين  و2014(، 
)الأوىل يف 2014(، منذ الثورة ال�ضعبية 
زين  الأ�ضبق،  بالرئي�س  اأطاحت  التي 

العابدين بن علي )1987: 2011(.

تتخّبط "الهيئة التون�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات" يف اأزمة داخلية جتاوزت ال�سنة؛ ما ت�سّبب يف تعطيل اأعمالها، واأثار خماوف ب�ساأن م�سري انتخابات ت�سريعية ورئا�سية مقررة العام املقبل 
يف ماي املا�سي، ا�ستقال رئي�س الهيئة اآنذاك، �سفيق �سر�سار، ونائبيه، لوجود خالفات تنظيمية مع اأع�ساء جمل�س الهيئة ولالأ�سباب نف�سها، اأعلن خليفته حممد التليلي املن�سري ا�ستقالته، مطلع 

جويلية املا�سي، ودعا الربملان اإىل البدء يف اإجراءات انتخاب رئي�س جديد لها، و�سبق ذلك، قرار من جمل�س الهيئة، مبوافقة ثمانية من اأع�سائه من اأ�سل ت�سعة، باإعفاء املن�سري من مهامه.

الهيئة تتخبط يف م�ساكل داخلية حادة

م٫�س 

اأزمة هيئة االنتخابات الت�ن�سية.. هل ت�ؤثر على ا�ستحقاقات 2019؟ 

اأمام احلرب االقت�سادية التي ت�سهدها اأنقرة موؤخرا

تن�ع االقت�ساد الرتكي عزز �سم�ده اأمام احلرب االقت�سادية 
وتعدد  الرتكي  القت�ضاد  تنوع  عزز 
احلرب  اأمام  �ضموده  من  ركائزه، 
اأنقرة  ت�ضهدها  التي  القت�ضادية 
موؤخرا، وفق ما قاله خرباء اقت�ضاد 
الآونة  يف  تركيا  وت�ضهد  لبنانيون 
جانب  من  اقت�ضادية  حربا  الأخرية 
الوليات  مقدمتهم  يف  دولية  قوى 
املتحدة، ما ت�ضببت يف تقلبات ب�ضعر 

�رصف اللرية.
وقال غازي وزنة، اخلبري القت�ضادي، 
احلايل  الوقت  يف  تواجه  تركيا  اإن 
حربا اقت�ضادية باأبعاد �ضيا�ضية، غري 
اأنه قادر على جتاوزها، بف�ضل تنوع 

القطاعات القت�ضادية.
اأن   ، ت�رصيح  يف  "وزنة"  واأ�ضاف 
الفرتة  يف  �ضجل  الرتكي  القت�ضاد 
منو  معدلت   ،2017  -  2001 بني 
باملائة،   7-5 بني  تراوحت  مرتفعة 

ن�ضب  ورافق  قوية  معدلت  وهي 
اخلبري  بح�ضب  املرتفعة،  النمو 
انخفا�س  اللبناين،  القت�ضادي 
اأقل  اإىل  البطالة،  معدلت  يف  لفت 
القوى  جممل  من  باملائة   10 من 
العاملة "يف الفرتة نف�ضها، مل تتجاوز 
ن�ضبة  )الت�ضخم(  امل�ضتهلك  اأ�ضعار 
بالن�ضبة  جيد  اأمر  وهو  باملائة،   5
جانب  اإىل  وامل�ضتهلكني،  لالأ�ضواق 
ال�رصائية"ويعترب  القدرة  حت�ضن 
اأبرز  اأحد  تركيا،  ال�ضياحة يف  قطاع 
التي �ضهدت  القطاعات القت�ضادية 
املا�ضي،  العقد  خالل  لفتا  منوا 
بعد  زيارتها،  دعوات  وارتفعت 
احلرب القت�ضادية التي تتعر�س له.

الثقافة  وزارة  بيانات  وت�ضري 
اإيرادات  اأن  اإىل  الرتكية،  وال�ضياحة 
الن�ضف  خالل  البالد  يف  ال�ضياحة 

مليار   11.5 بلغت   2018 من  الأول 
الأجانب  ال�ضياح  عدد  وبلغ  دولر 
الأ�ضهر  خالل  تركيا  زاروا  الذين 
 16 اجلاري،  العام  من  الأوىل  ال�ضتة 
باملائة   30.4 بلغت  بزيادة  مليونا، 
 2017 من  نف�ضها  الفرتة  مع  مقارنة 
ال�ضاد�س  املركز  تركيا  واحتلت 
عامليا من حيث ا�ضتقطاب ال�ضياح، 
نحو  عددهم  بلغ  اإذ  املا�ضي؛  العام 

39.9 ماليني.
ال�ضياحة  قطاع  �ضهد  "وزنة":  يقول 
مق�ضداً  تركيا  وباتت  لفتاً،  منواً 
مع  املنطقة،  يف  مهّماً  �ضياحياً 
عالجية  بني  ال�ضياحة  اأ�ضكال  تنوع 
وزاد:  ودينية  وثقافية  وترفيهية 
بدوره  �ضهد  العقاري،  القطاع  بينما 
والقطاع امل�رصيف عزز  كبرياً؛  منواً 
مكانته ودوره داخلياً واقليمياً، لذلك 

اللرية  �ضعر  تدهور  اأن  القول  ميكن 
واأبعاد  خارجية،  اأياٍد  له  الرتكية 

�ضيا�ضية بامتياز.
ويرى اأن ال�ضلطات الرتكية، باإمكانها 
�رصف  �ضعر  يف  الهبوط  ا�ضتيعاب 
�ضل�ضلة  عرب  تخفيفه  بل  "ل  اللرية، 
بال�ضيا�ضة  تتعلق  داخلية،  اإجراءات 
اأعلن  املا�ضي،  النقدية"والإثنني 
البنك املركزي الرتكي، اتخاذ رزمة 
تدعم  اأن  �ضاأنها  "من  اإجراءات، 
وتخلق  املالية،  الأ�ضواق  فعالية 
يف  امل�رصيف  للجهاز  اأكرب  مرونة 
اإجراءات  ال�ضيولة"وجنحت  اإدارة 
هبوط  وقف  يف  املركزي،  البنك 
العملة الرتكية، وحت�ضن �ضعر �رصفها 
الأمريكي  الدولر  اأمام  تدريجيا 
تعزيز  ميكنها  الرتكية،  "ال�ضلطات 
دول  مع  القت�ضادية  حتالفاتها 

دول  ت�ضم خم�س  )منظمة  الربيك�س 
الأ�رصع منواً وهي : الربازيل ورو�ضيا 

والهند وال�ضني وجنوب اإفريقيا(".
على  قادرة  اأنقرة،  اأن  اإىل  واأ�ضار 
تعزيز عالقاتها مع قوى واقت�ضادات 
"التبادل  رو�ضيا،  مثل  اأخرى، 
 17 اإىل  و�ضل  البلدين  بني  التجاري 
 5 تركيا  يزور  فيما  دولر،  مليار 
�ضنويا".وتابع  رو�ضي  �ضائح  ماليني 
ميكنها  "تركيا  وزنة:  غازي  اخلبري 
مع  القت�ضادية  عالقاتها  تعزز  اأن 
اقت�ضاد  ثاين  تعترب  التي  ال�ضني، 
اإىل  ي�ضل  قومي  ناجت  مع  العامل،  يف 
م�ضتقبل  بالتايل  دولر،  تريليون   11
الدول  مع  �ضيكون  القت�ضادي  تركيا 

الآ�ضيوية ودول الربيك�س".
رئي�س  �ضقري،  حممد  ناحيته،  من 
اللبنانية،  الغرف  احتاد  رئي�س 

لبنان،  وجبل  بريوت  غرفة  ورئي�س 
جتاوز  على  قادرة  تركيا  "اإن  قال 
الرتكية،  اللرية  انخفا�س قيمة  تاأثري 
والقطاع  قوي  فيها  فالت�ضدير 
يف  �ضقري  ن�ضيط"واأ�ضاف  ال�ضياحي 
لن  الرتكي  "القت�ضاد  اأن   ، حديث 
ينهار بالتاأكيد، واأظهر متا�ضكا لفتا 

يف خمتلف قطاعاته".
وتابع: "تركيا مرت تاريخياً بتجارب 
اأ�ضعار  هبوط  اأن  �ضحيح  كثرية، 
ال�رصف قد يتطلب وقت، لكن هناك 
الرتكي،  املحلي  املجتمع  يف  ثقة 
ال�ضلطات  اتخذتها  التي  باخلطوات 
"تركيا  حديثه:  الرتكية"وختم 
�ضهدت نهو�ضاً يف خمتلف امليادين 
القت�ضادية، مع الرئي�س رجب طيب 
�ضتجتاز  بالتاأكيد  وهي  اأردوغان، 

الأزمة".   
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وظهر اأداء اأ�سبال املدرب الفرن�سي 
بعد  متو�سط  فروجي  تيريي 
الثاين  بال�سوط  الأداء  يف  الرتاجع 
اأين كانت املبادرة لالعبي النادي 
خالله  �سجلوا  الذين  امل�رصي 
خطاأ  بعد  الوحيد  اللقاء  هدف 
فاروق  املدافع  وف�سل  الدفاع  يف 
اإىل  الكرة،  التعامل مع  �سافعي يف 
اأمني  حممد  احلار�س  اأن  جانب 
اأداء  يومه وقدم  زمامو�س كان يف 
التدخالت  بعد  خا�سة  مقنعا 
من  اأمامه  كانت  التي  املوفقة 
املناف�س اخل�سم  طرف مهاجمي 
الأمر الذي �ساهم يف تلقي �سباك 

الحتاد هدفا واحدا.
اأ�سامة  الالعب  رفقاء  وعاد 
الوطن  ار�س  اإىل  اأم�س  �سيتة 
بور�سعيد،  مدينة  من  قادمني 
التح�سري  يف  اليوم  ي�رصعون  اأين 
التي  مليلة  عني  جمعية  ملواجهة 
جتري مقدمة عن اجلولة ال�سابعة 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
ببولوغني،  حمادي  عمر  مبلعب 
اأمام  الإياب  مقابلة  ت�سبق  والتي 
الأمر  البور�سعيدي،  امل�رصي 

الذي يجعل املدرب فروجي اأمام 
العري�سة  اخلطوط  و�سع  مهمة 
التي ت�سمح لأ�سباله بتحقيق الفوز 
داخل القواعد قبل موعد املقابلة 
الهامة وال�سفر اإىل مدينة �سطيف 
ق�سد الدخول يف التح�سري اجليد 

للقاء.

فروجي:

احتاد  فريق  مدرب  مت�ّسك 
بحظوظ  فروجي  تيريي  اجلزائر 
فريقه يف التاهل اإىل ن�سف نهائي 
يف  الهزمية  رغم  الكاف  كاأ�س 
ت�رصيحات  يف  اأو�سح  اأين  م�رص، 
اإعالمية عقب نهاية املواجهة اأن 
فريقه مل يق�س بعد من املناف�سة 
 90 تنتظره  واأنه  خا�سة  القارية 
بعد  �سطيف  ملعب  على  دقيقة 
كلمته  و�سيقول  اأ�سبوع  من  اأقل 
�سيعمل  اأين  املتحدث،  ح�سب 
امل�ستحيل من اجل حتقيق التاأهل 
داخل القواعد وموا�سلة املغامرة 
الفرن�سي  املدرب  وعرب  القارية، 
ر�ساه الن�سبي على اأداء اأ�سباله اأين 
قدمها  التي  المكانيات  اأن  قال 
لعبوه اأعجبته ن�سبيا لكنه طالبهم 

با�ستغالل فر�س التهديف باأف�سل 
واثني  العودة،  مقابلة  يف  طريقة 
قدمه  الذي  الأداء  على  فروجي 
البور�سعيدي  امل�رصي  مناف�سه 
باأداء  ظهروا  اأنهم  �سدد  عندما 
موفق خالل �سوطي املباراة لكنه 
ا�ستطرد اأن فريقه كان قادرا على 

حتقيق نتيجة اأف�سل.

ح�سام ح�سن: 

امل�رصي  النادي  مدرب  عرب 
البور�سعيدي ح�سام ح�سن عن �سعادته 
على  فريقه  حققه  الذي  الفوز  عقب 
اأن  موؤكدا  اجلزائر،  احتاد  ح�ساب 
فوزا  اأنف�سهم  على  �سيعوا  لعبيه 
بنتيجة اأثقل بالنظر لعدد من الفر�س 
املقابلة  اأطوار  خالل  �سيعوها  التي 
اللعب  فر�سة  عليهم  فوتت  والتي 
باأكرث  باجلزائر  العودة  مقابلة  يف 
فريقا  واجهوا  اأنهم  م�سيفا  راحة 
فوق  عنيدا  وكان  به  ي�ستهان  ل  قويا 
يتوقع  اأنه  م�ستطردا  امليدان،  اأر�سية 
ا�ستقبال رائعا من اجلمهور اجلزائري 
وذلك  الإياب  للعب  اإىل  التنقل  عند 
اأبناء  لوفد  اجليد  ال�ستقبال  بعد 

»�سو�سطارة«.

�حتاد �جلز�ئر ي�ؤجل ح�ضم �لتاأهل �إىل لقاء �ضطيفاأبناء �سو�سطارة عادوا باأخف الأ�سرار اأمام امل�سري البور�سعيدي
اّجل فريق احتاد اجلزائر احل�سم فيما يتعلق بتاأ�سرية التاأهل اإىل الدور ن�سف 
النهائي ملناف�سة كاأ�س الكاف بعد العودة باأقل الأ�سرار واخل�سارة التي مني بها 

يف م�سر بهدف دون رد اأمام النادي امل�سري البور�سعيدي يف ذهاب الدور ربع 
النهائي من املناف�سة القارية، وهي النتيجة التي تبقي حظوظ النادي العا�سمي 
قائمة من اجل اللعب على تاأ�سرية التاأهل اإىل املربع الذهبي لكاأ�س الكاف التي 

ي�سعها م�سوؤويل الحتاد هدفا من اأجل التتويج بلقبها.

املنتخب الوطني ثالث 
البطولة الإفريقية 

لل�سباحة

�ضرو�طي تختتم 
�ملناف�ضة باإهد�ء 

�جلز�ئر ثالثة 
ذهبية

 
لر�سيده  الوطني  املنتخب  اأ�ساف 
املياه  تخ�س�س  يف  ذهبية  ميدالية 
�رصواطي  �سعاد  عرب  كم   5 احلرة 
بولية  بوكردان  ب�سد  ام�س  اأول 
تيبازة، يف اختتام البطولة الإفريقية 
باعتالء  لل�سباحة  املفتوحة 
بر�سيد 21  الثالث  ال�سف  اجلزائر 
وراء  ذهبيات  ثالث  منها  ميدالية 
باللقب 34 ميدالية  م�رص املتوجة 
بعد  ميدالية   39 اإفريقيا  جنوب  و 
 5 مب�سبح  التناف�س  من  اأيام  �ستة 
حممد  الأوملبي  للمركب  جويلية 
يف  �رصوطي  وتوجت  بو�سياف، 
من  والأخري  ال�سابع  اليوم  هذا 
البطولة، بلقب �سباق 5 كلم �سباحة 
بوكردان  �سد  يف  احلرة  املياه  يف 
بتوقيت 1 �سا 02 ثا 49 ج، متفوقة 
 1 عاطف  �سدى  امل�رصيتني  على 
�سا  ثا 50 ج وندى عقال 1  �سا 02 
واأبدت  التوايل،  على  ج   43 د   03
ال�سباحة الدولية يف ت�رصيح لوكالة 
�سعادتها  عن  اجلزائرية  الأنباء 
بهذا الإجناز بعد 7 اأيام : »اجلنوب 
اإفريقيات وامل�رصيات الالئي جئنا 
خ�سي�سا خلو�س �سباق 5  كلم، فاأنا 
امل�سبح  يف  �ساركت  التي  الوحيدة 
م�سيفة:  احلرة«،  املياه  ويف 
»جنحت يف العودة بقوة بعد �سهرين 
من الإ�سابة التي اأوقفا حت�سرياتي 
وتوجت بالذهب، الف�سة والربونز، 
اأنهيت هذه البطولة بعالمة جيدة«، 
خالل  �رصواطي  ح�سيلة   وبلغت 
ميداليات  اأربع  القارية  املناف�سة 
ف�سية  على  ح�سلت  بعدما  فردية 
بزمن 17د 21ثا 41ج  �سباق 1500  
وف�سية 800 م �سباحة حرة 9 د 01 
ثا  58 ج وبرونية 400 مرت �سباحة 
خمتتمة  ج،   42 و  ثا   24 د   4 حرة 
م�ساركتها بذهبية  5 كلم يف املياه 
احلرة. اأما عند الرجال، عاد لقب 
احلرة  املياه  يف  �سباحة  كلم   5
بتوقيت  املراوي  مروان  للم�رصي 
باملغربي  متبوعا  ثا،   55 د   57
�سعيد �سابر 58 د 21 ثا ثم مواطنه 
عادل البحري 59 د 23 ثا، وبالتايل 
بلقب  تتوجها  على  م�رص  اأكدت 
 45 مبجموع  الإفريقية  البطولة 
 4 ف�سية،   13 ذهبية،   28 ميدالية 
اإفريقيا  بجنوب  متبوعة  برونزية، 
يف الو�سافة بر�سيد 39  ميدالية 11 
ذهبية، 18 ف�سية، 10 برونزية لتاأتي 
بواقع  الثالث  املركز  يف  اجلزائر 
21 ميدالية 3 ذهبية، 5 ف�سية، 13 
برونزية، وا�سطر املنتخب الوطني 
اإثر  طموحاته  �سقف  لتخفي�س 
اإعالن رئي�س الحتادية اجلزائرية 
بوغادو،  حكيم  حممد  لل�سباحة 
القارية  املناف�سة  انطالق  ع�سية 
للثالثي  املفاجئ  الن�سحاب  عن  
اأ�سامة �سحنون وجواد �سيود ب�سبب 
جراء  بلخوجة  ونزمي  الإ�سابة 

م�ساكل عائلية.
وكالت

 اإدارة الفريق مت�سكت 
بال�ستقرار للعار�سة الفنية

عجايل يرت�جع عن �ال�ضتقالة 
وي���ضل مهامه مع �ل�ضام

عني  جمعية  فريق  اإدارة  جنحت 
خل�رص  املدرب  اإقناع  يف  مليلة 
قرار  عن  بالرتاجع  عجايل 
عقب  اتخذه  الذي  ال�ستقالة 
املن�رصمة  اجلولة  يف  التعرث 
انتهت  اأين  �سباب ق�سنطينة  اأمام 
�سمن  ال�سلبي  بالتعادل  املقابلة 
الرابطة  من  ال�ساد�سة  اجلولة 
رمى  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
تعر�سه  بعد  املن�سفة  املدرب 
من  وال�ستم  ال�سب  من  وابل  اإىل 
ال�ساعد  الفريق  جماهري  طرف 
ووافق  الكبار،  دوري  اإىل  اجلديد 
العار�سة  اإىل  العودة  عجايل على 
املهام  ملوا�سلة  جمددا  الفنية 
من  تبقى  فيما  راأ�سها  على 

خا�سة   اجلاري،  الكروي  املو�سم 
»ال�سام«  اإدارة  اإ�رصار  ظل  يف 
بال�ستقرار  الحتفاظ  على 
النطالق  وعدم  الفنية  للعار�سة 
جديد،  مدرب  عن  البحث  يف 
املدرب  اأن  الإدارة  اأّكدت  حيث 
م�سوؤولية  يتحمل  ل  عجايل 
الت�سكيلة  حتققها  التي  التعرثات 
داخل القواعد باعتبار ان النادي 
القواعد  خارج  اللقاءات  ي�ستقبل 
يف  يتمثل  حمايد  ملعب  وعلى 
بباتنة يف ظل رف�س  نوفمرب  اأول 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
بعني  تاأهيل ملعب عابد حمداين 

مليلة.
ع.ق.

دورة مارابيال باول للتن�س لأقل من 18 �سنة

ب�خ�لدة تتاأهل مبا�ضرة 
يف �جلدول �لنهائي

اجلزائرية  التن�س  لعبة  اأدرجت   
يف  مبا�رصة  بوخولدة  حورية 
الدولية  للدورة  النهائي  اجلدول 
باول«  »مارابيال  لالوا�سط 
اخلام�سة  الدرجة  يف   امل�سنفة 
من  املمتدة  الفرتة   يف  املقررة 
على  اجلاري  �سبتمرب   22 اىل   17
ريفريا  لنادي  الرتابية  امليادين 
القائمة  وفق  ال�سبانية،  �سبورت  
اأول  عنها  اأعلنت  التي  النهائية 
ام�س اللجنة املنظمة، و�ستتعرف 
 16 ال�سابة  الوهرانية  الالعبة 
املرتبة  يف  وامل�سنفة  �سنة 

يف  مناف�ستها   عن  عامليا   1427
النهائي  اجلدول  من  الأول  الدور 
املرحلة  مناف�سات  اإجراء  عقب 
الدورة  هذه   وتعرف  الت�سفوية، 
مائة  قبل حوايل  تن�سط من  التي 
يتمتعن  لعبات   م�ساركة  لعبة، 
الت�سنيف  يف  متقدمة  مبراكز 
جي�سيكا  ال�سبانية  مثل  العاملي 
 223 املركز  مانريو  بوزار 
والي�ستونية كارول  بالك املركز 
353 والأملانية روك�سوندرا �سيا�س 

املركز 392.
ق.ر.  
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فم  يف  ال�سعيد  قا�سي  ويبقى 
املدفع وهو الذي مت حتميله 
الالعبني  انقالب  م�سوؤولية 
ال�سفقة  بعد  خا�سة  عليه 
خالل  بها  قام  التي  الكبرية 
املن�رصم  ال�سيفي  املركاتو 
عبد  الالعب  با�ستقدام 
�سبيبة  من  بوردمي  الرحمان 

قيمتها  ب�سفقة  ال�ساورة 
ملياري �سنتيم، مقابل اإقدامه 
الالعبني  اأجور  تخفي�ض  على 
الذين مل يه�سموا تلك اخلطوة 
التي  الأ�سباب  اأحد  وهي 
الفريق  داخل  الأمور  جعلت 
باخلري،  تب�رص  ول  معقدة 
ورغم مطالب الأن�سار برحيل 
قا�سي ال�سعيد فاإن م�سادر من 
داخل النادي اأكدت »للو�سط« 

ل  �سوناطراك  م�سوؤويل  اأن 
اإقالته من من�سبه  يفكرون يف 
و�سوف يوا�سل مهامه ب�سورة 

عادية.
جماهري  اأجمعت  املقابل  يف 
مقاطعة  على  »العميد« 
للفريق  املقبلة  املباريات 
الو�سعية  للتاكيد على رف�سها 
التي اآل اإليها النادي وغ�سبهم 
امام  القا�سية  الهزمية  من 

جانب  اإىل  القبائل،  �سبيبة 
درا�سة الأن�سار للقيام مب�سرية 
املقبل  اجلمعة  �سالة  بعد 
كيتاين  �ساحة  من  تنطلق 
بباب الوادي ومتتد اإىل مركز 
بعيني  والإطعام  الفندقة 
الالعبون  يقيم  اأين  البنيان 
والهدف  تدريباتهم،  ويجرون 
منها الإ�رصار على طرد جميع 

من ل يقدم الإ�سافة للفريق.

يدر�سون اإقامة م�سرية من كيتاين اإىل مركز عني البنيان

اأن�ضار املولودية ي�ضرون على طرد قا�ضي ال�ضعيد من الفريق
مل تتجّرع جماهري فريق مولودية اجلزائر الهزمية القا�سية التي تعر�ض لها فريقها اأمام �سبيبة القبائل بخما�سية 
نظيفة على ملعب بولوغني، حيث انطلقت احلملة للمطالبة بطرد املدير الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد من النادي 

والذي انقلبت الطاولة عليه عقب التعرث املفاجئ خا�سة واأنه جاء بعد العودة بالفوز من تنقل نهاية الأ�سبوع 
املنق�سي اإىل اأوملبي املدية، وهو الأمر الذي دفع اجلميع اإىل حتميل املعني م�سوؤولية اخلرجة ال�سلبية للنادي والذي ل 

ي�ستبعد اأن يكون كب�ض الفداء يف انتظار قرار جمل�ض اإدارة �سركة �سوناطراك �ساحب اأغلبية الأ�سهم يف الفريق

اإدارة مالل تتعاقد رفقة �سركة كو�سيدار 
لتمويل النادي

الكناري تك�ضر الأنياب بعودة قوية 
اإىل لعب الأدوار الأوىل

مي�ضي مهدد بلخروج من 
تر�ضيحات الكرة الذهبية

اإدارة فريق �سبيبة القبائل يف  جنحت 
العودة بفوز ثقيل وثمني على ح�ساب 
الأخري  ملعب  على  اجلزائر  مولودية 
يف  نظيفة  بخما�سية  به  اأطاح  والذي 
تكن متوقعة متكن خاللها  مقابلة مل 
ثنائية  �ساحب  اأو�سان  الالعب  رفقاء 
الأهم وموا�سلة  اللقاء من حتقيق  يف 
واأن  خا�سة  اليجابية  النتائج  �سل�سلة 
منذ  للهزمية  وتتعر�ض  مل  الت�سكيلة 
�ست  مرور  وبعد  املو�سم  انطالق 
فوزها  حققت  التي  وهي  جولت 
الثاين على التوايل بعد انت�سار اجلولة 
بارادو،  نادي  ح�ساب  على  الفارطة 
نف�ض  على  للموا�سلة  مر�سحة  وتبقى 
الريتم خا�سة واأنها تالقي يف اجلولة 
ال�سيف  الأ�سبوع  هذا  نهاية  املقبلة 
تر�سح  والتي  اجلريح  بلوزداد  �سباب 
جدول  ت�سدر  يف  للموا�سلة  الفريق 
»الكناري«  واأن  خا�سة  الرتتيب 
رغبتهم  ويوؤكدون  بال�سدارة  ينفردون 
لعب  اإىل  قوية  عودة  ت�سجيل  يف 
الأدوار الأوىل ابتداء من هذا املو�سم 
املوا�سم  خالل  متوا�سعة  نتائج  بعد 
الذي  الكبري  العمل  ويبقى  ال�سابقة، 
يقوم به املدرب باتريك دوما�ض ياتي 
خا�سة  اخرى  اإىل  جولة  من  بالثمار 
به  ي�رصب  الذي  الن�سباط  ظل  يف 
خلق  من  متكنه  جانب  غلى  املعني 
اأجواء رائعة بني الالعبني والن�سجام 

بني اخلطوط الثالثة للت�سكيلة.

على  القبائل  �سبيبة  فريق  �سّدد 
ناديه يف احل�سول على �رصكة  اأحقية 
وطنية من اجل تدعيمه مثلما يحدث 
الرابطة  يف  النا�سطة  الأندية  مع 
مالل  اأو�سح  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
املقابلة  نهاية  عقب  ت�رصيحات  يف 
مولودية  اأمام  ناديه  خا�سها  التي 
اجلزائر وفاز بها بخما�سية نظيفة اأن 
ال�سبيبة ل متلك �رصكة وطنية يف حجم 
�سوناطراك ت�ساهم يف م�ساعدة النادي 
الفريق  يجعل  الذي  الأمر  وهو  ماليا 
الناحية  من  الفرتات  عديد  يعاين 
املادية، م�سيفا اأن الت�سكيلة القبائلية 
ورغم العراقيل التي ت�سادفها اإل اأنها 
رفع  على  قادرة  �سابة  ت�سكيلة  متلك 
التحدي وامل�ساهمة يف اإعادة الفريق 
الأوىل،  الأدوار  للعب  الأ�سواء  اإىل 
مفاو�سات  ف�سل  عن  مالل  وك�سف 
اإدارة ناديه مع م�سوؤويل �رصكة الهاتف 
عن  عرب  والتي  »موبيلي�ض«  النقال 
اأ�سفه لالأمر خا�سة واأنه �سيعت على 
ناديه فر�سة احل�سول على دعم مايل. 
لالإ�سارة اأعلنت اإدارة »الكناري« اأم�ض 
كو�سيدار من  تعاقدها مع �رصكة  عن 
على  واحل�سول  النادي  متويل  اجل 
الفريق  ي�ساعد  الذي  املايل  الدعم 
تنتظرها  التي  التحديات  مواجهة  يف 

خالل الفرتة املقبلة.
عي�سة ق.

عن  يومًيا  التكهنات  تزداد 
للجوائز  الكرة  جنوم  تر�سيحات 
ح�سد  بعد  العام،  هذا  الفردية 
اأف�سل  جائزة  مودريت�ض  لوكا 
ومناف�سته  اأوروبا،  يف  لعب 
جنم  رونالدو  لكري�ستيانو  جمددا 
جوفنتو�ض وحممد �سالح حمرتف 
يف  الأف�سل  جائزة  على  ليفربول 
ويف  الفيفا،  يقدمها  التي  العامل 
تقدميها لنطالق الن�سخة اجلديدة 
جتاهلت  اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
غالفها  يف  فوتبول  فران�ض  جملة 
و�سع  القادة  ب�رصاع  عنونته  الذي 
مي�سي  ليونيل  وكذلك  مودريت�ض 
وو�سعت  الإ�سباين،  بر�سلونة  جنم 
�سالح  �سورة  الفرن�سية  املجلة 
وكري�ستيانو رفقة نيمار جنم باري�ض 
اأغويرو  و�سريجيو  جريمان  �سان 

واأنطوان  �سيتي،  مان�س�سرت  هداف 
غريزمان جنم اأتلتيكو مدريد، وقد 
التكهنات  اأبواب  ال�سورة  تفتح هذه 
الفرن�سية  املجلة  تر�سيحات  ب�ساأن 
لالعبني املر�سحني جلائزتها الكرة 
العامل  يف  لعب  لأف�سل  الذهبية 
كل  ا�ستبعاد  ظل  يف  العام،  هذا 
جنوم منتخب فرن�سا من تر�سيحات 
اختفاء  اأن  كما  والفيفا،  اليويفا 
مي�سي من غالف »فران�ض فوتبول« 
يف تقدميها للم�سابقة الأقوى، ينذر 
باإمكانية ا�ستبعاد النجم الأرجنتيني 
مرة  لأول  جلائزتها  الرت�سيح  من 
منذ عام 2007، ويتقا�سم مي�سي مع 
كري�ستيانو رونالدو �سدارة الفائزين 
بالكرة الذهبية بر�سيد 5 مرات لكل 

منهما.
ق.ر.

ما�ضي نيمار يطارده يف الآنفيلد
يعي�ض نيمار جونيور جنم باري�ض �سان جريمان يف دائرة من ال�سغوط ال�سديدة 

لربطه دائًما بنجاح م�رصوع النادي الفرن�سي يف حتقيق حلمه الأكرب، بح�سد لقب 

دوري اأبطال اأوروبا، دفعت اإدارة النادي الباري�سي 222 مليون يورو لك�رص ال�رصط 

اجلزائي يف عقد نيمار مع بر�سلونة، �سعًيا لال�ستفادة من خرباته بامل�ساركة يف 

اأربعة موا�سم بهذه البطولة، جنح خاللها يف رفع الكاأ�ض ذات الأذنني عام 2015 

عندما �سجل هدف �سمان تتويج البار�سا باللقب على ح�ساب جوفنتو�ض بنتيجة 

3-1، انطالقة النجم الربازيلي مع بي اإ�ض جي يف دوري الأبطال املو�سم املا�سي 

كانت مذهلة، حيث �سجل 6 اأهداف يف مرحلة املجموعات، اإل اأن م�سريته توقفت 

عند امل�ساركة اأمام ريال مدريد يف ذهاب ثمن النهائي وحرمته الإ�سابة يف 

كال�سيكو اأوملبيك مار�سيليا من امل�ساركة يف لقاء العودة الذي �سهد خ�سارة جديدة 

للعمالق الباري�سي اأمام نظريه امللكي يف حديقة الأمراء.

خا�ض نيمار 47 مباراة يف دوري الأبطال، �سجل 27 هدًفا و�سنع 21 لزمالئه 

يف �سان جريمان وبر�سلونة، اإل اأنه �سي�ستهل مو�سمه ال�ساد�ض بالت�سامبيونزليغ 

مبواجهة من العيار الثقيل خارج الديار اأمام ليفربول الإجنليزي و�سيف الن�سخة 

الأخرية، وتعد املالعب الإجنليزية حجر عرثة دائم يف طريق نيمار جونيور بدوري 

الأبطال، حيث �سبق اأن زارها الربازيلي 4 مرات من قبل بواقع 3 مرات اأمام 

مان�س�سرت �سيتي مبلعب الحتاد، ومرة واحدة مبلعب الإمارات معقل اأر�سنا، ف�سل 

خاللها يف ت�سجيل هدف وحيد، بل �سجل هدفني فقط يف مرمى الفريقني على 
ملعب كامب نو.

ويعول النادي الباري�سي ومديره الفني اجلديد توما�ض توخيل كثرًيا على نيمار، 

الذي يريد اإثبات نف�سه يف امل�رصوع الباري�سي، وجتاوز الكبوة التي مر بها مع 

منتخب الربازيل يف كاأ�ض العامل باخلروج من دور الثمانية باخل�سارة اأمام بلجيكا 

1-2، ويت�سلح اأغلى لعب يف العامل قبل مواجهة الليفر ببدايته اجليدة مع الفريق 

الباري�سي هذا املو�سم، حيث �سجل 4 اأهداف يف الدوري يت�سدر بها قائمة هدايف 

الفريق مت�ساوًيا مع زميله ال�ساب كيليان مبابي، ورغم هذا ال�سجل ال�سعيف يف 

مالعب اإجنلرتا اإل اأن نيمار ميلك ذكرى �سعيدة وحيدة يف ملعب اآنفيلد، حيث �سبق 

اأن هز �سباكه يف مباراة ودية بني منتخبي الربازيل وكرواتيا يف اإطار ا�ستعدادهما 
ملونديال 2018.

ق.ر.

�ضليماين وبن 
زية يقودان 

فرنبات�ضي
 اإىل الفوز

اجلزائريان  الدوليان  قاد 
بن  ويا�سني  �سليماين  اإ�سالم 
زية فريقهما فرنبات�سي اإىل 
حتقيق فوز هام على ح�ساب 
�سمن  �سبور  قانيا  نادي 
املمتاز،  الرتكي  الدوري 
حيث تاألق بن زية يف اللقاء 
ومنح فريقه النقاط الثالث 
احلا�سمة  التمريرة  بف�سل 
التي منحها اإىل زميله اإيليه 
اإيلما�ض والذي �سجل بف�سل 
الوحيد  الهدف  الكرة  تلك 
 67 الدقيقة  عند  اللقاء  يف 
للفريق  �سمح  اللقاء،  من 
بتحقيق الأهم وك�سب الزاد 
كامال، اإل جانب بن زية تاألق 
�سليماين بدوره يف املقابلة 
الو�سول  يف  ف�سل  انه  رغم 
وقّدم  املناف�ض  �سباك  اإىل 
زمالئه  غلى  توزيعات  عدة 
ف�سلوا  خطرية  وكرات 
اأهداف  اإىل  ترجمتها  يف 
لزميله  كانت  اإحداها 
الذي  زية  بن  ومواطنه 
خمادعة  من  يتمكن  مل 
معه  خروجه  رغم  احلار�ض 

وجها لوجه.
ع.ق.



خيتايف يزيد متاعب ا�شبيلية
زاد خيتايف جراح م�سيفه ا�سبيلية عندما تغلب عليه 2-0 وا�ستعاد كل من ا�سبانيول 

وفياريال التوازن بفوز الأول ب�سعوبة على �سيفه ليفانتي 1-0 وانتزاع الثاين فوزا 
غاليا بالنتيجة ذاتها من م�سيفه ليغاني�س الأحد يف املرحلة الرابعة من الدوري 
ال�سباين، يف املباراة الأوىل على ملعب »رامون �سان�سيز بيثخوان«، اأحلق خيتايف 

اخل�سارة الثانية تواليا مب�سيفه ا�سبيلية بف�سل ثنائية ملهاجمه انخل لوي�س 
رودريغيز يف الدقيقتني الثالثة، و38 م�ستغال كرة خاطئة من املدافع �سريجي 

غوميز، و�سغط ا�سبيلية بقوة يف ال�سوط الثاين بحثا عن العودة يف النتيجة ومل تنفع 
التبديالت التي اأجراها مدربه بابلو ما�سني لن دفاع خيتايف عرف كيف ميت�س 

حما�سة لعبي الفريق الأندل�سي الذين �سقطوا يف فخ الت�سلل اأكرث من مرة ف�سال 
عن �سعوبة اخرتاق دفاع ال�سيوف الذين �سدوا جميع املنافذ، وف�سل ا�سبيلية 

يف حتقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوايل، فبعدما ا�ستهل املو�سم بقوة بفوزه 
ال�ساحق على م�سيفه رايو فايكانو 4-1، �سقط يف فخ التعادل ال�سلبي اأمام �سيفه 

فياريال، قبل ان يخ�رس اأمام جاره ريال بيتي�س 0-1 ثم خيتايف، وجاءت خ�سارة 
ا�سبيلية قبل 4 اأيام من ا�ست�سافته ل�ستاندار لياج البلجيكي يف اجلولة الأوىل من دور 

املجموعات �سمن م�سابقة الدوري الأوروبي، وتراجع ا�سبيلية اإىل املركز العا�رس 
بعدما جتمد ر�سيده عند 4 نقاط، فيما حقق خيتايف فوزه الثاين هذا املو�سم 

مقابل تعادل وخ�سارة فرفع ر�سيده اىل 7 نقاط، و�سعد اىل املركز اخلام�س بفارق 
الأهداف خلف �سلتا فيغو. وعلى ملعب »باور 8« يف بر�سلونة، ا�ستغل ا�سبانيول 
عامل الأر�س واجلمهور ليك�سب النقاط الثالث من مباراته اأمام �سيفه ليفانتي 

بف�سل هدف للمهاجم ال�سابق لغرميه التقليدي وجاره يف املدينة الكاتالونية 
بر�سلونة ووليفانتي املخ�رسم �سريجيو غار�سيا، وعو�س اإ�سبانيول خ�سارته اأمام 

األفي�س يف املرحلة الثالثة حمققا فوزه الثاين هذا املو�سم والذي مكنه من 
ال�سعود اإىل املركز الرابع، فيما مني ليفانتي بخ�سارته الثانية فتجمد ر�سيده عند 
4 نقاط يف املركز 11. ويف الثالثة على امللعب البلدي »دي بوتاركي« قاد املهاجم 
الدويل الكولومبي كارلو�س باكا فريقه فياريال اإىل حتقيق فوزه الأول هذا املو�سم 
عندما �سجل له الهدف الوحيد يف مرمى م�سيفه ليغاني�س يف الدقيقة 65، وخ�رس 

فياريال مباراتيه الأوليني على اأر�سه اأمام ريال �سو�سييداد 1-2 وجريونا 0-1 يف 
املرحلتني الأوىل والثالثة، و�سقط يف فخ التعادل ال�سلبي اأمام م�سيفه ا�سبيلية يف 

الثانية. ويف مباراة رابعة، انتزع ديبورتيفو الفي�س فوزا قاتال على م�سيفه بلد 
الوليد بهدف وحيد �سجله ايباي غوميز يف الدقيقة الثالثة من الوقت ال�سائع. 

بيل: و�شع الريال خمتلف دون رونالدو
ك�سف غاريث بيل جنم ريال مدريد الإ�سباين عن غ�سبه من اجللو�س على مقاعد 

الحتياط اأمام ليفربول الإجنليزي بنهائي دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املا�سي، ومل 
ي�سارك بيل كاأ�سا�سي ولكن مع دخوله ا�ستطاع ت�سجيل هدفني ليقود بهما الفريق 

امللكي للفوز على الريدز بنتيجة 3-1، ومنح املرينغي اللقب للمرة الثالثة على التوايل، 
وقال بيل، يف حوار مع �سحيفة »ديلي ميل« الإجنليزية: »كي اأكون �سادًقا، �سعرت 

�سِجل الأهداف«،  بالغ�سب لعدم امل�ساركة كاأ�سا�سي يف نهائي كييف، اإذ كنت جاهًزا واأُ
وحتدث الدويل الويلزي عن هدفيه بنهائي الأبطال، مو�سًحا: »يف بع�س احلالت يجب 
اأن تقوم باتخاذ قرار جريء و�ستح�سل على اأف�سل نتيجة، ففي لقطة الهدف الأول لقد 

كنت اأعلم اأين �ستذهب الكرة، يف اللحظة التي �سددتها عرفت باأنها ت�سديدة جيدة«، 
واأ�ساف: »ال�سقوط بعد ت�سجيل الهدف مل يكن موؤمًلا ومل اأ�سعر به، كل �سيء حدث 

ب�رسعة، ذهبت لالحتفال وراأيت الالعبني يرك�سون خلفي«، واأردف: »هديف اأف�سل من 
هدف كري�ستيانو رونالدو �سد يوفنتو�س، هذا لي�س قراري ولكن مل اأفهم كيف مل يتم 
اختيار الهدف الذي �سجلته يف قائمة اأف�سل 10 اأهداف بالبطولة، يجب اأن تتم اإقالة 

القائم على هذه الختيارات«.
ووا�سل: »اأما الهدف الثاين، فاأنا دائماً اأحاول ت�سديد الكرة بطريقة �سعبة على حار�س 

املرمى، لقد اأخربت كاريو�س اأن الأخطاء حتدث، ولكن ل�سوء حظه حدثت معه يف 
النهائي، لقد توقعت منه اأن يت�سدى لت�سديدة الهدف الثاين«، وتابع: »خروج كري�ستيانو 

رونالدو، بالطبع الو�سع الآن خمتلف عما كان من قبل، لقد كان يتواجد معنا لعب 
عظيم مثله، اأما الآن اأعتقد اأن الفريق بات اأكرث جماعية«.

ووا�سل: »اأنا واآريني روبن قدمنا الكثري للنادي، واإذ توقفنا عن اللعب مًعا �سنرتك فجوة 
اجلميع يف  �ساأفتقد  لكني  الفريق،  اأو  املدرجات  �سواء يف  م�ستويات،  عدة  على  كبرية 
النادي اإنه مبثابة اأ�رستي، اإل اإنني رمبا �ساأعود اإليه جمدًدا«، واأمت »كوفات�س، اأنه يتحدث 
كافة  خو�س  اأ�ستطيع  ل  اأنني  اأدرك  بيننا،  م�سكلة  توجد  ل  الو�سع،  يل  ويو�سح  معي 
كما  اأهدافنا،  لتحقيق  الالعبني  اإىل جميع  بحاجة  املو�سم فهذا جنون، نحن  مباريات 

اأنني ل�ست لعبًا اأنانًيا يفكر يف نف�سه فقط«.

مر�شيليا يوا�شل ال�شحوة وبوردو نزيف النقاط

وا�سل مر�سيليا �سحوته بفوز �ساحق على �سيفه غانغان 4-0 وا�ستمر بوردو يف نزيف النقاط بتعادله مع �سيفه نيم ال�ساعد 
الفرن�سي، يف املباراة الأوىل على ملعب »فيلودروم«، حقق  الدوري  اإىل الأ�سواء 3-3 يف ختام املرحلة اخلام�سة من  حديثا 
مر�سيليا الأهم على اأر�سه واأمام جماهريه بتغلبه على �سيفه غانغان برباعية نظيفة، وانتظر مر�سيليا ال�سوط الثاين ليكرم وفادة 
�سيفه، فافتتح الت�سجيل عرب مهاجمه الدويل فلوريان توفان، ثم عزز دمييرتي باييت بالثاين واأ�ساف توفان هدفه ال�سخ�سي 
الثاين والثالث لفريقه قبل اأن يختم اليوناين ق�سطنطينو�س ميرتوغلو املهرجان بالهدف الرابع، وهو الفوز الثاين تواليا ملر�سيليا 
والثالث هذا املو�سم مقابل تعادل وخ�سارة فرفع ر�سيده اإىل 10 نقاط ليلحق بليل وتولوز اىل املركز الثاين بفارق 5 نقاط خلف 
باري�س �سان جرمان املت�سدر وحامل اللقب، وعمق الفريق اجلنوبي جراح غانغان بعدما اأحلق به اخل�سارة اخلام�سة تواليا 
فبقي يف املركز الأخري من دون ر�سيد. ويف الثانية، وا�سل بوردو نزيف النقاط ب�سقوطه يف فخ التعادل اأمام �سيفه نيم يف اأول 
اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز  مباراة بقيادة مدربه القدمي-اجلديد الربازيلي ريكاردو، وبهذه النتيجة، يجد بوردو الذي 
ال�ساد�س املوؤهل للم�ساركة يف الدوري الأوروبي يف املركز 19 قبل الأخري بعد خم�س مراحل على بداية بطولة فرن�سا، وتراجع 
بوردو اىل املركز 19 بر�سيد 4 نقاط، فيما اأوقف نيم الذي على غرار رين�س، ا�ستهل املو�سم بفوزين متتاليني نزيف النقاط 

بعد خ�سارتني متتاليتني وك�سب نقطة ثمينة عزز بها موقعه يف املركز الثامن بر�سيد 7 نقاط.
ويف مباراة ثالثة، تعرث نانت جمددا ب�سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي اأمام �سيفه رين�س، وهو التعادل الثاين لنانت يف مبارياته 
اخلم�س الأوىل يف الدوري والتي حقق خاللها فوزا واحدا فقط، ورفع نانت ر�سيده اإىل 5 نقاط يف املركز 17 فيما اأوقف رين�س 
الذي ا�ستهل املو�سم بفوزين متتاليني، نزيف النقاط بعد خ�سارتني متتاليتني وك�سب نقطة ثمينة عزز بها موقعه يف املركز 

التا�سع بر�سيد 7 نقاط.                                                      

يواجه لوي�س �سواريز وعثمان دميبلي جنمي بر�سلونة حتدًيا 
اليوم  الهولندي  اآيندهوفن  مباراة  يخو�سان  عندما  ا،  خا�سً
اأوروبا،  اأبطال  اأوىل مباريات دور املجموعات بدوري  �سمن 
ي�سجل  مل  �سواريز  اإن  ديبورتيفو«،  »موندو  �سحيفة  وقالت 
�سوى هدًفا وحيًدا اأمام روما يف ذهاب ن�سف النهائي املو�سم 

املا�سي، يف املباريات 10 الأخرية له بدوري الأبطال والتي 
لعبها كلها كاأ�سا�سي، واأ�سافت ال�سحيفة: »اأما دميبلي فبالكاد 
مباريات   3 لعب  اإذ  الإ�سابات،  ب�سبب  املا�سي  املو�سم  ظهر 
ا اأمام ت�سيل�سي، كما خا�س  فقط، حيث �سجل هدفا وحيدا اأي�سً
مباراة جوفنتو�س بدور املجموعات، بالإ�سافة اإىل م�ساركته 

كبديل 5 دقائق اأمام روما يف مباراة الإق�ساء ال�سهرية«.
الليغا،  يف  اأهداف   3 ميتلك  »دميبلي  ال�سحيفة:  اأو�سحت 
ويت�ساوى  الإ�سباين  ال�سوبر  يف  احلا�سم  هدفه  اإىل  بالإ�سافة 
بينما  املو�سم  هذا  اأهداف   4 �سجل  الذي  مي�سي  ليونيل  مع 
�سجل �سواريز 3 اأهداف«، وتابعت: »يف املو�سم املا�سي عانى 
دميبلي من اإ�سابة ع�سلية خطرية، ت�سببت يف غيابه عن معظم 
املباريات لي�سجل طوال املو�سم 4 اأهداف، وهو ما ا�ستطاع 
القيام به يف بعد 5 مباريات فقط من بداية املو�سم احلايل«، 
واأمتت: »عثمان ي�ستغل الثقة التي منحها له فالفريدي، الذي 
 3-3-4 نظام  على  اعتمد  بل  فقط،  كاأ�سا�سي  به  يدفع  مل 
والذي يتنا�سب ب�سكل اأكرب مع الدويل الفرن�سي بدلً من خطة 

.»2-4-4

دميبلي و�شواريز يتطلعان لنف�ض الغبار اأوروبيا
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ريبريي يلقي الكرة يف ملعب بايرن ميونخ
ريبريي  فرانك  ك�سف 
ميونخ  بايرن  جناح 
عدة  تلقيه  عن  الأملاين 
ال�سني  عرو�س مغرية من 
نهاية املو�سم املا�سي، اإل 
اأحلم  البقاء يف   اأنه ف�سل 

بالت�سامبيونزليغ  بالفوز 
مرة ثانية«، واأردف: »لدي 
اأنه  اأعتقد  كبرية،  اأهداف 
�سيء  اأي  تقدمي  ميكنني 
اأ�سعر  ل  كنت  اإذا  للفريق، 
فاأنا  بايرن،  لغادرت  بذلك 

مل اأكن بحاجة لعقد فقط 
وتابع:  هنا«،  اأبقى  كي 
اآخر  ملو�سم  البقاء  »اأود 
ولكن  عقدي،  نهاية  بعد 
لروؤية  النتظار،  عليك 
كيف �سي�سري هذا املو�سم، 

اأحتلى بالهدوء ول اأ�سغط 
عليك  الآن،  نف�سي  على 
وم�ساهمتك  نف�سك  تقييم 
ل  فالوقت  �سحيح،  ب�سكل 
عن  للحديث  مبكًرا  يزال 

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

جدارية مغناة من ق�سائد حممود دروي�ش يف الذكرى العا�سرة لوفاته

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

اختار املو�سيقار وامللحن الفل�سطيني تي�سري حداد، جمموعة من ق�سائد �ساعر فل�سطني الراحل حممود دروي�ش ليقدمها مغناة يف الذكرى 
العا�سرة لرحيله و�سارك 18 عازفًا وعازفة على اآالت مو�سيقية �سرقية وغربية واثنان من الفنانني الفل�سطينيني، نور دراو�سة و�سادي 

دكور، يف احلفل الذي اأقيم يف ق�سر رام اهلل الثقايف م�ساء االإثنني على بعد اأمتار من �سريح دروي�ش وحديقة الربوة املطلة على مدينة 
القد�ش، وت�سم متحفًا يحتوي على الكثري من اأعمال دروي�ش واأغرا�سه ال�سخ�سية.

دروي�ش  لق�صيدة  ب�أغنية  احلفل  وبداأ 
)ونحن نحب احلي�ة( قدمته� نور �ص�حبة 
»نحب  كلم�ته�  ومن  الأوبرايل،  ال�صوت 
الحwي�ة اإذا م� ا�صتطعن� اإليه� �صبياًل ... 
ون�رسق من دودة القز خيط�ًَ لنبني �صم�ء 
حداد  الرحياًل«واأو�صح  هذا  ون�صيج  لن� 
اأنه اخت�ر بعن�ية الق�ص�ئد يف هذا العمل 
ر�ص�ئل  لتكع�ش  )جدارية(  بعنوان  الفني 
�صعر دروي�ش، الذي تويف يف الت��صع من 
عملية  بعد   2008 ع�م  )اآب(  اأغ�صط�ش 

جراحية يف القلب، يف احلب وال�صالم.
عر�ش  قدم  واأن  �صبق  اإنه  حداد  وق�ل 
تر�صيح�ً  اأوت�ر  مهرج�ن  يف  جدارية 
التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه  الدويل 
الغربية  ال�صفة  يف  العر�ش  فيه�  يقدم 
�ص�عة  ا�صتمر  الذي  العر�ش  بعد  وق�ل 
ون�صف ال�ص�عة بح�صور املئ�ت »العمل 
مت  ملحنة  ق�ص�ئد  عمل  هو  جدارية 
�صعر  ر�ص�ئل  م�صمون  من  اختي�ره� 
من  �صالم  ر�ص�لة  وهي  دروي�ش  حممود 

ال�صعب الفل�صطيني لكل الع�مل«.
نحب  ق�ص�ئد  اأخذن�  »لذلك  واأ�ص�ف: 
واإعتذار  �ص�أحلم  يوم�،  �ص�أ�صري  احلي�ة، 
لأن حممود دروي�ش مل يكن فقط �ص�عر 
حمبة  ر�ص�ئل  هن�ك  ولكن  مق�ومة 
يهمني  ك�ن  ولذلك  �صعره.  يف  وت�ص�مح 
هذا  يف  املو�صوع  هذا  على  نبني  اأن 

العمل«.
العديد  بني  ودكور  نور  الفن�نة  وانتقلت 
اأحي�ن�ً  منفرد  بغن�ء  الق�ص�ئد  من 
اأخرى،  ق�ص�ئد  يف  م�صرتك  وب�صكل 
املو�صيق�ر  حلنه�  التي  تلك  ومنه� 
و)فكر  بحرية(  )عندك  خليفة  م�ر�صيل 
التوزيع  اأع�د  اإنه  حداد  وق�ل  بغريك( 
خليفة  حلنه�  التي  للق�ص�ئد  املو�صيقى 
فل�صطيني  ب�صكل  لتقدميه�  منه  �صعي� 
جدارية  تلحني  »هدف  واأ�ص�ف  ك�مل، 
ل  يعني  فل�صطني  يف  الوطن  اأر�ش  يف 
يكون  م�  فل�صطني  ابن  �ص�عرن�  يجوز 
لأعم�له  فل�صطيني  اأداء  اأو  ملحن  يف 

مع احرتامي لكل من حلن اأعم�له«وت�بع 
م�رسوع  �صن�عة  بهمني  »ك�ن  ق�ئاًل 
وطني حتى يدخل الأر�صيف الفل�صطيني 
و�صعر  واأ�صوات  اأداء  من  مكون�ته  بكل 
يدخل  عمل  يكون  حتى  امل�رسوع  هذا 
اعتزازه  عن  حداد  الأر�صيف«واأعرب 
اأنتجته  الذي  العمل،  هذا  يف  ب�لتمكن 
موؤ�ص�صة حممود دوري�ش لالإبداع يف كفر 
فل�صطينيني  ع�زفني  جمع  من  ي��صيف، 
من ال�صفة الغربية وفل�صطينيي الداخل 

املقيمني يف اإ�رسائيل.
وق�ل »اأهم �صي يف العمل الدمج. ع�زفني 
من 48 وع�زفني من ال�صفة. عمل واحد 
هو عمل مكون�ته كله� فل�صطينية ب�لأداء 
تقدمي  اأن  نور  والتوزيع«وترى  وال�صعر 
جهد  اإىل  بح�جة  مغن�ة  دروي�ش  اأ�صع�ر 
وراء  م�  لفهم  ن�صو�صه�  وحتليل  كبري 
الن�ش، وق�لت: »ال�ص�عر حممود دروي�ش 
رمز من الرموز الفل�صطينية التي توحد 

كل ال�صعب يف الداخل وال�صت�ت«.

عندم�  ب�لفخر  »اأ�صعر  واأ�ص�فت: 
هذه  على  ا�صتغلت  مل�  كلم�ته،  اأغني 
الكلم�ت ا�صتغلت على حتليل الن�صو�ش 
جد  والن�صو�ش  الن�ش،  وراء  م�  لأفهم 
غن�ء  يف  جتربته�  نور  عميقة«وت�صف 
يف  وترى  فريدة  ب�أنه�  دروي�ش  ق�ص�ئد 
رمز  لأنه  ال�صعر  لهذا  »تخليداً  غن�ئه� 

من رموزن�«.
اأن يتمكن من عر�ش هذا  وي�أمل حداد 
بعد  النور  اإىل  خرج  الذي  الفني  العمل 
يف  له  والتح�صري  الإعداد  من  ع�مني 
العديد من الدول، وق�ل »ن�أمل اأن نقدم 
ونعر�صه  العربي  الع�مل  اإىل  العمل  هذا 
الق�هرة  يف  العربية  الأوبرا  دور  يف 
نعر�صه  اأن  ميكنن�  مك�ن  وكل  وعم�ن 

فيه«.
ق�ص�ئد  تلحني  يف  للبدء  حداد  وي�صتعد 
زي�د  توفيق  الفل�صطينيني  لل�صعراء 
و�صميح الق��صم ومعني ب�صي�صو ليقدمه� 

يف عر�ش اآخر.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

مهرجان القاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة التميز

�صوين  ا�صتوديوه�ت  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�ش الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمه�  الث�ين 

والذي يظهر من خالله توم ه�ردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  ق�ئاًل: 
يف  اخل�رقني  الأ�رسار  اأ�صهر  وهم 

ق�ص�ش ع�مل م�رفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلم�ت  ب�ل�ص�فة  الرتويجي 
املت�بعني  من  العديد  ه�ردي 
�صخ�صية  �صيج�صد  اأنه  لالعتق�د 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رسيرة  ال�صخ�صي�ت  اإحدى 
�صل�صلة  فى  »�صب�يدرم�ن«  واجهه� 
مب�ص�هدة  اأنه  اإل  الأوىل،  م�رفيل 
طرحته  الذي  الدع�ئي  الإعالن 
امل��صي،  فيفري  �صهر  �صوين 
اإل  يكن  مل  ه�ردي  اأن  �صيالحظ 
نه�ية  يف  ليتحول  ع�دي�ً،  اإن�ص�ن�ً 
اأث�ر  اإىل »فينوم«، وهو م�  الأحداث 

ف�صول العديد من امل�ص�هدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�صب 
التحول  بداي�ت  ف�إن  ريبورتر، 

تعود  ه�ردي  ل�صخ�صية  املف�جئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�صده�  والتي  دريك  ك�رلتون 
�صقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بح�لة  اأنني  اأ�صعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهن�  جيدة«، 
اإىل  املف�جئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�صخ�صية »Venom« ال�رسيرة.
اأفالم  �صل�صة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رس،  روبن  اإخراج  من  م�رفل 
توم  ج�نب  اإىل  بطولته  يف  وي�ص�رك 
ه�ردي، ريز اأحمد، ومي�صيل ولي�مز، 
ومن  هيز،  و�صكوت  �صليت،  وجيني 
�ص�لت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�صينم� يوم 5 اأكتوبر الق�دم.

الق�هرة  مهرج�ن  ك�صف   
�صيكرم  اأنه  الدويل  ال�صينم�ئي 
املوؤلف  الأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�ص�م  امل�رسي  املو�صيقي 
حم�مة«  ف�تن  »ج�ئزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئ��صة  املهرج�ن  اإدارة  وق�لت 
حممد  وال�صين�ري�صت  املنتج 
حفظي يف بي�ن اأم�ش الثنني اإن 

تكرمي نزيه ي�أتي »تقديرا لعط�ئه 
امل�صيئة  ال�صينم�ئية  وم�صريته 
الأعم�ل  من  ب�لكثري  واحل�فلة 
الت�أليف  جم�ل  يف  الب�رزة 
املو�صيقى  وو�صع  املو�صيقي 

الت�صويرية«.
ونقل البي�ن عن حفظي قوله اإن 
نزيه »له ر�صيد كبري من الأعم�ل 
غري التقليدية واملتميزة التي ن�ل 
وع�ملية،  حملية  جوائز  بع�صه� 

وهو م� ي�صكل ح�لة خمتلفة«.
وو�صع   ،1972 ع�م  نزيه  وولد 
واأحل�ن  الت�صويرية  املو�صيقى 
جمموعة كبرية من الأفالم، منه� 
والثعب�ن«،  و«ال�صلم  »ال�ص�حر«، 
و«�صهر اللي�يل«، و«الفيل الأزرق«، 
و«هيبت�«،  القمر«،  و«اأ�صوار 

و«الأ�صليني«، و«الكنز«.
ج�ئزة  منحه  على  نزيه  وعلق 
»هذه  ق�ئال  للتميز  حم�مة  ف�تن 

جليلي  مهمة  ر�ص�لة  اجل�ئزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  ولأجي�ل 
واحللم  امل�صوار  ا�صتكم�ل 
والطموح واملح�ولة، ف�لعرتاف 
ت�أثريه  له  وتتويجه  ب�ملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأن�  واأ�ص�ف 
لأنني  )اجل�ئزة(  به�  و�صع�دتي 
ب�توا  ال�صينم�ئيني  ب�أن  �صعرت 

ع�ئلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

يوا�صل الفن�ن امل�رسي ه�ص�م اإ�صم�عيل 
ت�صوير دوره يف م�صل�صل »ر�ص�يل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�صه يف رم�ص�ن 

املقبل.
اإ�صم�عيل، ف�صيج�صد �صخ�صية  دور  وعن 
الأكرب  ال�صقيق  وهو  »ه�ص�م«،  تدعي 
مي  الفن�نة  جت�صده�  التي  »ه�لة«  لـ 
ب�خل�رج  عمله  من  ي�أتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  ع�ئلته،  مع  اإج�زة  لق�ص�ء 

ا�صطح�ب زوجته واأولده توفرياً للنفق�ت، 
يف  ويدخل  بخيل  �صخ�ش  اأنه  ويت�صح 
�صقيقته  زوج  مع  عديدة  �صدام�ت 
ال�صغري، الذي يلعب دوره الفن�ن �صليم�ن 
عيد، وتتدخل »ه�لة« اأكرث من مرة لل�صلح 

بينهم�، وتتوايل الأحداث.
وي�ص�رك يف بطولة »ر�ص�يل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �صليم  وخ�لد  اأبوزهرة 

مغربي و�صمرية مقرون.

الدخ�ن  ينبعث منه�  ي�صق تنني بخي��صيم 
طريقه داخل امل�ء، يف م�صهد يحدث يف 
وهو  امل�ئية،  الدمى  م�رسح  مهد  فيتن�م 
ا�صتقط�ب�ً  الثق�فية  الأن�صطة  اأكرث  من 
الذي  المتع��ش  رغم  البالد  يف  لل�صي�ح 
حمركو  وينتعل  الفيتن�ميني.  لدى  يثريه 
يف  ب�ل�صي�دين  اخل��صة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�ش  لدخول  الكوالي�ش 
�صت�ر  وخلف  برمته�،  امل�رسح  م�ص�حة 
اأنظ�ر  يقيهم  الأخ�رس  اخليزران  من 
ب�أيديهم  هوؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�صوعة  دم�هم  املي�ه  حتت 
هذا  وي�صكل  طويلة.  خ�صبية  ع�صي 
عرو�ش  �صعيد  على  مرجع�ً  امل�رسح 
ا�صت�ص�فة  على  واعت�د  امل�ئية،  الدمى 
مهرج�ن�ت دولية خم�ص�صة لهذا الن�ص�ط 
وب�ت حمطة اإلزامية يف اأي زي�رة �صي�حية 
اإىل فيتن�م، ودر�ش الفن�نون الع�ملون فيه 
يف  وال�صينم�  امل�رسح  كلية  يف  الفن  هذا 
ه�نوي التي ت�صم ق�صم�ً لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

ث�بت�ً  منط�ً  تُقدم  التي  الق�ص�ش  وتلتزم 
يف  اخلو�ش  عليه�  الق�ئمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظ�م  ت�صتفز  موا�صيع 
بعر�ش  مكتفني  البالد،  يف  ال�صيوعي 
القروية  احلي�ة  من  م�صتوح�ة  م�ص�هد 
�صبيل  على  بينه�  املحلية  والأ�ص�طري 
يتغلب  ملك  �صرية  اإىل  يتطرق  م�  املث�ل 
تغيريا  اأن  كم�  ال�صينيني.  الغزاة  على 
اخل�صبية  الدمى  �صكل  على  طراأ  طفيف� 
مع الوقت اذ اأنه� متثل قرويني و�صي�دين 
وحيوان�ت، كله� ملونة ب�لذهبي والأحمر 
والأخ�رس اللّم�ع ح�صب مدير م�رسح ث�نغ 
لوونغ:  ت�صو  ويو�صح  لوونغ.  ت�صو  لونغ، 
م�صلة  اأقدم  امل�ئية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  ت�ريخه�  يعود  فيتن�م  يف  حجرية 
م�صلة  اإىل  اإ�ص�رة  يف  �صنة«،  األف  حواىل 
�صونغ ديني لينه، الع�ئدة اإىل القرن الث�ين 
ع�رس، والتي عرث عليه� يف معبد بوذي يف 
�صتح�رس  »عندم�  ويقول:  البالد.  �صم�ل 
�صريونه  العر�ش،  هذا  املقبلة  الأجي�ل 

كم� ك�ن بن�صخته الأ�صلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  ف�م  احلريف  ويقر 
ب�أن  يدوي�ً،  الدمى  هذه  ت�صنيع  يوا�صل 
اجلذب  قدرة  تدريجي�ً  يفقد  الفن  هذا 
مت��صيه  عدم  بفعل  الفيتن�ميني  لل�صب�ب 
�صهدته  تطور مم�ثل مل�  الع�رس، يف  مع 
الأوبرا ال�صينية التي انح�رس الهتم�م به� 
وبقيت مت�بعته� تقت�رس على الف�صوليني. 
ُمدر�صني  الذي عمل مع  ويو�صح احلريف 
الدمى  م�رسح  مع  اأطف�ل  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�ش  امل�ئية: »ثمة 
واأي�ص�ً النرتنت، وهو م� ي�صعب الت�صدي 
يف  التنية  العلوم  متحف  ويح�ول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  ه�نوي 
مع  ال�صي�ح،  اإىل  اإ�ص�فًة  الفيتن�ميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رسح 
مق�عده  ملء  يف  �صعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�ش  مثل  التقليدية  الحتف�لت  خ�رج 
النوع  هذا  وللمف�رقة،  القمرية.  ال�صنة 
اأن  اإذ  اخل�رج،  يف  جتدده  يعي�ش  الفني 
لب�ج  روبري  الكندي  امل�رسحي  املخرج 
ب��صتله�مه  �صنوات  قبل  جن�ح�ً  حقق 
عر�صه  يف  الفيتن�مي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�صي  للموؤلف  لق�صة  امل�رسحي 
�صرتافين�صكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�ش  اإىل  الأورك�صرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  امل�ئية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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»الكتابة عمر ال ين�ضب 
ون�ضوج ال يكتمل اإال بها«

انتظروين يف �سيال 23 بـمجموعة ق�س�سية »على اأعتاب ت�سرين »ورواية«اأحيقار«  	•  
»ر�سالة من خلف الق�سبان »ق�سة معاناة عائلة من اأحداث غرداية 	•  

اأفكر يف جمع الأمثال واحلكم واملرويات »تينفا�س« الرتاثية الأمازيغية م�ستقبال 	•  
		مفدي زكرياء رمز من رموز هذا الوطن الغايل 	•  

حاورها: حكيم مالك 

حدثينا عن بدايتك 
الأوىل مع عامل الكتابة؟ 

�أ�ستطيع  �أال  يل  بالن�سبة  �جلحيم 
فالكتابة  و�لقر�ءة  �لكتابة  يوما 
كما  تنتهي  وال  تبد�أ  بالن�سبة يل ال 
يظنها �جلميع فالكتابة هي معركة 
د�خلية وهي �لعمر �لذي ال ين�سب 
بها،  �إال  يكتمل  ال  �لذي  و�لن�سوج 
�الأجز�ء  عن  �لبحث  طريق  هي 
�لذي  �جلنون  هي  يف  �لناق�سة 
و�لتمرد  لقلمي  حملي  ي�سحبه 
جمموعة  و�التز�ن.  �لعقل  وكذ� 
من �لتناق�سات.. �أ�سعر باأن �لكتابة 
متجذرة يف و�أ�سبح من �مل�ستحيل 
�ل�سجرة  ن�ساأل  .فهل  �قتالعها 
ن�ساأل  �أم  لها جذور  �أ�سبحت  متى 
�جلذور متى كربت �ل�سجرة و�أينعت 
حتملها  كانت  �لتي  تلك  و�أثمرت 
بد�خلها،  فالكتابة �سيء ولد معي 
�أكتب  كيف  وتعلمت  وعيت  منذ 
�أبي  و�سادة  حتت  و�أد�سها  ر�سالة 
و�أنا يف �لعا�رشة، و�أخرى ملعلمتي 
بعدها  منا�سبة،  بغري  �أو  مبنا�سبة 
تطورت كتاباتي لت�سبح خو�طر يف 
�أبد�  �أن�سى  وال  �ملر�هقة  مرحلة 
�قرتحت  حيث  �أ�ستاذتي  ت�سجيع 
لتن�رش  خو�طري  �أر�سل  �أن  علي 
لهفتي  جيد�  �جلر�ئد..�أذكر  يف 
�جلر�ئد  �قتناء  على  �أ�سبوع  كل 
على  خاطرتي  الأقر�أ  �لك�سك،  من 
جريدة  يل  ن�رشت  �سفحاتها، 
كانت  و�لتي  �الأ�سبوعية  كونتاكت 
ت�سل �إىل حا�سي م�سعود �أين كنت 

�أقطن يف مرحلة در��ستي.

هل لك اأن تطلعينا 
عن تفا�سيل روايتك 

»اأحيقار« لقمان 
وكارمن؟ 

بق�ص  ت�ستاأن�ص  �أبي  جدة  كانت 
�جتمعنا  كلما  علينا  �القا�سي�ص 
تنهي  كانت  ما  وغالبا  حولها، 
تاأمرنا  عربة  �أو  بحكمة  ق�ستها 
و�إال  �لقلب  ظهر  عن  بحفظها 
وكنت  �أخرى،  مرة  لنا  حتكي  فلن 
كل  تختم  �لتي  �لزبدة  تلك  �أع�سق 
كنت  ما  ود�ئما  جدتي،  �أحاجي 

هذ�  الزمني  لها،  �حلافظني  �أول 
�ل�سغف بحب �حلكم و��ستوىل على 
وبحثت عن  م�ساعري حتى كربت 
 « بكتاب  �لتقيت  �أن  �إىل  �حلكماء، 
حكمه  يف  فغ�ست  �أحيقار«  حكم 
»�ي�سوب«  مع  �لتقيت  كما  �لر�ئعة 
وبالتايل  �ل�ساحر  �لق�س�ص  كاتب 
تتبلور  �لرو�ية  فكرة  بد�أت  هكذ� 
بعدها  الأعمل  ذهني،  يف  وتختمر 
�لرو�ية،  هذه  ف�سول  كتابة  على 
هذ�  بها  �ألج  رو�ية  �ول  وتعترب 
ودفعني  �سحرين  �لذي  �لعامل 
بحره  يف  بال�سباحة  له  ع�سقي 

�لعميق.
 

  القارئ يت�ساءل عن 
ماهية »اأحيقار« فماذا 

تق�سدين من خالل هذا 
العنوان بالذات؟ 

يعترب رو�ية �أحيقار �أول عمل يل بعد 
مثل »�أحيقار« �لرجل �حلكيم �لذي 
�حلكمة  وي�سوغ  �مل�سورة  يح�سن 
هو  فاأحيقار  بليغ،  موجز  قول  يف 
�أمثاله  �الأمثال، و�لكثري من  و��سع 
على  متد�وال  �سائعا  حيا  يز�ل  ال 
كما  هذ�،  يومنا  �إىل  �لنا�ص  �أل�سنة 
يرتدد ذكر »�أحيقار« يف �لكثري من 
�لكثري  ويف  بل  �لعاملية،  �الآد�ب 
�أن  حتى  �ملقد�سة،  �لكتب  من 
�إىل  ذهب  من  �لعلماء  من  هناك 
لقمان  نف�سه  هو  »�أحيقار«  �أن 
�لقر�آن  يف  ذكر  �لذي  �حلكيم 
�لكرمي، كما �أنه قد ذكر يف �الأدب 
�سرت�بو  �لكال�سيكي:  �الغريقي 
�لعهد �جلديد جند  وغريهم، ويف 
مع  تتطابق  �حلكم  من  �لكثري 
�إذ�  غر�بة  فال  »�أحيقار«،  حكم 
بكثري  »�أحيقار«  ق�سة  ��ستاأثرت 
�لتاريخي،  و�لبحث  �الهتمام  من 
ق�سته  تاأ�رشين  �أن  غر�بة  وال 
فكرة  منها  فاأ�ستوحي  و�أمثاله 
رو�يتي هذه �لتي جمعت فيها بني 
يف  �ملتمثلة  »�أحيقار«  �سخ�سية 
�سبحه و�سخ�سية لقمان بطل هذه  
حكم  فيها  جمعت  �لتي  �لرو�ية  
�أحيقار يف قالب  فنتازي �جتماعي 

ب�سبغة رومان�سية.

�ست�ساركني مبجموعتك 
الق�س�سية »على اأعتاب 
ت�سرين منة وحمو« يف 

�سيال 23ـ هل لك اأن 
تك�سفي للقارئ عواملها 

ور�سائلها اخلفية؟

معر�ص   �أعتاب  على  ونحن 
�ملعر�ص �لدويل للكتاب باجلز�ئر 
�حللم  �أعتاب  على  و   23 �سيال 
برو�يتي  �ساأ�سارك  �جلميل، 
�لق�س�سية:  ومبجموعتي  �الأوىل 
وحمو«  منة  ت�رشين  �أعتاب  »على 
�لعمل عبارة عن جمموعة ق�س�ص 
ق�سايا  خالله  من  �أعالج  وخو�طر 
و�أعر�ص  �ملعا�رش،  �ملجتمع 
�الإ�سكاالت  من  للعديد  �أفكار  فيه 
كثري  مع  �ملختلفة،  �الجتماعية 
�ختيار  يف  و�جلر�أة  �ل�سجاعة  من 
�آثارها  تر�كمت  �لتي  �ملو��سيع 
�أمر��سا  ت�سكل  غدت  حتى 
�ملجتمع  عنها  �سكت  �جتماعية 
ت�سديت  �الأدباء  �أقالم  وجتاهلتها 
وحتليال  عر�سا  فني  باأ�سلوب  لها 
 « و�قعية  ق�سة  نقلت  كما  ونقد� 
جمتمعي  عمق  من  وحمو«  منة 
من  رمز�  �أعتربها  و�لتي  �خلا�ص 
 « ق�سة  �إىل  �إ�سافة  �لر�ئعة  رموزه 
و�لتي  �لق�سبان«  خلف  من  ر�سالة 
عائلة  معاناة  خاللها  من  نقلت 

و�لتي خلفتها �أحد�ث غرد�ية.

نحن نت�ساءل فيما اإذا 
كانت ق�س�سك م�ستلهمة 
من البيئة املزابية اأم ل؟

 
هو  هذ�  بيئته  �بن  هو  �لكاتب 
�لعرف، لكن �لكاتب �ملتمكن فهو 
بيئات  خماطبة  ي�ستطيع  �لذي 
متنوعة تختلف عن بيئته �الأ�سلية، 
فاأنا ال �أكتب فقط للمحيطني حويل 
لذلك �أ�سعى جاهد� و�إن ��ستلهمت 
�أن  جمتمعي  من  �الأفكار  بع�ص 
�أبعد  �إىل  ت�سل  بحيث  ��سيغها 

نقطة من هذه �ملعمورة.

  هل ا�ستوحيت رواية« 
اأحيقار »من التاريخ؟ 

وكم ا�ستغرق منك 
الوقت لكتابتها؟

نعم فاأحيقار كان م�ست�سار� ووزير� 
وذلك  �الآ�سوري  �سنحاريب  للملك 
�مليالد،  قبل  �ل�سابع  �لقرن  يف 
ترعرعت  �أين  �لر�فدين،  بالد  يف 

�حلكمة  �لو�دي  هذ�  �سفاف  على 
�أثر� بينا لدى  و�متدت و�أ�سبح لها 
كاليونانيني  �لقدمية  �الأمم  �سائر 
و�لعرب  و�مل�رشيني  و�لعربيني 

وغريهم من �ل�سعوب. 
يكتبو�  �أن  �لكتاب  ي�ستطيع  »ال 
فيها  ت�سعل  �لتي  بال�رشعة 
فالكتابة  �حلروب،  �حلكومات 
�لتفكري« هذ� ما  �إىل بع�ص  حتتاج 
قاله برتولت بري�ست، لذلك �أخذت 
يف  �أحيقار  لوالدة  �لكايف  �لوقت 
�وقات متفرقة ، فاأنا �أكتب عندما 
�أجرب  ال  و  فقط  بالكتابة  �أرغب 
نف�سي على �لكتابة مطلقا، تقريبا 

خم�سة �أ�سهر.

كلمة تقولينها يف حق 
�ساعر الثورة مفدي 

زكرياء؟ 

�لكلمة ال تكفي الأعرب عما يختلج 
�حلب  م�ساعر  من  فوؤ�دي  يف 
يف  و�العتز�ز  و�لفخر  و�لتقدير 
حق �لعظيم »مفدي زكرياء« �ساعر 
�لثورة ورمز من رموز هذ� �لوطن 

�لغايل.
�أعتربه  زلت  وال  كنت   : �أقول 
يف  لقبوين  فلطاملا  �لروحي  �الأب 
زكرياء،  مفدي  بحفيدة  �ملدر�سة 
�إلياذة �جلز�ئر  �نه �ساحب   يكفي 

و هذه �الأبيات �لتي �أع�سقها:
ب�سعر  �لدنا  ومالأنا  �لورى  �سغلنا 
نرتله كال�سالة ت�سابيحه من حنايا 

�جلز�ئر.

ماهي اأبرز املوا�سيع 
والق�سايا الجتماعية 
املعا�سرة التي عاجلتها 

يف موؤلفاتك؟

و�أمانة  وم�سوؤولية  ر�سالة  �لكلمة 
نهدم  قد  �ي�سا  وبها  نبني  فبها 
و�جب  �أمام  نف�سي  �أجد  لذلك 
�ختارين  من  هو  ورمبا  �خرتته 
مب�سيئة �هلل �أكتب الأزيل �لغمام عن 
وخطرية  مهمة  �جتماعية  ق�سايا 
�حلقيقة  �إظهار  �إىل  بذلك  �سعيا 
وتنوير  تغيريه  يجب  ما  وتغيري 
من  �ل�سمائر  و�إيقاظ  �لعقول 
وتعليمها  �ملر�أة  كق�سية  �سباتها 
و�لفقر  �لظلم  وق�سية  وتهمي�سها، 
و�حلروب �لتي ال تخمد و�الأمر��ص 
�نتحار  يف  تت�سبب  �لتي  �لنف�سية 

�الن�سانية �سيئا ف�سيئا وغريها من 
�ملو��سيع. 

حدثينا عن م�ساركتك 
يف »ق�س�س من الظل« 

التي جمعتك مع نخبة 
من الكاتبات؟

�ملجموعة  هذه  ن�رش  فكرة  تاأتي 
�لق�س�سية يف �إطار مبادرة �الكتتاب 
�ملوجهة لالأقالم �لن�سوية يف جمال 
نظمتها  و�لتي  �لق�سرية،  �لق�سة 
�الإعالمي  )�لفرع  ميديا«  »�أبها 
ببلدتي   ) يقر�أ  �سباب  ملوؤ�س�سة 
بريان وكان ذلك بتاريخ 25 جويلية 
يف  �الإعالن  قر�أت  حيث   2016
)�لفاي�سبوك(  �الفرت��سي  �لف�ساء 
ف�ساركت،  �ملوؤ�س�سة،  �سفحة  عرب 
�لع�رشة  بني  من  كنت  هلل  و�حلمد 
ق�س�سنا  توجت  حيث  �لفائز�ت، 
عنو�ن:  حتت  كتاب  يف  بالن�رش 
جتربة  كانت  �لظل،  من  ق�س�ص 
عليها  ت�سكر  ومبادرة  ر�ئعة 
موؤ�س�سة »�أبها ميديا« وكل �لعاملني 
فيها من �أجل رفع ر�ية �لعلم ون�رش 

ثقافة �لقر�ءة يف جمتمع بريان .

�سبق لك الفوز مرتني 
على التوايل يف م�سابقة 

املراأة الكاتبة التي 
نظمتها اإذاعة غرداية 

وال�سوؤال ماذا اأ�ساف 
هذا الفوز مل�سريتك 

الإبداعية؟

كانت م�سابقة »�ملر�أة �لكاتبة » من 
��ستفدت منها  �لتي  �لتجارب  �أهم 
حيث  �الأدبي  م�سو�ري  يف  كثري� 
كانت �سلة و�سل عرفتني باأ�ساتذة 
و�أي�سا  الأعمايل  لتقييمهم  �أفتخر 
�ملجتمع  عرفت  �الإذ�عة  م�سابقة 
درج  من  كتاباتي  و�أخرجت  بي 

مكتبي لت�سل �إليهم.

ماذا متثل لك غرداية؟ 

�لرت�ث  هي  �الأ�سالة  هي  غرد�ية 
يل  بالن�سبة  �حلب  هي  و�حل�سارة 
و�رتوتيت  فيها  ممتدة  فجذوري 
نخلة  الأ�سبح  �لعذبة  وديانها  من 
تك�رشين  ال  ربوعها  فوق  �ساخمة 

�لرياح .

األ تفكرين م�ستقبال 
بالكتابة باللغة 

الأمازيغية؟
 

�أفكر  زلت  وما  ذلك  يف  فكرت 
لتحقيقه،  جاهد�  �أ�سعى  و�أنا 
�حلكم  و  �الأمثال  جمع  يف  �أفكر 
و�ملرويات »تينفا�ص« �لرت�ثية �لتي 
حتكيها جد�تنا، جمعها ومقارنتها 

بثقافات �أخرى .

هل �ستخو�سني جتربة 
كتابة ال�سعر اأم ل؟

كثرية هي �لهو�ج�ص و�الأفكار �لتي 
تنتابني لكتابة �ل�سعر فاأنا �أع�سقه 
حد �جلنون وخ�ست جتربة كتابته 
ل�ست  لكنني  و�لق�سة  �لرو�ية  قبل 
ر��سية مبا كتبته �سابقا، و�ساأحاول 

جمدد� �إىل �أن �أ�سل �إىل مبتغاي. 

ملن تقراأ اآمال بن 
عبد اهلل من الكتاب 
اجلزائريني والعرب 

والأجانب؟
 

ال  لكن  جد�  طويلة  �لقائمة 
باأ�ص �ساأذكر بع�ص �الأ�سماء من 
�جلز�ئر: مفدي زكرياء وحممد 
و��سيني  و  خليفة  �ل  �لعيد 
و  م�ستغامني  و�حالم  �الأعرج 
نبي  �بن  ومالك  وطار  �لطاهر 
كوزي   وطه  عمي  بابا  وحممد 
لكل  �أقر�أ  �لعرب  �لكتاب  من  و 
 ، جرب�ن  خليل  جرب�ن  من 
 ، ح�سني  طه  حمفوظ،  جنيب 
حممود دروي�ص،عبا�ص حممود 
�لرومي،   �لدين  ،جالل  �لعقاد 
�ملنفلوطي،  لطفي  م�سطفى 
بثينة �لعي�سى ، �سم�ص �لتربيزي، 
�أبو حيان �لتوحيدي وغريهم ، 
�أما بالن�سبة لالأجانب فاأقر�أ  : 
و  دو�ستوفي�سكي  كويلو  باولو 
ميالن  و  كازنتز�كي  نيكو�ص 
كوندير� و فر�نز كافكا �إ�سافة 
وفيكتور  ز�فون  كارلو�ص  �إىل 
ت�سالز  و  نن  �نايي�ص  و   هيغو 
ديكنز ونت�سيه و�فون�سو كرو�ص 
�ع�سق  حيث  �سافاك  و�ليف 

حرفها. 

تطل معنا الكاتبة اآمال بن عبد اهلل م�سطفى كمال يف هذا احلوار احل�سري ليومية« الو�سط« مزابية الأ�سل املقيمة بربيان ولية 
غرداية حتدثت لنا  خالل هذا اللقاء عن موؤلفاتها التي �ست�سارك بهما يف ال�سالون الدويل للكتاب �سيال 23  وهي  جمموعة ق�س�سية 

،على اأعتاب ت�سرين »منة وحمو« و رواية »اأحيقار« لقمان وكارمن، التي جمعت لنا فيها حكم اأحيقار باأ�سلوبها امل�سوق املمتع وبت�سل�سل 
لالأحداث  التي اأ�سرتنا بني طيات الرواية اإىل عامل احلكم البليغة حيث تتحدث من خاللهما  عن البيئة والرتاث املزابي العريق الذي 

ينتمي اإىل املوروث الثقايف الأمازيغي والعربي ، فقد �سبقت لها امل�ساركة يف »ق�س�س من الظل« مع جمموعة كاتبات حيث جتمع  هذه 
املتاألقة عرب موؤلفاتها  جل القيم واملبادئ والأخالق واحلكم  مع �سغفها الكبري بالكتابة وحب املطالعة فلطاملا كانت موؤمنة بالإبداع 

منطلقة من الرتاث  الذي خلده علماء »تغردايت« كما ت�سمى بالأمازيغية  فاملعروف عنها حبها للمطالعة  لالأدباء  اجلزائريني 
والعرب والأجانب  وهذا ما يثبت انت�سار القراءة يف ربوع هذه املنطقة الأ�سيلة  حيث حاولت الكاتبة ا�ستذكار الأمثال واحلكم 

املتداولة يف منطقتها لرتويها لقرائها ال�سغوفني باكت�ساف العوامل اخلفية لكتاباتها الراقية التي تربز مدى متكنها من اعتالء عر�س 
الكتابة بطريقة فنية رائعة فهي الفائزة يف م�سابقة املراأة الكاتبة التي نظمتها اإذاعة غرداية مرتني على التوايل .
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ما راأيك يف اجلوائز 
الأدبية كالبوكر و 

كتارا ونوبل لالآداب 
األ تطمحني بالتتويج 
باإحدى هذه اجلوائز 

ذات يوم؟ 

اأقول ما قاله الناقد الكبري«ابراهيم 
�شحراوي«: »ال�شعر جتربة فنية و 
والكتابة  تناف�س«  مو�شوع  لي�س 
واأرفع  اأ�شمى  مقد�س  �شيء  كذلك 
من هذه املناف�شات لكن ال ميكن 
اأن هذه امل�شابقات تفتح  اأنكر  اأن 
قد  اآفاقا  اجلديد  الكاتب  اأمام 
للتعريف  الطريق  عليه  تختزل 
لكن  للعاملية،   واي�شاله  بعمله 
امل�شابقات  هذه  من  نرجو  فقط 
وامل�شداقية  بال�شفافية  تت�شم  اأن 
اأن  اأمام الكتاب اجلدد وانا اأمتنى 
القدمني  اإيل حافية  الهدية  ت�شعى 

دون اأن اأ�شعى اإليها.

األ تعتقدين اأن 
واقع الن�سر يف بالدنا 
يفتقر اإىل النجاعة 

وامل�سداقية؟

بلدنا  يف  الن�رش  واقع  اأ�شبه  اأنا 
فهناك  نعم   ، املتع�رشة  كالوالدة 
الكتاب  ن�رش  يف  فعال  اأزمة 
الكتاب،  �شناعة  يف  لنقل  اأو 
ال�شرتاتيجية  حتتاج  وال�شناعة 
الدولة  من  �شواء  حقيقية،  ثقافية 
لكن  القطاع،  هذا  الفاعلني يف  اأو 
ا�شتحواذ  هو  ال�شاحة  يف  نراه  ما 
مما  الن�رش  بدور  املثقفني  اأ�شباه 
ال  الورق  ت�شوق  جتارة  جعلها 
ال�شحايف  راأي  مع  .فاأنا  االفكار 
في�شل �رشيف حيث قال اإن الن�رش 
وبريوقراطي  �شعب  اجلزائر  يف 

وغري متحرك . 

ما تقييمك للدور الذي 
تلعبه دار املثقف يف 

عامل الن�سر والبداع؟ 

ت�شعى  فتية  دار  املثقف  دار 
ال�شابة  االأقالم  الحت�شان 
واأنا  اإمكانياتها  بكل  وم�شاعدتهم 
اأبارك جهد مديرة الدار االأ�شتاذة 
»�شمرية من�شوري« على �شعيها يف 
وم�شاندتها  جانبنا  اإىل  الوقوف 

اأمتنى  جدد،  ككتاب  لنا  الدائمة 
والتوفيق  النجاح  كل  للمثقف 

واال�شتمرارية على نف�س املبداأ.

هل من املمكن اأن ي�سدر 
موؤلفك اجلديد مع دار 

ن�سر عربية؟

نعم، ممكن جدا، بل اأمتنى هذا يف 
اأعمال م�شتقبلية قريبة.

 األ ترين اأن معظم 
الأدباء العرب اأ�سبحوا 

يركزون على اأدب 
املقاومة يف جل 

كتاباتهم؟

ابن  الكاتب  اأن  من  بالرغم  اأجل.. 
اأي�شا،  واقعه  ابن  اأنه  اإاّل  خمّيلته 
العربي  االأدب  اأن  جند  لذلك 
انعكا�س  ااّل  جزء كبري منه ما هو 
هذا  يف  العربي  الوطن  الأو�شاع 
الع�رش.. قد يكون تاأثرا مبا يحدث 
اأنه ترجماٌن  اأعتقد  من حوله لكن 

مهم يف �رشح ق�شايا االأمة.

 هل لك اأن تقدمي لنا 
مقتطفة من خاطرتك« 

اأكتبي ..هيا اأكتبي«؟ 

من  تاأتي  متهدجة  قوية  �شيحة 
داخلي تقول يل: اأكتبي هيا اأكتبي 

  اأطيع تلك ال�سيحة 

فاأمرن قلمي واأرو�شه كما اجلياد، 
وب�شيطا  بليغا  عليه  الأحافظ 
ما  و�رشعان  عليه  اأق�شو  وطيعا، 

اأوا�شيه اإذ ال اأملك مطية �شواه.
اأحافظ عليه يقظا وح�شا�شا وحادا 

الظالم  اأحارب  فبه  كال�شيف، 
اإىل  الظالم  يحول  من  ثمة  فلي�س 

نور �شواه ..
على  اأحافظ  اأن  اأ�شتطيع  به  فاأنا 

قلبي متوهجا 
�شجاعا ومتوترا 

فاأنا به اأكون حرة ..

به اأحارب الظالم بنور ينبعث من 
ال�شواد ..

اأنا ل�شت ج�شدا من تراب، اأنا حرب 
قامت يتدفق من اأنبوب �شفاف فوق 
اأحمل  واأنا  اأ�شعر  هكذا  البيا�س، 

قلمي ..
العتمة..  هذه  من  �شيد  ج�شد  انا 
..يعربين  البارد  ال�شتاء  ليل  اأ�شبه 
فاأخلد  ميزقني  يخرتقني  الزمن 
ياأتي  ملن  الطريق  الأفتح  كالقمر، 
وكلمة  حرفا  يقروؤين  بعدي  من 
باحلرب  الدم   فيها  امتزج  وق�شة 

والورق  باللحم.
 

 ماهي ر�سالتك 
وطموحاتك ككاتبة ؟

االأدبي  م�شواري  بداية  زلت يف  ال 
وم�شاركتي يف معر�س �شيال 2018 
اأعتاب  على  )اأحيقار-  بكتابني  
ت�رشين( �شيكون مبثابة اأول خطوة 
اأن  دائما  يقال  طويل  طريق  نحو 
بخطوة  تبداأ  ميل  االألف  م�شافة 
الكثري   يل  تعني  اخلطوة  فهذه 
اأن  قلبي  اأعماق  من  اأمتنى  والتي 
يف  حلمي  واأحقق  بالنجاح  تتوج 
العامل  كل  اإىل  كتاباتي  ت�شل  اأن 
اجلغرافيا  حدود  بذلك  متجاوزة 
اإن�شان  كل  اىل  موجهة  فر�شالتي 
النظر  بغ�س  املعمورة  هذه  فوق 

عن لونه و�شكله ودينه ومعتقده.

 هل اأنت ب�سدد التح�سري 
مل�ساريع م�ستقبلية يف 

جمال الكتابة؟ 

و�شك  على  ق�ش�شية  جمموعة 
�شاء  اإن  النور  لرتى  اأكملها  اأن 
تكتمل  مل  رواية  اإىل  ا�شافة  اهلل، 
عنوان  حتت  احللم  الرواية  بعد، 
تروي ق�شة من عمق  »باية« وهي 

املجتمع املزابي .

كلمة اأخرية للقراء عرب 
جريدة »الو�سط«؟ 

من  معكم  بتواجدي  جدا  �شعيدة 
خالل هذه امل�شاحة التي منحتها 
اأكرث  الأقرتب  »الو�شط«  يل جريدة 
خالل  من  له  واأعلن  القارئ  من 
هذا احلوار ال�شيق عن ا�شداراتي 
اهلل يف  باإذن  �شتكون حا�رشة  التي 
اأمتنى  كما   2018 �شيال  معر�س 
اأن ت�شمح الظروف واألقاكم خالل 
اأكون  اأن  دائما  واأرجو  املعر�س، 
عند ح�شن ظنكم بي واأن اأمثل بلدي 
اأح�شن متثيال ويف اخلتام ال ي�شعني 
اإال اأن اأ�شكر جريدة »الو�شط« بكل 
الطيبة  ا�شت�شافتها  على  طاقمها 
واأ�شكرك على هذا اللقاء املتميز 
متمنية لك كل التوفيق وال�شداد يف 
م�شوارك ال�شحفي فنحن اأ�شحاب 

ر�شالة واحدة.
 حاورها: حكيم مالك 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�سري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�سبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

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

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

م�ستودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ما الذي حتتوي عليه ال�صوكول البي�صاء؟
يعتقد البع�ض اأنهم مدمنون لل�شوكول 
لكن  يومياً،  اأكلها  اإىل  بحاجة  واأنهم 
يف  بالذنب  اإح�شا�ض  ذلك  ي�شاحب 
كمية  تناول  عند  الأحيان  من  كثري 
ل  لأنها  البي�شاء  ال�شوكول  من  كبرية 
التي  ال�شحية  املكونات  على  حتتوي 
ت�شتهر بها ال�شوكول الداكنة. اإذن، ما 
الذي حتتوي عليه ال�شوكول البي�شاء؟

يف  الأ�شا�شي  العن�رض  هو  ال�شّكر 
توفر  بينما  البي�شاء،  ال�شوكول 
ال�شحية  الدهون  الداكنة  ال�شوكول 
ال�شكري  من  وللوقاية  للقلب  املفيدة 
املكّونات الأ�شا�شية لل�شوكول البي�شاء 
هي ال�شّكر، والزبدة، واحلليب، وليكتني 
ال�شويا، وقليل من الكاكاو، اإ�شافة اإىل 
منّكهات طبيعية اأو ا�شطناعية. اأي اأن 
احلقيقة  يف  لي�شت  البي�شاء  ال�شوكول 
الكاكاو  على  حتتوي  ل  لأنها  �شوكول 

ال�شلب اأو البودرة.
�شوكول  حتتوي  ذلك،  ولتو�شيح 
احلليب على ن�شبة من الكاكاو ال�شلب 
اأو البودرة ترتاوح بني 30 و40 باملائة، 
بينما حتتوي ال�شوكول الداكنة على ما 
بني 50 و85 باملائة من الكاكاو ال�شلب 
ال�شوكول  من  الغائب  العن�رض  اأن  اأي 
يوّفر  والذي  الكاكاو،  هو  البي�شاء 
ال�شحية  الفوائد  من  جمموعة 
للقلب وال�رضايني والدماغ من ناحية 
البي�شاء  ال�شوكول  حتتوي  اأخرى، 
يحّل  الذي  ال�شّكر  من  كثري  على 
حمّل ح�شة الكاكاو وتعترب ال�شوكول 

الداكنة الأف�شل بني اأنواع ال�شوكول، 
خا�شة التي تبلغ فيها ن�شبة الكاكاو 
غنية  لأنها  اأكرث،  اأو  باملائة   70
تخّف�ض  التي  الأك�شدة  مب�شادات 
وحت�ّشن  املرتفع،  الدم  �شغط 
القيم  ح�شا�شية اجل�شم لالأن�شولني. 
الواحدة  احل�شة  حتتوي  الغذائية. 
يبلغ  والتي  البي�شاء  ال�شوكول  من 
�شعرة   151 على  غراماً   28 وزنها 
الدهون  من  غرامات  و5  حرارية، 

غراماً  و17  ال�شحية،  غري  ال�شلبة 
الربوتني،  من  وغرام  ال�شّكر،  من 

والبقية من الدهون.
وحتتوي �شوكول احلليب على عدد 
ال�شعرات نف�شه )151 �شعرة(، لكن 
حتتوي  بينما  اأخرى،  مكونات  من 
ال�شوكول  من  الواحدة  احل�شة 
حرارية،  �شعرة   167 على  الداكنة 
يف  تفوق  اأنها  من  الرغم  وعلى 
يف  اأقل  اأنها  اإل  ال�شعرات  عدد 

من  اأكرب  كمية  وتوفر  ال�شكر، 
الدهون ال�شحية املفيدة لل�رضايني 
احل�شة  حتتوي  ال�شّكر.  والقلب. 
البي�شاء  ال�شوكول  من  الواحدة 
وتقل  ال�شكر،  من  غراماً   17 على 
لت�شبح  احلليب  �شوكول  الكمية يف 
14 غراماً، بينما تقل يف ال�شوكول 
غراماً  و11   8 بني  ما  اإىل  الداكنة 
من ال�شكر ح�شب ن�شبة الكاكاو يف 

ال�شوكول الداكنة.

ال�صجائر الإلكرتونية تتلف اخلاليا املناعية بالرئة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن تدخني ال�شجائر الإلكرتونية يزيد املواد 
الكيميائية امل�شببة لاللتهابات، وهو ما يوؤدي على املدى الطويل اإىل 

تعطيل عمل اخلاليا املناعية بالرئة. وحّذرت الدرا�شة التي اأجريت يف 
جامعة برمنجهام الربيطانية من الر�شائل الدعائية لل�رضكات املالكة 

لهذه النوعية من ال�شجائر والتي ترّوج اأنها اأكرث اأماناً من منتجات 
التبغ التقليدية. ي�شبب تدخني نوعي ال�شجائر الإلكرتونية والتقليدية 

اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها وبح�شب الدرا�شة التي ن�رضها موقع 
دورية »ثوراك�ض« الإلكرتوين قد تكون ال�شجائر الإلكرتونية اأقل �رضراً 
من التقليدية بالن�شبة لال�شتهالك ق�شري الأمد، لكنها ت�شبب الأ�رضار 

نف�شها على املدى الطويل.
واأو�شح الربوفي�شور ديفيد تيكيت امل�رضف على الدرا�شة: »ل اأعتقد 

اأن ال�شجائر الإلكرتونية اأكرث �رضراً من التقليدية، فال�شك اأن بخار 
ال�شجائر الإلكرتونية يحتوي على عدد اأقل من املواد امل�رضطنة، 

وبالتايل هي اأكرث اأماناً من حيث خماطر ال�رضطان، لكن بح�شب الأدلة 
التي توفرت ي�شبب تدخني النوعني اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها«.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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على الرغم من كون النبي ـ �صلى اهلل عليه 
و�صلم ـ نبياً من الأنبياء يتلّقى الوحي من 

ال�صماء ، غري اأن امل�صاعر الإن�صانية املختلفة 
تنتابه كغريه من الب�رش ، ومتر به حالت من 

ال�صحك والبكاء ، والفرح واحلزن ، وتربز 
قيمة العن�رش الأخالقي يف حياة النبي ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ يف و�صع هذه امل�صاعر 
املتباينة يف اإطارها ال�رشعي ، حيث �صانها 
عن الإفراط والتفريط ، بل اأ�صاف لها بُْعداً 

راقياً حينما ربطها بق�صّية الثواب والحت�صاب 
، فقال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ : ) تب�صمك يف 

وجه اأخيك �صدقة ( رواه الرتمذي . وعن اأبى 
ذر ـ ر�صي اهلل عنه ـ قال: قال يل النبي - �صلى 

اهلل عليه و�صلم - ) ل حتقرن من املعروف 
�صيئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه َطِلق )�صاحك 

م�صتب�رش( ( رواه م�صلم . 
ول �صك اأن من مكارم الأخالق اإدخال ال�رشور 
على امل�صلم ، ومن ثم فقد كان مزاحه ـ �صلى 
اهلل عليه و�صلم ـ تاأليفا ومداعبة ، وتفاعال مع 

اأهله واأ�صحابه ، واإدخال لل�رشور عليهم ، وكان 
م�صتماًل على كل املعاين اجلميلة ، واملقا�صد 
النبيلة ، ف�صار من �صمائله احل�صنة ، و�صفاته 
الطيبة ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ ، قال عبيد اهلل 

بن املغرية : �صمعت عبد اهلل بن احلارث قال 
: ) ما راأيت اأحدا اأكرث تب�صما من ر�صول اهلل ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ ( رواه الرتمذي .
وال�صحك واملزاح اأمر م�رشوع كما دلت علي 

ذلك الن�صو�ص القولية ، واملواقف الفعلية 
للر�صول ـ �صلي اهلل عليه و�صلم - ، وما ذلك 
اإل حلاجة الفطرة الإن�صانية اإيل �صيء من 

الرتويح ، يخفف عنها اأعباء احلياة وق�صوتها 
، وهمومها واأعبائها ، ول حرج فيه ما دام 

من�صبطا بهدي النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم 
ـ ، ول يرتتب عليه �رشر ، بل هو مطلوب 

ومرغوب ، لأن النف�ص بطبعها يعرتيها ال�صاآمة 
وامللل ، فال بد من فرتات راحة ، ولي�ص اأدل 

على م�رشوعية ال�صحك واملزاح واحلاجة اإليه 
، مما كان عليه �صيد اخللق وخامت الر�صل ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ، فقد كان يداعب اأهله 
، وميازح اأ�صحابه ، وي�صحك ل�صحكهم ،وقد 

�صئل ابن عمر ـ ر�صي اهلل عنهما ـ هل كان 
اأ�صحاب ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ 

ي�صحكون ؟ ، قال : نعم ، والإميان يف قلوبهم 
اأعظم من اجلبل . 

وقال بالل بن �صعد : اأدركتهم ي�صحك بع�صهم 
اإىل بع�ص ، فاإذا كان الليل ل، كانوا رهبانا .

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�صلة  امل�صالح  اتخاذه  بف�صل 
اأ�صوله  من  اأ�صال  احل�صنة  والعادات 
م�صادره  من  وم�صدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�صى عليها قواعد مذهبه وا�صتمد 

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

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل اخلا�ص على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�صلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�صالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�صالح ودرء املفا�صد، 
فهناك  م�صلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�ص كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص اأ�صياًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخال�ص، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخال�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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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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�أمازون  �رشكة  �قتحمت  �أن  بعد 
�لرقمي  مب�ساعدها  �ملعي�سة  غرف 
�ل�رشكة  ت�ستعد  �ل�سهري،   Alexa
�لأمريكية لغزو عامل �ل�سيار�ت �أي�ساً 
باأنظمة  �لرقمي  �مل�ساعد  ودمج 

�ل�ستعمال و�لرتفيه.
جمموعة  �أمازون  قدمت  ولذلك 
�أجل  من   SDK �لرب�مج  تطوير 
�أنظمة  يف   Alexa تطبيق  دمج 
�ل�سيار�ت،  يف  و�لرتفيه  �ملعلومات 
 Alexa Auto جمموعة  وتتوفر 
بهذ�  �ملهتمني  للمطورين   SDK

.Github ملو�سوع على من�سة�
�لرب�مج  تطوير  جمموعة  وتت�سمن 
مكتبة   Alexa Auto SDK
 ++C بلغة  �ملكتوبة  �لوظائف 
لت�سغيل  جافا  مكونات  وكذلك 
�ملدخالت �ل�سوتية و�إن�ساء �لت�سال 
 ،Alexa �لرقمي  �مل�ساعد  مع 
تطبيقات  توفر  �إىل  بالإ�سافة 
 Build و�سكربت  منوذجية 
وم�ستند�ت، وتدعم جمموعة تطوير 
 Alexa Auto SDK �لرب�مج 
نظام ت�سغيل جوجل �أندرويد ونظام 

 .QNX لت�سغيل يف �لزمن �حلقيقي�
وتوفر �لعديد من �رشكات �ل�سيار�ت 
�لعاملية، مثل فورد و�سيات وتويوتا 
�إمكانية  للم�ستخدم حالياً  ولينكولن، 
�أمازون  �لرقمي  �مل�ساعد  دمج 
ولكن  موديالتها،  بع�ض  Alexa يف 
يحتاج �أ�سحاب �ل�سيار�ت �إىل تثبيت 
�آيفون  هاتف  على  �إ�سايف  تطبيق 
ذلك  وبعد  �أندرويد،  �أجهزة  �أو 
بنظام  �لذكي  �لهاتف  �قرت�ن  يتم 
�ل�سيارة،  يف  و�لرتفيه  �ملعلومات 
�لرب�مج  تطوير  جمموعة  ولكن 

�إىل  تهدف   Alexa Auto SDK
نظام  يف  �لرقمي  �مل�ساعد  دمج 

�ل�سيارة ب�سكل �أعمق.
وظيفة  تتوفر  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
من  �لعديد  لدي   Alexa Skills
مثل  �لأخرى،  �ل�سيار�ت  �رشكات 
وني�سان  دبليو  �إم  وبي  مر�سيد�ض 
�لوظيفة  هذه  تقوم  حيث  و�سكود�، 
با�ستدعاء �لكثري من �ملعلومات عن 
�لرقمي  �مل�ساعد  �أن  �إل  �ل�سيارة، 
متوفر�  يكون  ل  نف�سه   Alexa

بال�سيارة.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�ض  لإطالق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رشكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديالت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رش �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�سلر.

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

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف الجتاه اخلاطئ

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

اأ�ستون مارتن تطلق اأيقونتها DBS Superleggera الفاخرة

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�لتي  �جلديدة،   Focus �سيارتها 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �لجتاه �خلاطئ.
�إىل  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�أن �سيارتها �جلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ساعد  متطورة  تقنية 
�لطرق  على  �خلاطئ  �لنحر�ف 

على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
على  للتعرف  �حلايل  فورد  نظام 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
�لنظام  معلومات  �ملالحة  نظام 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �لأمامي  �لزجاج 

حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �لختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
فاإن  لطريق �رشيع،  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  �ل�سيارة 
�لتحذير �جلديدة؛  طريق وظيفة 

عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمر�ء  حظر 

�جتاه �ل�سري".
و�إىل جانب هذه �لوظيفة �جلديدة 
 Focus فورد  �سيارة  تزخر 
�أنظمة  من  بالعديد  �جلديدة 
م�ساعد  مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة 
م�ساعد  �أو  �ل�سطر�ري  �لكبح 

�ملناورة.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

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

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

مارتن  �أ�ستون  �رشكة  �أعلنت     
 DBS �أيقونتها  �إطالق  عن 
لرتث  �لفاخرة   Superleggera

.Vanquish عر�ض �ملوديل
�أن  �لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
تكت�سي  �لكوبيه �جلديدة  �سيارتها 
ويبد�أ  �لكربون  �ألياف  من  بثوب 
�سعرها من 274 �ألف و 995 يورو.

مبقاعد  �لفاخرة  �ل�سيارة  ومتتاز 

حمرك  بد�خلها  وينب�ض   ،2+2
لرت،  2ر5  حجمية  ب�سعة   V12
�ملزدوج  �لرتبو  حمرك  ويز�أر 
ح�سان،  كيلوو�ت/725   533 بقوة 
 900 يبلغ  �أق�سى  دور�ن  عزم  مع 

نيوتن مرت.
�حل�سانية  �لقوة  هذه  وبف�سل 
�أ�ستون  �سيارة  تنطلق  �لهائلة 
حتى  �لثبات  من  �جلديدة  مارتن 

غ�سون  يف  كلم/�ض   100 �رشعة 
�رشعتها  وت�سل  ثانية   3.4
�لق�سوى �إىل 340 كلم/�ض، وتن�ض 
�أن  �لفنية على  �ملو��سفات  ن�رشة 
معدل ��ستهالك �لوقود يبلغ 12.3 
يعادل 285  كلم، وهو ما  لرت/100 
جم/كلم من �نبعاثات ثاين �أك�سيد 
�ل�رشكة  طورت  وبينما  �لكربون، 
بنف�سها،  �ملحرك  �لربيطانية 

 AMG �رشكة  مع  تعاونت  فاإنها 
�لتابعة ملر�سيد�ض من �أجل تطوير 
ل�سيارتها  �لإلكرتونية  �لأنظمة 
ولذلك  �جلديدة،  ريا�سية  �ل�سوبر 
موديالت  مع  ت�سابه  يظهر 
يتعلق  فيما  �لأملانية  �ل�رشكة 
ونظام  �لرقمية  �لعد�د�ت  بلوحة 
�ملعلومات و�لرتفيه ولوحة �للم�ض 

�ملركبة على �لنفق �لأو�سط.



اإ�سهارالثالثاء 18 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل08 حمرم 1440هـ 22



الثالثاء 18 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل08 حمرم 1440هـ 23
اإيقاف تخزين بيانات املوقع بح�ساب غوغل

على الرغم من قيام امل�ستخدم باإيقاف 
اأن  اإال  اأندرويد،  بهاتف  املوقع  �سجل 
ذلك ال مينع �رشكة غوغل من مراقبتك 
امل�ستخدم  بيانات  جمع  موا�سلة  عرب 

املتعلقة باملوقع وتخزينها.
العامة  واالأحكام  ال�رشوط  تن�ص 
عدة  يف  االأمريكية  ال�رشكة  خلدمات 
موا�سع، على اأنه يتم جمع املزيد من 
بيانات املوقع عندما يقوم امل�ستخدم 
غوغل  خرائط  با�ستعمال خدمة  مثاًل 
اأو وظيفة البحث يف املنطقة   Maps
هذه  مثل  اإ�سافة  تتم  وال  املحيطة، 
لبيانات  ال�سهري  ال�سجل  اإىل  البيانات 

املوقع.
عملية  باإيقاف  امل�ستخدم  رغب  واإذا 

باملوقع  املتعلقة  البيانات  جمع 
بذلك  القيام  عليه  يتعني  فاإنه  بالفعل، 
يف قائمة اإعدادات ح�ساب غوغل حتت 
وبند  واخل�سو�سية«  »احل�سابات  بند 
خالل  من  غوغل«  ن�ساط  »اإعدادات 

»اأن�سطة الويب والتطبيقات«.
على  بذلك  القيام  للم�ستخدم  وميكن 
طريق  عن  مبا�رشة  الذكي  الهاتف 
الويب  مت�سفح  يف  اأو  غوغل  تطبيق 
بعد ت�سجيل الدخول يف ح�ساب غوغل، 
وعندئد لن يتم تخزين عالمات املوقع 
ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  جمعها،  يتم  التي 
املو�سع  نف�ص  يف  للم�ستخدم  ميكن 
البيانات  التعرف على  بح�ساب جوجل 
التي مت جمعها واإزالتها ح�سب الرغبة.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

هاتف قابل للطي.. جديد �سام�سونغ

تطوير  على  �سام�سونغ  �رشكة  تعمل 
امل�سمى  القادم  الرئي�سي  هاتفها 
ك�سفها  بعد  وذلك   ،Galaxy S10
ال�سهر  هذا  من  �سابق  وقت  النقاب يف 
عن هاتفها الرئي�سي للن�سف الثاين من 

.9 Galaxy Note هذا العام
ومن املفرت�ص اأن يت�سمن اجلهاز القادم 
واالبتكارات  امليزات  من  جمموعة 
مع  باملقارنة  اجلديدة  التكنولوجية 
هاتف Galaxy S9، ولكن بالرغم من 
فيه  تبداأ  الذي  العام  �سيكون   2019 اأن 
ل�سبكات  التجاري  اال�ستخدام  مرحلة 
فاإن  العامل،  حول   5G اخلام�ص  اجليل 
اأول  يكون  لن   Galaxy S10 جهاز 
اأجهزة ال�رشكة التي تدعم هذا املعيار 

اجلديد.
وتاأتي هذه املعلومات وفقاً لت�رشيحات 
الرئي�ص   ،DJ Koh كوه  جي  دي 
يف  املحمولة  الهواتف  لق�سم  التنفيذي 
�سام�سونغ، الذي حتدث لل�سحفيني بعد 

هاتف  عن  لالإعالن  ال�سحفي  املوؤمتر 
ال�رشكة  اإن  قائاًل   ،9  Galaxy Note
اأن  تزال ترغب يف  الكورية اجلنوبية ال 
تكون اأول �رشكة يف العامل تطلق هاتًفا 
كانت  �سام�سونغ  واأن  للطي،  قاباًل  ذكًيا 
التي  االبتكارات  تطوير  على  تركز 
قبل  من  واإعجاب  بقبول  �سوف حتظى 
امل�ستهلكني فيما يتعلق بالهاتف القابل 

للطي.
 2016 يف  طرح  قد  كوه  جي  دي  وكان 
طيه،  ميكن  ذكي  هاتف  اإطالق  فكرة 
على  احلني  ذلك  منذ  ال�رشكة  وعملت 
بعني  االأخذ  مع  النموذج،  هذا  تطوير 
االعتبار اإمكانية طرحه جتارياً، وقالت 
من  الثاين(  )كانون  يناير  يف  �سام�سونغ 
هذا  الإطالق  تخطط  اإنها  العام  هذا 
تطرح  لن  لكنها   ،2018 يف  الهاتف 
مما  جاهزة،  تكون  عندما  اإال  اجلهاز 
مرة  عنه  االإعالن  عملية  توؤجل  جعلها 

اأخرى اإىل 2019. 

ت�سريبات جديدة عن 
اأحدث هواتف اإل جي

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

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
االأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  االأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ص للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
االإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ص. اإال اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

االأرقام الهاتفية .. 
و�سيلة القرا�سنة احلالية 

البتزاز امل�ستخدم
   

اأ�سارت بوابة التقنيات »هايزه اأونالين« االأملانية اإىل 
اأن القرا�سنة كانوا ي�ستخدمون يف ال�سابق كلمات 

املرور ال�سابقة اأو احلالية اخلا�سة بامل�ستخدم من 
اأجل اإ�سفاء بع�ص امل�سداقية على ر�سائل االبتزاز 

وطلب الفدية. لكن يف الوقت احلايل فاإنهم يعتمدون 
اأي�ساً على جزء من الرقم الهاتفي اخلا�ص بامل�ستخدم، 

وعادة ما يزعم القرا�سنة يف ر�سائل االبتزاز باخرتاق 
ح�ساب امل�ستخدم اأثناء م�ساهدته لالأفالم االإباحية 

وت�سجيل هذه الزيارات بالفيديو، �سواء كان ذلك 
على الكمبيوتر املكتبي اأو الهاتف الذكي، وعادة ما 

يطلب القرا�سنة فدية مالية نظري عدم اإر�سال مقاطع 
الفيديو هذه اإىل جهات االت�سال اخلا�سة بامل�ستخدم، 

ويهدف القرا�سنة من خالل ذكر هذه البيانات يف 
ر�سائلهم اإىل تعزيز امل�سداقية بها، ولكن يف واقع 

االأمر فاإن هذه التهديدات لي�ص لها اأ�سا�ص من ال�سحة، 
وال ميتلك القرا�سنة اأية ت�سجيالت فيديو اأو بيانات 
جهات االت�سال اخلا�سة بامل�ستخدم، ولذلك يتعني 

على امل�ستخدم عدم اال�ستجابة لر�سائل االبتزاز وعدم 
دفع اأية اأموال. واأكدت بوابة التقنيات االأملانية على 
اأن القرا�سنة ال ميتلكون اأية اأرقام هاتفية اأو بيانات 

الو�سول اإىل ح�سابات امل�ستخدم، ورمبا يح�سلون على 
بع�ص البيانات من عمليات االخرتاق الناجحة لبع�ص 

خدمات ومواقع الويب، ف�سال عن اأنه قد يتم احل�سول 
على البيانات من م�سادر م�سكوك فيها.



الأولياء  من  الع�رشات  دوالة  منع  بني  م�ستوى  وعلى 
اأيام  اأول  يف  باملدار�س  اللتحاق  من  اأبناءهم 
الفتتاحي  للدر�س  ال�ستماع  من  وحرموهم  الدرا�سة 
املتعلق بالإجنازات الكربى املحققة طيلة خم�سينية 
ال�ستقالل اأين احتجوا يف حميط املوؤ�س�سة بالثانوية 
تلبية  حتى  احتجاجهم  مبوا�سلة  مهددين  اجلديدة 
مترير  وكذا  املطرودين  اإدماج  خالل  من  مطالبهم 
9,95 وبح�سب  يفوق معدلها  التي  اأ�سحاب املعدلت 
املحتجني فهم رفعوا خالل ال�سنوات الثالثة املا�سية 
لل�سلطات املحلية طلباتهم املتعلقة بتوفري الظروف 
داخل  والأمن  والإطعام  والنقل  للدرا�سة  املالمة 
ومطالبهم  تغري,  �سيء  ل  اأنه  غري  الرتبوية  املوؤ�س�سة 
املتعلقة اأ�سا�سا باإعادة بناء دورة املياه وتهيئة حميط 
واأوحال  برك  اإىل  يتحول  الذي  وفنائها  املوؤ�س�سة 
وحجراتها  املوؤ�س�سة  ل�سور  حل  اإيجاد  اإىل  اإ�سافة 
الدرا�سية الآيلة لل�سقوط  كما قالوا اأدنى ال�رشوريات, 
الأولياء اأ�ساروا اإىل اأن اأبناءهم املتمدر�سني بالثانوية 
وهو  املركز  دوالة  بني  لبتدائية  املو�سم  حولوا هذا 

اأولياء البتدائية  القرار الذي مل يه�سموه من جهتهم 
تربوية  ملوؤ�س�سات  اأبنائهم  حتويل  رف�سوا  الأخرية 
باأن  اأو�سح  الرتبية  مدير  �سكنهم,  مقرات  عن  بعيدة 
املو�سم  هذا  الكتظاظ  ظاهرة  وملواجهة  املديرية 
للمن�سور اخلا�س  تنفيذها  اإطار  اإجراءات يف  اتخذت 
اإىل  ابتدائية  بتحويل  واملتعلقة  الظاهرة  مبعاجلة 
فالإجراء  املتحدث  ذات  وبح�سب  لثانويات,  مالحق 
م�س ثانوية اميا�س اعمر ببني دوالة اأين حول تالميذ 

املدير  ا�رشدوين  اجلديدة  موؤ�س�سة  اإىل  اأفواج  �ست 
باأن املوؤ�س�سات املحولة ملالحق حتوي  اأكد  الولئي 
الثانويات  تالميذ  يحتاجها  التي  ال�رشوط  كافة 
وبالنظر لأنه مت انتقاوؤهم عن بقية ال�سعب فال حاجة 
اأن  اإىل  اأ�ساروا  املحتجون  قال  كما  لالحتجاج  لهم 
معاناة النقل املدر�سي ل تزال متوا�سلة واأبناوؤهم مل 
بالنظر  التي يدر�س بها  للموؤ�س�سة  الكثري منهم  يتنقل 

لعدم توفر احلافالت املخ�س�سة لذلك.

ح- كرمي

دخول مدر�سي �ساخن على وقع االحتجاجات بتيزي وزو 

اأولياء مينعون اأبناءهم من الدرا�سة ومواجهات مع املديرين
طبع الدخول املدر�سي بوالية تيزي وزو احتجاجني متفرقني الأولياء التالميذ، االحتجاج االأول قام 

خالله الع�سرات من املواطنني مبنع اأبنائهم من التنقل ملوؤ�س�ستهم الرتبوية على م�ستوى ابتدائية مكرية 
التي تطورت اإىل مواجهات عنيفة مع املدير للمطالبة مبجابهة االكتظاظ احلا�سل.

ورقلة: 

 1.500 من�سب 
جديد لت�سيري خدمات 

املطاعم املدر�سية 
خ�س�س ما ل يقل عن 1.500 من�سب عمل 

جديد لت�سيري خدمات املطاعم املدر�سية 
هذه ال�سنة عرب املوؤ�س�سات التعليمية 

املنت�رشة بولية ورقلة, ح�سب ما علم من 

م�سالح الولية. واأدرج 915 من�سب يف اإطار 

جهاز الإدماج املهني ممنوحة من طرف وزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية فيما وفر 585 

من�سب من طرف وزارة الت�سامن الوطني 

والأ�رشة  وق�سايا املراأة, وفق نف�س امل�سدر. 

ومن �ساأن تلك املنا�سب اجلديدة اأن ت�ساهم 

يف تغطية العجز الذي كان م�سجال فيما يتعلق 

بتاأطري هياكل التغذية املدر�سية, مما اأثر �سلبا 

على عملية ت�سيري خدماتها لفائدة التالميذ, 
ح�سب تو�سيحات ذات امل�سالح.

ومتيز الدخول املدر�سي اجلديد 2018/ 

2019 بولية ورقلة بفتح 18 مطعما مدر�سيا 

جديدا عرب خمتلف مناطق الولية و ذلك 

�سمن اجلهود املبذولة لتوفري هياكل التغذية 

املدر�سية �سيما على م�ستوى املناطق النائية, 

كما اأ�سري اإليه .و�سمن نف�س امل�ساعي فقد 

برمج �سمن �سندوق ال�سمان و الت�سامن 

للجماعات املحلية اإجناز 42 مطعما اآخرا 

لفائدة تالميذ املوؤ�س�سات الرتبوية بالولية, 
ح�سب ما جرى تو�سيحه.

وهران :

 توقيف 19 مر�سحا 
للهجرة غري ال�سرعية 

قبالة �ساطئ راأ�س فالكون
من  الأحد  ال�سواحل  حرا�س  متكن 
غري  للهجرة  مر�سحا   19 توقيف 
ال�رشعية من بينهم 3 ق�رش قبالة �ساطئ 
راأ�س فالكون بدائرة عني الرتك ح�سبما 
اأم�س, من ذات امل�سالح. وقد  اأ�ستفيد 
كانوا  الذين  ال�سباب  هوؤلء  توقيف  مت 
على منت قارب مطاطي مزود مبحرك 
راأ�س  �ساطئ  قبالة  البحر  بعر�س 
اأ�سري  كما  الرتك  عني  بدائرة  فالكون 
اإليه. وقد مت حتويلهم اإىل ميناء وهران 
احلدود  �رشطة  م�سالح  حررت  فيما 
املينائية  املوؤ�س�سة  ذات  م�ستوى  على 
تقدميهم  يتم  اأن  على  حما�رش �سدهم 
وفق  الق�سائية,  اجلهات  اأمام  لحقا 

امل�سدر ذاته .

ب�سيدي بلعبا�س

اأمطار اخلريف تت�سبب يف خ�سائر 
فالحية بتيغاليمت واللوزة 

عني متو�سنت:

4.700 من�سب بيداغوجي 
بر�سم الدخول املهني املقبل 

اليوم

املدير العام للمنظمة الدولية حلظر 
الأ�سلحة الكيماوية يف اجلزائر

التي  الطوفانية  الأمطار  خلفت 
خالل  بلعبا�س  �سيدي  ولية  اجتاحت 
48 �ساعة م�ست عدة خ�سائر فالحية 
جنوب  الواقعة  البلديات  بع�س  عرب 
الولية على غرار بلدية تيغاليمت قرية 
اللوزة, اأين خلفت هذه الأمطار جملة 
من اخل�سائر عرب املحا�سيل الفالحية 
والأ�سجار املثمرة التي �سقطت ثمارها 
تارة ب�سبب مياه الأودية وال�سعاب وتارة 
اأخرى ب�سبب الربد الذي اأثار الهلع يف 
نفو�س املواطنني ببلدية مرين ليلة اأول 

اأم�س عند الثانية �سباحا, اأين تخوفوا 
ولية  اأن  يذكر  الأمطار,  �سيول  من 
اليومني  �سهدت خالل  بلعبا�س  �سيدي 
ف�سح  اإىل  اأدت  ت�ساقطات  الأخريين 
حتولت  اأن  بعد  »الربيكولج«  �سيا�سة 
اإىل  وبلدياتها  املدينة  �سوارع  خمتلف 
برك وم�ستنقعات لول التدخل ال�رشيع 
القطاعات  وخمتلف  احلماية  مل�سالح 
الفاعلة التي اأزالت الكثري من خملفات 

هذه الأمطار.
 �س.�سهيب

املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  خ�س�س 
من�سب   4.797 متو�سنت  عني  بولية 
لدورة  املهني  الدخول  بر�سم  بيداغوجي 
�سبتمرب اجلاري, ح�سبما علم لدى م�سوؤويل 

القطاع بالولية.
ح�سة  الإقامي  التكوين  منط  وي�سكل 
البيداغوجية  اإجمايل املقاعد  الأ�سد من 
من�سب   1.805 يعادل  مبا  املتوفرة 
فروع   8 �سمنها  من  فرع   51 عرب  موزعة 
يف  اآخر  فرع  و13  املتوا�سل  التكوين  يف 
التكوين التاأهيلي فيما بلغ عدد املنا�سب 
طريق  عن  التكوين  �سيغة  يف  املفتوحة 

اأبرزته  ح�سبما  من�سب,   1.442 التمهني 
القطاع  مبديرية  التمهني  م�سلحة  رئي�سة 

زهرية بودربة.
املهني  الدخول  بر�سم  القطاع  ويوفر 
يف  من�سب   325 اجلاري  �سبتمرب  لدورة 
من�سب  و670  امل�سائية  الدرو�س  �سيغة 
تكويني لفائدة املراأة املاكثة بالبيت و285 
الريفي  الو�سط  التكوين يف  من�سب �سمن 
 215 خ�س�س  كما  امل�سوؤولة.  ذات  ح�سب 
املوؤ�س�سات  نزلء  لفائدة  تكويني  من�سب 
خا�س  اآخر  من�سب   55 و  الرتبية  اإعادة 

بالنظام التعاقدي.

حلول  عن  اخلارجية,  لوزارة  بيان  ك�سف 
حلظر  الدولية  للمنظمة  العام  املدير 
اريا�س”,  “فرياندو  الكيمياوية  الأ�سلحة 

اليوم باأر�س الوطن.
بدعوة  جاءت  الزيارة  اأّن  البيان,  واأو�سح 
م�ساهل. القادر  عبد  اخلارجية  وزير  من 

التعاون  بتقييم  للقيام  فر�سة  و�ستكون 
�سبل  درا�سة  بني اجلزائر واملنظمة وكذا 

الزيارة,  اإطار  توطيدها.ويف  وو�سائل 
مع  عمل  جل�سة  املنظمة   رئي�س  يجري 
اأع�ساء اللجنة امل�سرتكة ما بني الوزارات 
الأ�سلحة  ب�ساأن  الدولية  التفاقية  لتنفيذ 

الكيمياوية.
الطب  لعلوم  الوطني  املعهد  �سيزور  كما 
الدرك  لقوات  التابع  واجلرمية  ال�رشعي 

الوطني.

بلجيكا: اإ�سابة �سرطي يف حادث طعن بربوك�سل

مبع�سكر

ال�سرطة الق�سائية مبدينة �سيق توقف 
مروجا للم�سروبات الكحولية  

مب�ستغامن

ال�سياحة مبنطقة »�سالمندر« 
حتا�سرها النفايات املنزلية

بجروح  اأم�س,  بلجيكي,  �رشطي  اأ�سيب 
�سخ�س يف  قبل  من  ب�سكني  اإثر طعنه  طفيفة 
حديقة )ماك�سيميليان( يف العا�سمة بروك�سل. 
فتحت  »ال�رشطة  اأن  البلجيكي  وذكرالإعالم 
يف  اإ�سابته  اإىل  اأدى  ما  املعتدي,  على  النار 

�سدره و�ساقه«.
اإيل�سي  للناطقة با�سم �رشطة بروك�سل,  ووفقا 
اأحد  يهاجم  كان  »الرجل  فاإن  دي كريي,  فان 

النار  اأطلق  ثانيا  �سابطا  لكن  ب�سكني  زمالئنا 
القب�س على  اإلقاء  اأنه »مت  اإىل  عليه«, م�سرية 
باإ�سابات  اأ�سيب  الذي  الطعن  عملية  منفذ 

بالغة«.
واأو�سحت اأن »التحقيق يف مالب�سات احلادث 
بالكامل ل يزال متوا�سل, حيث مل تت�سح  بعد 
املتعلقة  الكاملة  واملعلومات  التفا�سيل  كل 

بها«.

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش    متكنت 
توقيف  من  مبع�سكر  �سيق  مبدينة  الق�سائية 
 100 وحجز  �سنة,   33 العمر  من  يبلغ  مروج 
الأنواع,  خمتلف  من  كحويل  م�رشوب  وحدة 
امل�ستبه  قيام  حول  معلومات  ا�ستغالل  اإثر 
فيه بنقل كمية من امل�رشوبات الكحولية على 
منت مركبته لغر�س اإعادة ترويجها عرب اأحياء 
بتكثيف  الفرقة  عنا�رش  ليقوم  �سيق,  مدينة 
والتي  املدينة  �سوارع  عرب  الأمنية  املراقبة 

حيث   , امل�سبوه  املركبة  ر�سد  من  مكنت 
قام �سائقها بعد م�ساهدته لعنا�رش ال�رشطة 
بداخلها  العثور  ليتم  بالفرار,  بركنها ثم لذ 
من  وحدة   100 على  املراقبة  عملية  بعد 
الفرقة  عنا�رش  فتح  الكحولية,  امل�رشوبات 
توقيف  من  مكن  الق�سية  يف  حتقيقا  بعدها 
التحقيق  اإجراءات  وا�ستكمال  فيه  امل�ستبه 

�سده ثم قدم اأمام العدالة ملحاكمته .
طالبي.فاطمة

ال�سكني  احلي  بها  ميتاز  التي  احلركية  رغم 
يبقى  الذي  م�ستغامن  ببلدية   « »�سالمندر 
وامل�سطافني  للمواطنني  املف�سلة  الوجهة 
�سياحية  مرافق  من  احلي  يحوي  مبا  ليال 
خالل  للم�سطافني  خم�س�سة  وف�ساءات 
مو�سم ال�سطياف اإىل م�سهد الرمي الع�سوائي 
للنفايات املنزلية والروائح الكريهة التي تنبعث 
قرب حمالت جتارية �سوه منظر احلي ال�سكني 
الزائر ملنطقة  ويالحظ  ال�سياحي  الطابع  ذو 
�سالمندر ال�سياحية النت�سار الوا�سع للنفايات 
املنزلية التي ترمى قرب العمارات والبنايات 
بلدية  تقول  التي  املجهودات  ورغم  ال�سكنية 
م�ستغامن اأنها تبذل يف جمال تنظيف الأحياء 
ال�سكنية وحت�سني الواجهة العمرانية للع�رشات 

الرمي  ظاهرة  اإىل  ال�سكنية  التجمعات  من 
م�ستغامن  ببلدية  املنزلية  للنفايات  الع�سوائي 
مازالت يف ات�ساع وا�سع و�سط تراجع الن�ساط 
ويعاين  والبيئة  بالنظافة  املهتم  اجلمعوي 
التواجد  تبعات  من  �سالمندر  حي  �سكان 
الوا�سع للنفايات املنزلية كما يغيب حلد الآن 
املحلي  امل�ستوى  على  جمعوي  حترك  اأي 
الن�سغال  بطرح  يق�سي  �سالمندر  وبحي 
امل�سوؤولني  قبل  من  نهائي  ب�سكل  ومعاجلته 
قاطنني  مواطنني  منهم  البع�س  يحمل  الذين 
للنفايات  الوا�سع   النت�سار  م�سوؤولية  باحلي 
املنزلية باأحد كربى املناطق ال�سياحية بولية 

م�ستغامن.                                        
م. اأمني

مب�سر

وفد برملاين جزائري ي�سارك 
يف ندوة اإقليمية حول التنمية 

امل�ستدامة وامل�ساواة  بني اجلن�سني 
ي�سارك وفد برملايّن م�سرتك من جمل�س الأمة واملجل�س 
ال�سعبي الوطني يف اأ�سغال الندوة القليمّية حول اأهداف 
الّتنمية املـُ�ستدامة وامل�ساواة بني اجلن�سني, التي ينّظمها 
الربملايّن  الحّتاد  مع  بالتن�سيق  الدويل  الربملاين  الحّتاد 
�سبتمرب    20 و   18 بني  ما  الفرتة  يف  وذلك  العربّي, 
اأم�س,  الأمة,  ملجل�س  بيان  واأفاد  بالإ�سكندرية.   ,2018
بينها  من  حماور  عدة  يت�سمن  الندوة  عمل  برنامج  اأن 
الّتنمية امل�ستدامة ودور الربملانات يف حتقيقها  اأهداف 
وم�ساركة الربملانات العربّية باأهداف الّتنمية امل�ستدامة 
واحلوكمة الفّعالة كعن�رش حيوّي يف الّتنمية امل�ستدامة اإىل 
الّتنمية  يف  حيوّي  كعن�رش  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  جانب 
للمراأة  والفّعالة  الكاملة  امل�ساركة  و�سمان  امل�ستدامة 
جميع  على  قيادّي  بدور  للقيام  الفر�س  تكافوؤ  و�سمان 
والعاّمة. كما  ال�ّسيا�سّية  القرار يف احلياة  م�ستويات �سنع 
الربملانّية  ال�سرتاتيجيات  درا�سة  الندوة  برنامج  يت�سمن 
بني  امل�ساواة  لتحقيق  القانونّية  الإ�سالحات  لتعزيز 

اجلن�سني وحياة خالية من العنف �سّد الّن�ساء والفتّيات.

الإمارات تفوز با�ست�سافة 
نهائيات بطولة العامل لريا�سة 

الرتاياثلون عام 2022
الإمارات  فوز  عن  للرتاياثلون  الدويل  الحتاد  اأعلن 
با�ست�سافة نهائيات بطولة العامل لريا�سة الرتاياثلون لعام 

2022 التي �ستقام يف العا�سمة اأبوظبي.
 ويتوقع اأن ت�سهد البطولة م�ساركة اأكرث من 5 لف ريا�سي 
اإىل جانب حوايل 2500  وريا�سية من خمتلف دول العامل 
امل�ساحب  املجتمعي  الرتاياثلون  مهرجان  يف  م�سارك 
للحدث العاملي الذي �سيقام على مدى 5 اأيام .   واأ�ساد 
رئي�س  نائب  للريا�سة  الماراتية  العامة  الهيئة  رئي�س 
بفوز  الرميثي  خلفان  حممد  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 
ملف اأبوظبي با�ست�سافة نهائيات بطولة العامل للرتاياثلون 
2022 ,  معتربا اإياها »واحدة من اأهم الفعاليات الريا�سية 
�ست�سجع  التي  لالإمارات  الريا�سية  امل�سرية  يف  العاملية 
الأجيال النا�سئة وال�سابة على جعل الريا�سة منطا للحياة 
املثالية وال�سحية«. وجتدر ال�سارة اىل ان الرتاياثلون هو 
اأ�سبه باملاراثون, يبداأ  بال�سباحة ثم ركوب  �سباق ثالثي, 

الدراجات, وينتهي باجلري .
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