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اإطارات ورقلة  يحتجون �سد »جتاوزات« التوظيف ب�سونطراك 

قالت اإنها عامل مهم يف حماية منطقة ال�ساحل:

وا�سنطن ت�سدد على حزم اجلزائر يف مواجهة الإرهاب
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بعد اأن و�سفها بالعادية، اأحمد كرو�ص:

»التحديات الأمنية 
اأفرزت التغيريات 

اجلديدة باجلي�ش«
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»ت�سريحات ولد قدور بخ�سو�ش تكوين اإطارات اجلنوب » اإ�ستفزازية«
بعيد اأيام من اعرتافه بتعذيب موري�ص اأودان

ماكــرون يكــــــرم الـــــــحركى 
ومينح 6 منهم رتبة فار�ش 

فيما وجهت نداء لرجال الأعمال لتقدمي م�ساعدتهم، بن حبيل�ص :

 جل امل�ساعدات التي ت�سل
 الهالل  هي من مواطنني ب�سطاء

بعد في�سانات الأربعاء  وت�سجيل وفيات وجرحى 

 وايل ق�سنطينة يعد 
�ص24باإعادة تهيئة واد زياد 

�ص4

�ص3

�ص4

�ص3

اأ�ساد مطول ببلما�سي واأكد قدرته 
على اإعادة الهيبة للخ�سر

زط�سي: يوجد ف�ساد يف 
الكرة اجلزائرية والفاف 

ل تتالعب يف القوانني

اجتماع الـ10 للجنة الوزارية امل�سرتكة املكلفة مبتابعة التفاق:

اجلزائر على موعد مع تعزيز 
فكرة خف�ش اإنتاج النفط

اأطراف تريد اإبعاد »كنا�ص« من الفعل اجلامعي، ميالط:

قطاع التعليم العايل يعي�ش اأزمة 
مفتعلة ا�ستهدفت الأ�ستاذ اجلامعي



عين

مائدة  متيز  التي  الأطباق  اأحد  الراعي«  بع�صا  »الك�صك�صي  طبق  يعترب 
الغذاء عند العائالت التلم�صانية لإحياء منا�صبة عا�صوراء.

العيد  التلم�صانية يف حت�صري هذا الطبق على ذيل كب�ش  وتعتمد املراأة 
بالعظام و  العيد وهي مليئة  اأ�صحية  القطعة الأخرية املتبقية من  وهو 
قليلة اللحم ت�صتغل يف طهي مرق الك�صك�صي وتو�صع فوق �صحن التقدمي 
احمد  بن  الولية  اأعيان  اأحد  به  اأفاد  ما  وفق  واخل�صار  الك�صك�ش  مع 

زليخة.
وجتتمع العائلة التلم�صانية يف هذه املنا�صبة و تلتف حول مائدة الإفطار 
لتذوق هذا الطبق التقليدي الذي يكون مرفوقا باللنب اأو احلليب و التمر 
و لتناول كذلك القهوة و ال�صاي مع بع�ش احللويات التقليدية »كامل�صهد« 
و »الكعك »و »الغريبية » خالل الفرتة امل�صائية �صمن جل�صة عائلية لتبادل 
اإ�رشاك  و  عا�صوراء  يوم  و  حمرم  �صهر  ف�صائل  حول  احلديث  اأطراف 

الأطفال يف ذلك من اأجل تعميم الفائدة وفق ذات امل�صدر.
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ت�سليم مقررات اال�ستفادة لـ480 
اإعانة للبناء الريفي بالنعامة 

مت موؤخرا، بوالية النعامة ت�سليم مقررات 
اال�ستفادة من 483 اإعانة لل�سكن الريفي 

وكذا مفاتيح 28 م�سكن يف �سيغة البيع 
باالإيجار عرب �ستة بلديات .

وقد جرت مرا�سيم توزيع هذه احل�س�ص 

ال�سكنية بدار الثقافة »اأحمد �سامي« لعا�سمة 
الوالية بح�سور ال�سلطات الوالئية و�سط 
فرحة العائالت امل�ستفيدة خ�سو�سا واأن 

العملية تزامنت مع االإحتفال باملنا�سبة 

الدينية يوم عا�سوراء .واأو�سح وايل النعامة 
حممد حجار  بهذه املنا�سبة اأنه »ال تزال 

هناك ح�س�ص �سكنية اأخرى مربجمة 
للتوزيع قبل نهاية ال�سنة اجلارية خالل 

املنا�سبات و االأعياد الوطنية و الدينية 

املقبلة من اأبرزها توزيع 1.375 وحدة �سكنية 
عمومية اإيجارية عرب خمتلف بلديات 

الوالية ي�ساف اإليها ح�سة اأخرى ب 125 

وحدة �سكنية من �سيغتي البيع باالإيجار و 
الرتقوي املدعم ».

النقل يوؤرق �سكان �سواحي العا�سمة

حت�سري طبق« الك�سك�سي بع�سا الراعي« بتلم�سان 

خبر في 
صورة

هكذا �سكان جانت يحتفلون 
بالعيد ال�سنوي »�سبيبا« 

ميهوبي يف اجتماع بلدان 
احلوار بالربتغال

الثاين  اأ�صغال الجتماع  اأم�ش يف  الثقافة حممد ميهوبي  �صارك وزير 
لوزراء الثقافة لبلدان احلوار 5+5، حيث يعمل امل�صاركون يف الجتماع 
على بحث �صبل التعاون يف جمال الثقافة بني دول اجلهة الغربية لدول 

البحر الأبي�ش املتو�صط وتبادل الثقافات بني الدول.

بوجناح يناف�س مي�سي

رفقة  مناف�صة  يف  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
النجم الأرجنتيني حول اأح�صن الهدافني يف العامل للعام 2018 اجلاري، 
حيث يتقا�صم مهاجم اخل�رش �صدارة اأف�صل الهدافني مع جنم البار�صا 
بر�صيد 37 هدفا لكل منهما، متفوقا على النجم الربتغايل كري�صتيانو 

رونالدو بفارق هدف واحد والذي جاء يف املركز الثالث.

العديد   2018 عام  يف  لزال 
من  يعانون  املواطنني  من 
ولية  داخل  النقل  اأزمة 
بلديات  ويف  حيث  اجلزائر، 

ليتو�ش  لكا ا و �صى  مو �صيدي  مثل 
من  هنالك  حميدو  وراي�ش 
املواطنني من يقوم »بال�صتوپ« على 
ال�صاعة اخلام�صة م�صاء نظرا لعدم 

توفر النقل، ما يلزم على ال�صلطات 
لتطبيق  التدخل  والو�صية  املحلية 
�صواحي  مواطنو  مل  التي  الوعود 
واأن  العا�صمة من �صماعها، خا�صة 

هو  هذا  كل  من  الوحيدة  ال�صحية 
هكذا  مثل  اأنهكته  الذي  املواطن، 
مهمة  غري  اخلارج  يف  هي  اأمور 

لأنها لي�صت موجودة اأ�صال.

جدد �صكان لوؤلوؤة التا�صيلي 
اأزجر جانت بولية اإيليزي 
بعيد  الإحتفال  مع  العهد 
مفخرة  يعد  الذي  »�صبيبا« 
�صكان املنطقة ،يف لوحات 
معربين   ، عريقة  تراثية 
الإحتفالية  هذه  من خالل 
مدى  على  ال�صنوية 
مت�صكهم باملوروث الثقايف 

املادي والالمادي .
كان  العادة  جرت  وكما 
ال�صاعات  منذ  املوعد 
ب�صاحة  ال�صباح  من  الأوىل 
» لوغيا »وهي املكان الذي 
تنظم فيه املنا�صبة ، حيث 

اللوحات  اأروع  ر�صمت 
التي  الف�صيف�صائية 
اإيقاعات  فيها  امتزجت 
طبول » القنقا » ) اآلة طبل 
تقليدية ( باأهازيج وق�صائد 
ن�صاء  حناجر  بها  �صدحت 
من  وامل�صتوحاة  جانت 
الالمادي  الثقايف  الرتاث 
لع�رشات  يعود  الذي 
رق�صات  و�صط  ال�صنيني 
فنية  وحركات  فلكلورية 
�صاحة  و�صط  للرجال 

الرق�ش حاملني 
اليد  يف  قما�ش  قطعة 
الي�رشى و�صيف تقليدي يف 

عميقة  دللت  يف  اليمنى 
للفرحة والإبتهاج.

بعيد  الإحتفال  ويرتبط 
تراثا  �صنف  »الذي  »�صبيبا 
قبل  من   2014 يف  عامليا 
املتحدة  الأمم  منظمة 
 ( والثقافة  والعلوم  للرتبية 
اليون�صكو( بعادات وتقاليد 
امليهان   « ق�رشي  �صكاين 
اجلنوبي  املدخل   (  «
 ( وزلواز  جانت(  ملدينة 
للمدينة  ال�صمايل  املدخل 
( حيث يتم التح�صري لهذه 
الإحتفالية منذ مطلع �صهر 

حمرم.

من املت�سبب يف الفي�سانات التي �سربت اجلزائر؟
ت�صاءل العديد من املتابعني 
مواقع  �صفحات  ومدوين 
الجتماعي  التوا�صل 

جعلت  التي  الأ�صباب  عن  
الوطن  من  عديدة  وليات 
ت�صهد  الفرتة احلالية  خالل 

حمدثة  عارمة  في�صانات 
وخملفة  املواطنني  هلعا 
يف  كانا  اأخرهما  �صحايا 

اأن  بعد  ق�صنطينة  ولية 
و�صلت اخل�صائر املادية اإىل 

48 �صيارة.
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قالت اإنها عامل مهم يف حماية منطقة ال�ساحل:

وا�سنطن ت�سدد على حزم اجلزائر يف مواجهة الإرهاب
اأكدت كتابة الدولة الأمريكية اأن اجلزائر عززت يف 2017 من تاأمني حدودها لتبقي بذلك على ال�سغط على اجلماعات الإرهابية النا�سطة باملنطقة، م�سرية 

اإىل » التجند القوي« من اأجل ال�سلم والأمن الإقليميني.

ع.ع/وكالت

حول   2017 ل�سنة  تقرير  ففي 
ن�رش  العامل  يف  الإرهاب 
كتابة الدولة  اأو�سحت  بوا�سنطن، 
جهودها  توا�سل  اجلزائر   « اأن 
الن�ساط  من  للوقاية  املعتربة 
واأكد  داخل حدودها،  الإرهابي 
عر�سه  امل�سدر  الذي  ذات 
مبكافحة  املكلف  املن�سق 
م�ستوى لكتابة  على  الإرهاب 
�سالي�س  ناثان  ال�سفري  الدولة، 
بح�سيلة  اخلا�سة  الأرقام  اأن 
ين�رشها  الإرهاب التي  مكافحة 
اإىل  ت�سري   « اجلزائرية  اجلي�س 
امل�ستمر  ال�سغط  على  »الإبقاء« 

على اجلماعات الإرهابية«.
التقرير  ك�سف  اآخر  جانب  ومن 
اإىل مالحظات املحللني  ا�ستنادا 
بالق�سايا الأمنية،  املخت�سني 
اجلزائرية  امل�سلحة  القوات  اأن 
هذه  على  الق�ساء  اإىل  تو�سلت 

فار�سة  اجلماعات املتطرفة 
الإرهاب  �سد  كح�سن  نف�سها 
اأ�سار  باملنطقة، من جهة اأخرى، 
مكتب  اأعده  الذي  التقرير  هذا 
التابع لكتابة  الإرهاب  مكافحة 
بع�س   « اأن  للكونغر�س،  الدولة 
اخل�سائر  اأن  يرون  املحللني 
)التي تتكبدها  امل�ستمرة 
قل�ست  املتطرفة(  اجلماعات 
اجلماعات  قدرات  من  بكثري 
تن�سط باجلزائر«،  التي  الإرهابية 
كما اأ�ساف التقرير اإىل اأن »تاأمني 
احلدود بقي ي�سكل اأولوية« للوقاية 
من  قادمني  ارهابيني  من دخول 
هذا  يف  م�سريا  جماورة،  بلدان 
ال�سدد اإىل الأعمال املن�سقة بني 
والتون�سية  اجلزائرية  اجلمارك 
امل�سرتكة  احلدود  طول  على 
على  اإ�سافيني  جنود  وانت�سار 
احلدود مع ليبيا وتدعيم املراقبة 
واللجوء  الغربية  احلدود  على 
احلديثة  للتكنولوجيات  املتزايد 

يف جمال الرقابة اجلوية، وح�سب 
املراكز  فان جميع  الوثيقة  نف�س 
قواعد  من  ت�ستفيد  احلدودية 

معطيات الأنرتبول. 
لي�ست  اجلزائر  اأن  من  وبالرغم 
العاملي  الئتالف  يف  ع�سوا 
اجلماعة الإرهابية  ملحاربة 
ب�سكل  دعمت  فلقد  داع�س، 
اجلهود   2017 �سنة  حثيث 
)داع�س(،  من  ملكافحة  الرامية 
قدرات  تعزيز  برامج  خالل 
وتوليها  املجاورة  الدول 
العمل  جمموعة  رئا�سة  منا�سفة 
مكافحة  قدرات  ببناء  اخلا�سة 
غرب اإفريقيا،  يف  الإرهاب 
العمل  على  ال�سوء  ت�سليطه  ويف 
امل�سلحة  القوات  تخو�سه  الذي 
الأمن يف  م�سالح  وخمتلف 
التج�س�س  مكافحة  جمالت 
احلدود   وتاأمني  والتحقيقات  
ال�ستجابة  لالأزمات،  ي�سري  كذا 
نف�س التقرير اإىل اأن وزارة الدفاع 

الوطني » ن�رشت تقارير يف  الوقت 
الأ�سلحة  �سبط  ب�ساأن  املنا�سب« 
عمليات   وكذا  واملخدرات 
ويف  على الإرهابيني،  الق�ساء 
2017،  اأبقت  احلكومة اجلزائرية 
ترف�س  �سارمة  �سيا�سة   على 
التي  تنازل للجماعات  كل  تقدمي 
الوثيقة،  بح�سب  رهائن،  حتتجز 
و ت�سري كتابة الدولة التي يراأ�سها 
ال�سعيد  على  اأنه  بومبيو  ماك 
 « ظلت اجلزائر  الدبلوما�سي، 
ملتزمة بقوة ل�سالح ال�سلم والأمن 

الإقليميني«.
الدولية  اللجنة  اجلزائر  وتراأ�س 
مايل  يف  ال�سلم  تطبيق  ملتابعة 
الأممي  امل�سار ال�سيا�سي  وتدعم 
ت�سارك  اأنها  ليبيا،  كما  يف 
ال�ساحل  منتديات  خمتلف  يف 
درا�سة  اأجل  من  ال�سحراوي، 
والأمن  التنموية  ال�سيا�سات 
باملنطقة و تن�سيق عمل املانحني، 
الن�سيط  بدورها  تذكريه  ولدى 

املنتدى  يف  موؤ�س�س  كع�سو 
الإرهاب،  ملكافحة  العاملي 
يو�سح التقرير اأن اجلزائر حتت�سن 
مقرات منظمة اأفريبول واجتماع 
لأع�ساء  روؤ�ساء الأركان  جمل�س 
جلنة الأركان العملياتية امل�سرتكة 
والنيجر  مايل  اأي�سا  ي�سم  والذي 
من   و يربز التقرير  وموريتانيا، 
اجلزائرية  املقاربة  اآخر   جانب 
التطرف العنيف  حماربة  لأجل 
والتي ت�سمل برامج اإعادة التاأهيل 
فيهم  مبا  الندماج   واإعادة 

الإرهابيني التائبني.
التي  الأن�سطة  التقرير  يربز  كما 
املقاربة  هاته  اطار  يف  تقام 
ال�ساملة،  على غرار منع ت�سيي�س 
املنهج  على  والتاأكيد  امل�ساجد 
و  الت�سامح  اىل  يدعو  الذي  �سني 
ال�سلم،  وتعزيز دور »املر�سدات« 
العنيف،  التطرف  من  الوقاية  يف 
وزارة  باأن  التقرير  نف�س  يذكر  و 
كتيب  ن�رشت  اخلارجية  ال�سوؤون  
يف  دور الدميقراطية   « حول 

حماربة التطرف العنيف«.

 بعيد اأيام من اعرتافه بتعذيب موري�س اأودان

ماكرون يكرم احلركى ومينح 6 منهم رتبة فار�س 

بعد اأن و�سفها بالعادية، اأحمد كرو�س:

»التحديات الأمنية اأفرزت التغيريات اجلديدة باجلي�س«

الفرن�سي  الرئي�س  �سيكرم 
ممن  حركى  ماكرون  اإميانويل 
الفرن�سي  املحتل  مع  غادروا 
على  وذلك  ال�ستقالل  بعد 
بتعذيب  اعرتافه  من  اأيام  بعد 

موري�س اأودان.
يف  نُ�رش  وح�سب  مر�سوم 

اجلمعة  الر�سمية  اجلريدة 
حركى  برتفيع  6  ماكرون  قام 
لهم،  جمعية  وموؤ�س�سة  �سابقني 
برتبة  ال�رشف  جوق  درجة  اإىل 
تكرمي  رتبة  اأعلى  فار�س، 
الفرن�سية، كما  الدولة  متنحها 
اإىل  اأ�سخا�س   4 ترفيع  مت 

الوطني  ال�ستحقاق  درجة 
اإىل  اآخرين  و15  �سابط،  برتبة 
ممثلون  وغالبيتهم  فار�س  رتبة 

جلمعيات اأو هيئات.
�سّكلها  عمل  جمموعة  وكانت 
ت�سكيل  اإىل  دعت  ماكرون 
والت�سامن«  للتعوي�س  »�سندوق 

للحركى  اأورو  مليون   40 بقيمة 
اللجنة  تزال  واأبنائهم. هذا ول 
على  ت�سغط  للحركى  الوطنية 
والرئي�س  الفرن�سية  احلكومة 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
اإعالم  و�سائل  نقلته  ما  بح�سب 
فرن�سية، باتخاذ »ما هو �رشوري 

لالعرتاف بحقوق احلركى وما 
لفرن�سا«،  ت�سحيات  من  قدموه 
امليداليات  متحي  »األ  وتاأمل 
من  بهم  حل  ما  والأو�سمة 
وعدم  عن�رشي  ومتييز  جمازر 

معاملتهم كجنود فرن�سيني«.
جمعيات  يف  م�سوؤولني  وح�سب 

به  قام  ما  فاإن  احلركى 
نوعه،  من  الأول  ماكرون«لي�س 
�سابقون  روؤ�ساء  �سبقه  فقد 
الأو�سمة  هذه  مثل  ومنحوا 
من  لع�رشات  وامليداليات 

احلركى.
اإميان لوا�س 

اأحمد  املتقاعد  العقيد  و�سف 
�سهدتها  التي  التغيريات  كرو�س 
املوؤ�س�سة الع�سكرية بالعادية التي 
وخلق  التجديد  نية  مع  تتما�سى 
واأن  �سيما  داخلها،  ديناميكية 
التحديات التي تواجه اجلزائر يف 
مثل هكذا  توجب  الراهن  الوقت 
خطوة من قبل القيادة لأن اجليل 
وفق  التطور  على  قادر  احلايل 
متطلبات  وكل  الأ�سلحة  تطور 

املعركة احلديثة.
خالل  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اأن  بـ«الو�سط«  ربطه  ات�سال 
�سهدتها  التي  التغيري  دللت 
موؤخرا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
وزير  نائب  الفريق  فيها  تكلم 
الدفاع وقائد الأركان بكل و�سوح 
والهدف  منا�سبات،  عدة  ويف 
�سن  امل�سدر  ذات  ي�سيف  منها 
على  التداول  فكرة  اجلي�س  يف 
امل�سوؤوليات  ومراكز  املنا�سب 
والكفاءة،  القدرة  على  بناء 
احلياة  �سنة  هو  م�سيفا:«التداول 

وتطورها،  ا�ستمراريتها  ل�سمان 
الذين  القادة  اأن  نالحظ  فلو 
واإحالتهم على  التغيريات  م�ستهم 
التقاعد كانوا يف منا�سبهم ملدة 
واأن  الزمن  من  عقد  من  اأكرث 
جلهم هم جماهدون اأي اأنهم من 
�سباط جي�س التحرير«، متابعا:« 
ولهوؤلء اإ�سهامات بارزة يف تكوين 
والعمل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
على تطويره حتى الو�سول به اإىل 

ما هو عليه الآن«.
كرو�س  تطرق  ال�سياق  ذات  ويف 
تنتظر  التي  التحديات  ملف  اإىل 
حيث  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
التحديات  اأن  املعلوم  قال:« 
اجلزائر  تواجهها  التي  اجلديدة 
حتديات  هي  عامة  واملنطقة 
وجيل  جديد  نف�س  تتطلب 
تخرج  جيل  القيادة،  يف  جديد 
وطنية  ع�سكرية  اأكادمييات  من 
التطور  على  قادر  جيل  ودولية، 
وفق تطور الأ�سلحة وكل متطلبات 
على  م�سددا  احلديثة«،  املعركة 

اأن القاعدة اجلدد كلهم من جيل 
ال�ستقالل واأعمارهم ت�سمح لهم 
وقدراتهم  امليدانية  باملتابعات 
م�سايرة  من  متكنهم  التكوينية 
املوؤ�س�سة  ت�سهده  الذي  التطور 
وت�سليح،  تدريب  من  الع�سكرية 
اأكرث  مردودية  اإعطاء  وميكنهم 
لتحديث اجلي�س والو�سول به اإىل 
اإىل  ويُ�سار  العالية.  الحرتافية 
�سهدت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن 
عديدة  واإقالت  تغيريات  حملة 
حيث  انتقلت  الفرتة،  خالل 
ع�سكرية  قيادات  من  املرة  هذه 
واأمنية لت�سمل اأي�سا قيادة القوات 
البحرية واجلوي، ويف هذا ال�سدد 
كان رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
القوات  قائد  اأحال  قد  بوتفليقة 
اأح�سن طافر، وعني  اللواء  الربية 
عاماً  اأميناً  غري�س  حميد  اللواء 
جديداً لوزارة الدفاع،  كما اأحال 
عبد  اللواء  اجلوية  القوات  قائد 
التقاعد،  على  الونا�س  القادر 
بومعيزة  اللواء  مكانه  وعني 

اأنهى  اأخرى  جهة  ومن  حميد، 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
بوتفليقة، مهام العميد بو�سنتوف 
رميل، الذي ي�سغل مدير �سندوق 
الع�سكري،  الجتماعي  ال�سمان 
اأن جمدت  القرار بعد  واأتى هذا 
ون�ساء  اأبناء  اأر�سدة  ال�سلطات 
اجلرنالت املمنوعني من ال�سفر 
اللواء مناد  ال�سابق  الدرك  )قائد 
الع�سكرية  الناحية  وقادة  نوبة، 
اللواء  والرابعة،  والثانية  الأوىل 
حلبيب �سنتوف، واللواء �سعيد باي، 
واللواء عبد  الرزاق �رشيف«. هذا 
ويقوم الفريق اأحمد ڤايد �سالح، 
ابتداء من اليوم،  بزيارة عمل اإىل 
بب�سار،  الثالثة  الع�سكرية  الناحية 
با�سم  غدا  �سيرتاأ�س  حني  يف 
رئي�س اجلمهورية مرا�سم تن�سيب 
قائدا  �سماعلي  م�سطفى  اللواء 
خلفا  الثالثة  الع�سكرية  للناحية 
للواء �سعيد �سنقريحة، الذي عني 

قائدا للقوات الربية .
 علي عزازقة

فيما وجهت نداء لرجال الأعمال لتقدمي 
م�ساعداتهم، بن حبيل�س :

 جل امل�ساعدات التي ت�سل الهالل 
هي من مواطنني ب�سطاء

الأحمر  الهالل  رئي�سة   ك�سفت 
اأن  حبيل�س  بن  �سعيدة  اجلزائري 
م�ستوى  على  حتركت  م�ساحلها 
الوليات التي �سهدت في�سانات من 
والتربعات  امل�ساعدات  جمع  اأجل 
موجهة  املنكوبة،  العائالت  واإعانة 
نداء لرجال املال والأعمال لتقدمي 

م�ساعداتهم.
وجهت بن حبيل�س نداء لرجال املال 
والأعمال من اأجل تقدمي التربعات 
جل  بكون  معرتفة  وامل�ساعدات، 
الهالل هي  ت�سل  التي  امل�ساعدات 

من مواطنني ب�سطاء.
اأن  حبيل�س  بن  �سعيدة  واأو�سحت 
لي�س  اجلزائري  الأحمر  الهالل 
الأ�رشار  لإ�سالح  الإمكانيات  لديه 
والفي�سانات  ال�سيول  �سببتها  التي 
وق�سنطينة،  تب�سة  ولية  من  كل  يف 
حتت  املن�سوية  اجلمعيات  اأن  غري 
تقوم مبتابعة ما حدث  الهالل  لواء 
على  وتعمل  املعنية  الوليات  يف 
باأهمية  والتح�سي�س  التربعات  جمع 

هذه  مثل  يف  الإجتماعي  التكافل 
املتحدثة  الكوارث.  واعرتفت 
بكون الهالل الأحمر اجلزائري لي�س 
لتقدمي  الالزمة  الإمكانيات  لديه 
ما  وكل  وامل�ساعدات،  العانات 
املواطنني  حت�سي�س  هو  به  تقوم 
�سيما القاطنني بالوليات املجاورة 
امل�ساعدات،  جلمع  لق�سنطينة 
تتكفل  من  هي  »احلكومة  قائلة: 
وبناء  التهيئة  اإعادة  مب�ساريع 
اجل�سور وتعوي�س املت�رشرين جراء 
الفي�سانات بينما يعمل الهالل على 
الغذاء  يف  املتمثلة  التربعات  جمع 

الدواء والأغطية ».
واأ�سارت رئي�سة الهالل الأحمر منذ 
الأحمر  الهالل  راأ�س  انتخابها على 
اجلزائري وهي تعمل على التح�سي�س 
باأهمية العمل اجلمعوي خا�سة واأن 
الإمكانيات املالية للهالل ل ت�سمح 
له بتقدمي م�ساعدات مالية للفقراء 

واملت�رشرين جراء الكوارث.
اإميان لوا�س 



اإطارات  من  املئات  اأعرب 
مرباح  قا�صدي  جامعة  وخريجي 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  بورقلة، يف 
»الو�صط » عن ا�صتيائهم وتذمرهم 
التجاوزات  من  ال�صديدين 
عملية  �صاحبت  التي  واخلروقات 
�صبط القوائم الإ�صمية للمر�صحني 
لإجتياز م�صابقة التوظيف باملجمع 
حملت  والتي  �صوناطراك  النفطي 
الولية،  خارج  من  اإطارات  اأ�صماء 
ذات  �صدد  فقد  مت�صل  �صياق  ويف 
تدخل  �رصورة  على  املتحدثني 
جاد و�صخ�صي من امل�صوؤول الأول 
على القطاع للتجاوب مع مطالبهم 
امل�رصوعة والتي تاأتي يف مقدمتها 
م�صمى  اأجل  اإىل  امل�صابقة  تاأجيل 

اإلغاء  العاجل  مع  القريب  يف 
ال�رصوط التعجيزية كمعدل 12 واأل 

يتجاوز �صن املرت�صح 35 �صنة .
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
القائم،  امل�صكل  من  املت�رصرون 
العمل ب�صكل م�صتعجل يف  ت�صفية 
 « ورقلة  بولية  خا�ص   « القوائم 
من خالل التطبيق ال�صارم للقانون 
يف  الأولوية  ملنح  الرامي   04/  19
التوظيف بال�رصكات النفطية لفائدة 
اأبناء املنطقة، ناهيك عن التم�صك 
مبطلب زيادة عدد املنا�صب ب�صكل 
�صعيد  وعلى  الطلب.  يتوافق  مع 
وخريجو  و�صف  اإطارات  اآخر 
بورقلة،  مرباح  قا�صدي  جامعة 
لرئي�ص  الأخرية  الت�رصيحات 
�صوناطراك  ملجمع  العام  املدير 
القا�صية  قدور  ولد  املوؤمن  عبد 
اجلنوب  اإطارات  تكوين  ب�رصورة 

حذروه  حيث   ،« بـ«الإ�صتفزازية 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
التي  ت�رصيحات  هكذا  عن  تنجر 
وال�صخط  الغليان  من  حالة  ولدت 
الكبريين لدى �صاكنة جنوب البالد 

الكبري . من جهة ثانية فقد توعد 
ممثلو املحتجني مبوا�صلة الت�صعيد 
الجتماعي  املقر  نحو  والزحف 
ل�رصكة �صوناطراك يف حالة ما مل 

جتد مطالبهم اآذانا �صاغية .

لأ�صاتذة  الوطني  املن�صق  اتهم 
عبد  »كنا�ص«،  العايل  التعليم 
اجلهات  بع�ص  ميالط،  احلفيظ 
نقابة  واأهم  اأكرب  اإبعاد  مبحاولة 
وطنية للتعليم العايل، بح�صبه، عن 
الو�صاية  حممال  اجلامعي،  الفعل 
التي  الأزمة  افتعال  م�صوؤولية 
من  اأكرث  منذ  اجلامعة  تعي�صها 
قرارات  لتمرير  بهدف  �صهرا   15
الأ�صتاذ  الأوىل  بالدرجة  م�صت 

اجلامعي.
الوطني  املكتب  اأفاد  بيان 
التعليم  لأ�صاتذة  الوطني  للمجل�ص 
اجتماعه  ويف   ،CNES العايل
الأم�ص  باجلزائر  املنعقد 
اأع�صائه  اأغلبية  بح�صور  العا�صمة 

الت�صاور العميق والطويل  اأنه  بعد 
حول الأزمة املفتعلة من قبل بع�ص 
الو�صاية  راأ�صها  وعلى  اجلهات 
لأجل اإبعاد اأكرب واأهم نقابة وطنية 
للتعليم العايل عن الفعل اجلامعي؛ 
املفتعلة  الأزمة  ا�صتغالل هذه  ثم 
لتمرير  �صهرا   15 من  اأكرث  مند 
الأوىل  بالدرجة  م�صت  قرارات 
ذات  اأ�صار  و  اجلامعي. »  الأ�صتاذ 
مع  الت�صاور  بعد  »اأنه  امل�صدر 
خمتلف القيادات النقابية الوطنية 
واملحلية ال�رصعية، وبعد التفاو�ص 
الوطنية  القيادات  بع�ص  مع 
عن  املتخلف  للجناح  واملحلية 
ح�صور املوؤمتر اخلام�ص املنعقد 
 2016 دي�صمرب   10 و   09 بتاريخ 

للمجل�ص  الوطني  قرر  املكتب 
العايل  التعليم  لأ�صاتذة  الوطني 
واملطلق  الكامل  الدعم  جتديد 
القرارات  ولكل  اخلام�ص  للموؤمتر 
عنه،  ولأجل  املنبثقة  والقيادات 
املجل�ص  نقابة  �صمل  مل  اإعادة 
العايل؛  التعليم  لأ�صاتذة  الوطني 
ا�صتثنائي  موؤمتر  لعقد  الدعوة 
جامع بدون اأي اإق�صاء لأي طرف 
كان ؛ ي�صمى موؤمتر الوحدة اجلامع، 
بالتن�صيق مع اجلناح املتخلف عن 
اخلام�ص،  املوؤمتر  اأ�صغال  ح�صور 
موحدة  جلنة  تن�صيب  �صيتم 
وم�صتقلة وطنية للتح�صري للموؤمتر 
العقوبات  جميع  اجلامع، والغاء 
التاأديبية التي �صبق للجنة التاأديب 

الوطنية اأن اأ�صدرتها باإق�صاء بع�ص 
موؤكدا  املن�صق،  اجلناح  قيادات 
املوؤ�ص�صني  الأع�صاء  جميع  دعوة 
والتاريخيني للكنا�ص للم�صاهمة يف 
اإجناح املوؤمتر ال�صتثنائي اجلامع. 
عقد  ومكان  تاريخ  حتديد  وترك 
املوؤمتر اجلامع من قبل املجل�ص 
�صيعقد  الذي  املوحد  الوطني 
جلنة  �صينتخب  والذي  قريبا؛ 
حت�صري املوؤمتر اجلامع،  وتكليف 
بعقد  املوحدة  املحلية  الفروع 
حت�صريا  حملية؛  عامة  جمعيات 
لرفع  وطنية  احتجاجية  حلركة 
املادية  الو�صعية  الأجور وحت�صني 
والجتماعية لالأ�صتاذ اجلامعي ».
اإميان لوا�س 

موعد  على  غد  يوم  اجلزائر  �صتكون 
اجتماع الـ10 للجنة الوزارية امل�صرتكة 
انتاج  خف�ص  اتفاق  مبتابعة  املكلفة 
البلدان  منظمة  لبلدان  البرتول 
والبلدان  )اأوبيب(  للبرتول  امل�صدرة 

خارج منظمة الأوبيب.
يف  اخلبري  اأكد  ال�صدد  هذا  ويف 
عطار  املجيد  عبد  الطاقة،  م�صائل 
املتابعة  للجنة  العا�رص  الجتماع  اأن 
تقلي�ص  لتفاق  امل�صرتكة  واملراقبة 
املقرر  اأوبك،  خارج   - اأوبك  الإنتاج 
يوم غد �صينعقد يف �صياق جيو�صيا�صي 

ميز  الذي  ذاك  عن  متاما  خمتلف 
واجتماع  ال�صابقة  الجتماعات 
 ،2016 �صبتمرب  خالل  اجلزائر 
هو  الأع�صاء  كل  هدف  مو�صحا  اأن 
»مقبول«  برميل  �صعر  �صمان  بالتاأكيد 
وهو احلال اليوم ب�صعر يرتاوح ما بني 
يتعلق  وفيما  اأمريكي،  دولر   80 و   70
باملحادثات قال اإنها  لن تطغى عليها 
م�صكال«  متثل  ل  ،التي  املراقبة  اآلية 
لكن امل�صاألة تكمن بالأحرى يف »فهم 
كل طرف من اجلهات الفاعلة لتحديد 
م�صتوى الإنتاج حيث قال:« هل يجب 

احلديث عن م�صتوى الإنتاج الإجمايل 
اأو م�صتوى كل منتج احل�صة، عما ميكن 
لكل بلد منتج طرحه يف ال�صوق اأو ما 

ي�صمح له باإنتاجه.
ومت تاأ�صي�ص منظمة البلدان امل�صدرة 
الندوة  خالل  الوبيب  خارج  للبرتول 
الوزارية ال171 لالأوبيب املنعقدة يوم 
30 نوفمرب 2016 ومن طرف الجتماع 
اأوبيب-خارج  امل�صرتك  الوزاري 
دي�صمرب   10 يوم  املنعقد  الأوبيب 
انعقاد الجتماع  بفيينا، وخالل   2016
الوزارية  للندوة  ال170  العادي  غري 

قررت   2016 �صبتمرب  يف  لالأوبيب 
املنظمة  هذه  يف  الأع�صاء  البلدان 
بني  ما  ترتاوح  بح�صة  اإنتاجها  تعديل 
32.5 و 33 مليون برميل يوميا و اإن�صاء 
جلنة رفيعة امل�صتوى ترتاأ�صها اجلزائر 
بهدف اإعداد التفا�صيل اخلا�صة بهذا 
التفا�صيل  هذه  حتديد  مت  التفاق.و 
�صمن اقرتاح جزائري متت امل�صادقة 
ال171  العادي  الجتماع  خالل  عليه 
للندوة الوزارية لالأوبيب املنعقد �صهر 

نوفمرب 2016 بفيينا.
ع.ع/الوكاالت 

تاأجيل امل�سابقة واإلغاء �سرط معدل 12 وال�سن 35 اأبرز املطالب

اأطراف تريد اإبعاد »كنا�س« من الفعل اجلامعي، ميالط:

.        عطار: اللقاء �سُيعقد يف �سياق جيو�سيا�سي خمتلف متاما

اجتماع الـ10 للجنة الوزارية امل�سرتكة املكلفة مبتابعة االتفاق:

اأحمد باحلاج  

اإطارات ورقلة  يحتجون �ضد 
»جتاوزات« التوظيف ب�ضونطراك 

قطاع التعليم العايل يعي�ش اأزمة مفتعلة ا�ضتهدفت الأ�ضتاذ اجلامعي

اجلزائر على موعد مع تعزيز فكرة خف�ش اإنتاج النفط
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»ت�ضريحات ولد قدور بخ�ضو�ش تكوين اإطارات اجلنوب » اإ�ضتفزازية«

 املدير العام ملوؤ�س�سة ت�سيري
 م�سالح مطارات وهران:

ت�ضليم املحطة اجلوية 
اجلديدة قبل نهاية 2018

وزارة الت�سامن تنظم:

الطبعة الـ4 للجائزة الوطنية 
ملكافحة العنف �ضد املراأة

ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  ك�صف 
وهران  مطارات  م�صالح  ت�صيري 
املحطة  اأن  ك�صال  القادر  عبد 
اجلوية اجلديدة لوهران اأحمد بن 
بلة حاليا يف مرحلة التجهيز على 
اأواخر  نهائيا  امل�رصوع  ي�صلم  اأن 

�صهر دي�صمرب القادم.
واأفاد عبد القادر ك�صال باأن ن�صبة 
املحطة  اجناز  اأ�صغال  تقدم 
 80 الـ  جتاوزت  اجلديدة  اجلوية 
مرحلة  يف  حاليا  وتوجد  باملائة 
التجهيز وذلك من خالل العتماد 
على عتاد يتميز بتكنولوجيا اجليل 
امل�رصوع  ي�صلم  اأن  على  احلديث 
نهائيا اأواخر �صهر دي�صمرب القادم، 
الكربى  الأ�صغال  اأن  اإىل  م�صريا 

انتهت بن�صبة 100 باملئة.
اأن  امل�صوؤول  ذات       واأو�صح 
بتج�صيده  يتكفل  الذي  امل�رصوع 
وفق  ي�صري  »كو�صيدار«  موؤ�ص�صة 
و�صي�صاهم  مت�صارعة  ديناميكية 
املن�صاآت  تدعيم  يف  كبري  ب�صكل 
وهران  لولية  الع�رصية  القاعدية 
القطاع  حركية  تطوير  وكذا 
م�صريا  ال�صو�صيو-اقت�صادي، 
م�صالح  ت�صيري  موؤ�ص�صة  اأن 
على  حتر�ص  وهران  مطارات 
حتى  الجناز  يف  النوعية  �صمان 
اجلوية  املحطة  هذه  تكون 
للرحالت  املخ�ص�صة  اجلديدة 
للمقايي�ص  مطابقة  الدولية 
التكنولوجية  والتطورات  العاملية 
جمال  يف  املرتقبة  امل�صتقبلية 

ت�صيري كربيات املطارات.
فور  امل�رصوع  �صيمكن       كما 
معاجلة  من  اخلدمة  حيز  دخوله 
�صنويا،  م�صافر  مليون   3.5 زهاء 
م�صافر  مليون   1 من  اأزيد  عو�ص 
يف  تو�صعته  اإمكانية  مع  �صنويا 
امل�صتقبل لي�صل 6 ماليني م�صافر 

�صنويا .
هيكل  اأن  بالذكر       اجلدير 
�صم�صية  األواح  من  يت�صكل  املطار 
حاجيات  من  باملائة   25 ت�صمن 
وت�صفي  الكهرباء  من  املطار 
املن�صاأة،  لهذه  جمالية  �صبغة 
م�صتودع  اأي�صا  اإجناز  يجري  كما 
ل  يت�صع  طوابق  ذو  للمركبات 
حظرية  عن  ف�صال  �صيارة   1.200

خارجية مبجموع 2.000 مركبة.
ملوؤ�ص�صة  العام  املدير        وذكر 
ت�صيري م�صالح مطارات وهران اأن 
تكلفة امل�رصوع تقدر ب 21 مليار 
دج خم�ص�صة لثالث ح�ص�ص وهي 
اجلديدة،  اجلوية  املحطة  اجناز 
املحطة  وع�رصنة  تهيئة  واإعادة 
حاليا  امل�صتعملة  القدمية  اجلوية 
�صتحول  والتي  الدولية  للرحالت 
اإىل الرحالت الداخلية وكذا اجناز 
الب�صائع،  بت�صيري  خا�صة  بناية 
وتهيئة ف�صاءات ال�صحن والتخزين 
برفع  ت�صمح  والتي  واملعاجلة 
حجم معاجلة الب�صائع من 2.000 
األف طن  اإىل 15  طن �صنويا حاليا 

�صنويا.
اإميان لوا�س 

الوطني  الت�صامن  وزارة  اأعلنت 
عن  املراأة  وق�صايا  والأ�رصة 
ملكافحة  الوطنية  اجلائزة  تنظيم 
واملخ�ص�صة  املراأة  �صد  العنف 
واملخ�ص�صة  الرابعة  طبعتها  يف 
جمعوي  عمل  اأح�صن  ملكافاأة 
�صد  العنف  مكافحة  جمال  يف 

املراأة.
العام  هذا  جائزة  خ�ص�صت  وقد   
ل« اأف�صل حملة حت�صي�صية توعوية 
وعمل تكفلي باجلمعيات يف جمال 
مكافحة العنف �صد املراأة خالل 
وحددت   .»2018-2017 �صنتي 
الوزارة يوم 15 اأكتوبر القادم كاأخر 
طلبات  اإيداع  يف  للراغبني  اأجل 
املفتوحة   امل�صابقة  امل�صاركة يف 
واملحلية  الوطنية  اجلمعيات  لكل 
جمال  يف  والنا�صطة  املعتمدة 
م�صرية  املراأة،  وترقية  حماية  
الرت�صح  ا�صتمارة  �صحب  اأن  اإىل 
اللكرتوين  املوقع  عرب  يكون  
www.msnfcf.gov. للوزارة 
لرت�صل  حمددة  �رصوط  dzوفق 
بعدها امللفات كاملة على عنوان 
 ،1 رقم  الوطني  الطريق   : الوزارة 

الب�صاتني، بئر خادم، اجلزائر.
اأن  يف  ال�رصوط   هذه  وتتمثل   
واحدا  عمال  جمعية  كل  تر�صل 
يكون  األ  على  للرت�صح  فقط 

�صارك  ان  له  �صبق  قد  املرت�صح 
يف الطبعات ال�صابقة لهذه اجلائزة 
واأل يكون كذلك العمل املقدم قد 
يف  يقدم  واأن  جائزة  على  حت�صل 
اأقرا�ص  ويف  ورقية  ن�صخ   7 �صبع 

م�صغوطة.
الت�صامن  وزارة  قامت  لالإ�صارة   
با�صتحداث   2015 عام  الوطني 
املراأة  �صد  العنف  لنبذ  جائزة 
التي  الأعمال  خمتلف  لت�صجيع 
ت�صاهم يف التح�صي�ص والتوعية يف 
مكافحة العنف �صد املراأة. وترمي 
اجلهود  »تعزيز  اإىل  املبادرة  هذه 
احلكومة  تبذلها  فتئت  ما  التي 
للتح�صي�ص بخطورة هذه الظاهرة 
تبنيها  خالل  من  الأبعاد«  متعددة 
ملكافحة  الوطنية  لال�صرتاتيجية 
كل اأ�صكال العنف �صد املراأة عام 
يف  اأو  الأ�رصة  داخل  �صواء   2007
الأو�صاط املهنية. وكانت اجلزائر 
باإعالن   2013 �صنة  قامت  قد 
التزامها بالتو�صيات الأممية ال16 
بني  امل�صاواة  بتكري�ص  واملتعلقة 
اجلن�صني كما اأن م�رصوع  القانون 
العقوبات  لقانون  املعدل واملتمم 
الذي متت امل�صادقة عليه من قبل 
الربملان بغرفتيه يف مار�ص 2015 
حلماية  جديدة  اإجراءات  ت�صمن 

املراأة من كل اأ�صكال العنف.

جتمهر املئات من اإطارات وخريجي جامعة ورقلة، اأمام املديرية العامة للمطالبة ب�سرورة التدخل العاجل من طرف الرئي�س 
املدير العام ملجمع �سوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور لو�سع حد للتهمي�س املمنهج واملق�سود الذي مت ت�سجيله يف �سبط قوائم 

املر�سحني الإجتياز م�سابقة املجمع النفطي العمالق باجلزائر، بح�سبهم.
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 اإدعى اأحدهم اأنه 

قريب  ال�سفري املايل

 الرباءة لإفريقي 
 من ن�سبه على 

مهند�س معماري 
بالعا�صمة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اأفادت 
راح  ن�صب  ق�صية  من  بالرباءة  اإفريقي  رعية 
�صحيتها مهند�س معماري يف العقد الرابع من 
العمر بعدما اتهمه هذا الأخري باأنه كان �صمن 
ع�صابة اأفارقة من 10 اأ�صخا�س من بينهم �صيدة 
جزائرية قاموا بتجريده من مبلغ 545 مليون 
باإيهامه على م�صاعفة املبلغ مبحلول  �صنتيم 
�صحري و كذا حترير طرد من ال�صفارة املالية 
به مبلغ 500 األف اأورو واحل�صول على عمولة 
بنف�س القيمة باإ�صتغالل من�صب ال�صفري الذي 

اإدعى اأحدهم باأنه قريبه .
مراد  بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  ال�صحية  ليمثل 
والإحتيال  الن�صب  جلرمية  ك�صحية  راي�س 
بعدما متكنت م�صالح الأمن من اإلقاء القب�س 
على املدعو »كايتا« وبحوزته حملول ي�صتعمل 
التي  ال�صكوى  اإثر  وهذا  الن�صب  عمليات  يف 
يف  موجهة  كانت  والتي  الأول  �صده  اأودعها 
التو�صل  يتم  مل  اأ�صخا�س  ل10  الأمر  بادئ 
لهويتهم حلد ال�صاعة مبا فيهم ال�صيدة، حيث 
اأكد ال�صحية خالل مثوله للمحاكمة اأن وقائع 
الفارط  اأفريل  ل�صهر  تعود  احلالية  الق�صية 
رفقة  �صيدة جزائرية وهي  منه  تقدمت  حني 
جمموعة اأفارقة يف حيه وراحت ت�صتف�رس منه 
عن تكاليف الكراء يف املنطقة و لدى مغادرتهم 
طلب منه اأحد مرافقيها الأفارقة رقم هاتفه 
مو�صوع  نف�س  حول  معه  توا�صل  على  للبقاء 
الكراء، وبعد يومني عاود اأحدهم الإت�صال به 
وعر�س عليه الدخول معه يف �صفقة مربحة 
منحه  مفادها  املايل  ال�صفري  قريب  ب�صفته 
لتحرير  �صنتيم  مليون   20 بقيمة  مايل  مبلغ 
مبلغ  به  املالية  ال�صفارة  من  دبلوما�صي  طرد 
500 األف اأورو و منحه يف املقابل مبلغ بنف�س 
اأ�صال لعابه خا�صة  القيمة وهو العر�س الذي 
ف�صلم  عليه  �صتعود  التي  بالإيردات  مبقارنته 
املبلغ للمتهم احلايل بعدما �رسب معه موعدا 
يف منطقة »�صوافاليي« ،وبعد مدة اأخرى عاود 
اأخر  مبلغ  منه  وطلب  به  الإت�صال  املتهم 
يحول  حملول  ل�رساء  �صنتيم  ماليني   3 بقيمة 
به العملة الوطنية للعملة ال�صعبة وهي ال�صفقة 
يف  كان  ما  يعلم  اأن  دون  الأخرى  اأغرته  التي 
به  الإت�صال  عاود  اأخرى  مدة  ،وبعد  انتظاره 
وطلب منه مبلغا اأخر بقيمة 5 ماليني �صنتيم 
ملا  املبلغ  تفاقم  حلني  اأخرى  قارورة  ل�رساء 
اأ�صهر   3 طيلة  �صنتيم  مليون   545 يقارب 
الع�صابة  اإت�صالت من  فيها  يتلقى  كان  كاملة 
وي�صلمهم تلك املبالغ املالية بحجج خمتلفة 
من  وعد  اأي  فيها  يتحقق  مل  مغرية  رو�س  و 
قبل الع�صابة ومل ي�صتلم منهم اأي فل�س و يقرر 
التي  الأمن  م�صالح  اأمام  �صكوى  رفع  حينها 
املايل  للرعية  كمني  بو�صع  من جهتها  قامت 
وبحوزته  الوقائع  بتاريخ  توقيفه  مت  الذي  و 
يتم  و  الن�صب  عمليات  ت�صتعمل يف  حماليل 
الن�صب  بجرم  احلال  حمكمة  على  حتويله 
والإحتيال والإقامة الغري �رسعية بعدما تبني 
باأنه مقيم غري �رسعي ول عالقة له بال�صفري 
للقا�صي  مواجهته  خالل  نفى  حيث   ، املايل 
من  له  ن�صب  ما  املوؤقت  احلب�س  رهن  وهو 
الذي  ال�صحية  مع  يتعامل  باأنه مل  اأكد  جرم  
باإ�صرتداد املبلغ مع تعوي�س  طالب من جهته 

مايل بنف�س القيمة .
ل/منرية

حمكمة  به  نطقت  الذي  بالإعدام  احلكم  اأثار 
يف  الأربعاء،  م�صاء  لوهران،  البتدائية  اجلنايات 
بتهمة العتداء اجلن�صي وقتل  حق خ.ع )18 �صنة( 
الطفلة زحاف �صل�صبيل البالغة من العمر 8 �صنوات 
�س.م،  �رسيكه  حق  يف  وكذا  الفارط  اأوت   18 يف 
ارتياحا كبريا لدى عائلة ال�صحية واجلمهور الذي 

كان غفريا يف القاعة وبخارج ق�رس العدالة. 
والدي  اأوجه  على  بادية  الرتياح  عالمات  وكانت 
ومل   املحاكمة  طيلة  حزينان  كانا  حيث  الطفلة 
يكفا عن البكاء، لكن امتنعا عن الإدلء باأي تعليق.  
مرافعته  خالل  العامة  النيابة  ممثل  والتم�س 
للطفلة  فيه  امل�صتبه  القاتل  حق  يف  الإعدام 
�صل�صبيل الذي ل يعدو ان يكون �صوى جار ال�صحية 
بتهمة القتل مع �صبق الإ�رسار والرت�صد والعتداء 

اجلن�صي على قا�رس اأقل من 16 �صنة. و قد اعرتف 
املتهم خالل توقيفه وخالل املحاكمة بالتهامات 

املن�صوبة اإليه.
كما مت التما�س الإعدام يف حق املتهم الثاين �س.م 
البالغ من العمر 31 �صنة بتهمة التواطوؤ يف القتل. 
�س.م  �رسيكه  فاإن  خ.ع  الرئي�صي  املتهم  وح�صب 
�صيارته  منت  على  ال�صحية  جثة  نقل  يف  �صاعده 
ال�صهداء  بحي  عمومية  مفرغة  لرميها يف  النفعية 
غري بعيد عن حي اليا�صمني 2 حيث تقطن الطفلة. 
واعرتف املتهم خ.ع خالل التحقيق باأنه جلب اىل 
منزله ال�صغرية �صل�صبيل خالل �صبيحة يوم ال�صبت 
18 �صبتمرب الأخري، حينما كانت متوجهة نحو اأحد 
جن�صيا  عليها  بالعتداء  اعرتف   و  احلي  حمالت 
يكن  مل  اأنه  املتهم  اعرتف  كما  يخنقها.  اأن  قبل 

يريد قتل الطفلة ال�صغرية التي تخبطت واأنه قام 
فقام  والديها.  اإىل  بالأمر  اأباحت  اذا  بتهديدها 

بخنقها وحاول بعد  ذلك اإعادتها اإىل احلياة. 

الوقت  هذا  يف  كان  اأنه  الرئي�صي  املتهم  واأ�صاف 
حتت تاأثري املهلو�صات واأن  �رسيكه �س.م �صاعده 
النفعية  �صيارته  منت  على  ال�صحية  جثة  نقل  يف 
لرميها يف مفرغة عمومية بحي ال�صهداء غري بعيد 
ونفى  الطفلة.  تقطن  حيث   2 اليا�صمني  حي  عن 
�س.م  التهم املن�صوبة اليه خالل التحقيق وجل�صة 

ال�صتماع  م�صريا  اإىل اأنه كان  �صحية  موؤامرة. 
الق�صية  هذه   الأ�صا�صي يف  ال�صاهد  قد  �رسح  و 
اأنه  و هو م�صري مقهى يقع بجانب مكان اجلرمية 
لحظ املتهم ي�صع كي�صا بال�صتيكيا كبريا يف خلف 
ال�رسعي،  للطبيب  بالن�صبة  واأما  النفعية.   ال�صيارة 
فقد اأكد ب�صكل قاطع ،اأن ال�صحية ماتت اختناقا. 
ال�صحية  اأ�صابع من حنجرة  اأخذ ب�صمات  وقد مت 
وكذا اأثار اخلنق ميكن مالحظتها يف رئتي الطفلة 
ال�صغرية. كما لوحظت جروح خارجية، �صيما على 

م�صتوى الوجه، مما يدل 
على وقوع  اعتداء على الطفلة ال�صغرية. وبني 

الطبيب ال�رسعي اأن الطفلة ال�صغرية تعر�صت 
لعتداء جن�صي قبل اأن يتم  قتلها. 

اأن  العامة  النيابة  اأكد ممثل  وخالل مرافعته، 
الأدلة تعد قاطعة، م�صددا على اعرتافات خ.ع 
و مربزا يف هذا ال�صدد اأن �رسيكه �س.م  كان 
يتواجد مبكان اجلرمية، بدليل متعامل الهاتف 

النقال الذي اأكد تواجد �س.م بعني املكان. 
العامة املحكمة خالل  النيابة  وخاطب ممثل 
التما�صه احلكم بالإعدام �صد املتهمني بالقول 
حكمكم.  تنتظر  فاجلزائر  لكم،  يعود  »الأمر 
حمامو  وحاول  كطفلتكم«.  �صل�صبيل  اعتربوا 
تعيينهم من طرف هيئة   ،مت  الذين  ال�رسيكني 
دون  املخففة  الظروف  بع�س  اإيجاد  الدفاع 
على  بالإعدام   احلكم  مت  بالتايل  و  نتيجة، 

�س.م و �رسيكه �س.م.

م٫�س

اأ�رسف  عا�صوراء  يوم  اإحياء  مبنا�صبة 
وايل ولية امل�صيلة »حاج مقداد » رفقة 
على  والع�صكرية،  املحلية  ال�صلطات 
ال�صيغ  م�صكن من خمتلف   688 توزيع 
،وقد �صملت العملية التي متت بقاعة 
بت�صليم  امل�صيلة،  بجامعة  الهيثم  ابن 
قرار ال�صتفادة لعدد من امل�صتحقني، 
�صنعتها  عارمة  فرحة  و�صط  وذلك 
العائالت امل�صتفيدة، منها 300 م�صكن 
ترقوي  م�صكن  و124  ايجاري  عمومي 
امل�صيلة  مبدينة  »باتيجاك«  مدعم 
بالإيجار  البيع  ب�صيغة  م�صكن  و264 

»عدل« مبدينة بو�صعادة.
هذه  باأن  باملنا�صبة  الوايل  واأو�صح 
جت�صيد  اإطار  يف  تندرج  التي  العملية 

برنامج رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
لاللتزامات  ا�صتجابة  تاأتي  بوتفليقة 
اأمام  الولية  �صلطات  قطعتها  التي 
يف  احل�صة  هذه  لتوزيع  املواطنني 
كل  اأن  اإىل  م�صريا  املحددة،  الآجال 
اأ�صغال  ا�صتكمال  �صيتم  التي  ال�صكنات 
مبختلف  ربطها  و  اخلارجية  تهيئتها 
نف�س  ذكر  و  فورا،  �صتوزع  ال�صبكات 
قد  امل�صيلة  ولية  باأن  امل�صوؤول 
اليوم  اإىل   2005 �صنة  منذ  ا�صتفادت 
من  �صكنية  وحدة  األف   87 من  باأكرث 
�صكن  األف   33 منها  ال�صيغ  خمتلف 
البناء  من  اعانة  األف  و43  اجتماعي 
العملية  هذه  اأن  موؤكد  الريفي، 
األف   17 توزيع  �صيتم  اإذ  �صتتوا�صل، 

وحدة �صكنية من كل ال�صيغ منها 7492 
�صكن عمومي اإيجاري م�صيفا اأن عدد 
التجزئات املربجمة بلغ 17 األف جتزئة 
ترابية اجتماعية موزعة بكل البلديات 
امل�صيلة  ولية  اأن  وك�صف حاج مقداد 
معترب  مايل  غالف  من  ا�صتفادت 
يقدر بنحو مليار و 500 مليون دج من 
�صندوق الت�صامن وال�صمان للجماعات 
املحلية ،بغر�س متويل تهيئة 17 األف 

جتزئة ترابية.
لت�صليم  الرمزي  احلفل  هام�س  وعلى 
وايل  مقداد«  »حاج  اأكد  املفاتيح 
ح�ص�س  توزيع  عملية  اأن  امل�صيلة 
ال�صكن الجتماعي متوا�صلة، واأن جلان 
الدائرة تعكف على ا�صتكمال عمليات 

على  احلر�س  ب�رسورة  و  الدرا�صة 
ال�صفافية والعدالة خالل عملية درا�صة 
القانون  تطبيق  على  وتاأكيده  امللفات 
م�صتحقيه،  اإىل  ال�صكن  يذهب  حتى 
التي  املحطات  من  العديد  وهناك 
�صيتم الوقوف عندها لتوزيع ال�صكنات 
بعدما عرفت جميع امل�صاريع ال�صكنية 
حلم  لتحقيق  الأ�صغال  كبرية يف  وترية 
جميع املواطنني للظفر ب�صكن، بعدما 
قطعت الولية �صوطا كبريا يف الق�صاء 
اأقطاب  بخلق  اله�س  ال�صكن  على 
على  تتوفر  بالولية  جديدة  عمرانية 
جميع املرافق ال�رسورية التي ت�صمن 

العي�س الكرمي للمواطنني .
عبدالبا�سط بديار 

 « ب�رسكة  متقاعد  عامل  تعر�س 
من  ال�صابع  العقد  �صوناطراك«يف 
العمر للطرد من منزله اخلا�س على 
يد زوجته بعد اإ�صابته مبر�س مزمن 
وا�صتحواذها  الرئتني  م�صتوى  على 
وراتبه  املنزل  هذا  من  كل  على 
ووكالة  هبة  عقد  مبوجب  ال�صهري 
خا�صة ويجد نف�صه فوق ذلك متابعا 
قيدتها  العائلي  الإهمال  بتهمة 

�صده لدرء فعلتها اأمام معارفهما. 
اأمام  مثوله  خالل  الزوج  اأكد  حيث 

بالعا�صمة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
اأنه  الذكر،  �صالفة  للتهمة  مبواجهته 
بحكم  اجلزائر  ب�صحراء  مقيما  كان 
وظيفته هناك يف �رسكة �صوناطراك 
تاركا زوجته باإقليم العا�صمة ل�صتحالة 
هي  وظيفتها  بحكم  رفقته  تنقلها 
الأخرى يف نف�س ال�رسكة، ول�صتحالة 
النقود  م�صتمرة واإر�صال  ب�صفة  تنقله 
اخلا�صة حرر  م�صاريفها  لتغطية  لها 
املبالغ  ل�صحب  خا�صة  وكالة  لها 
دون  مبا�رسة  ح�صابه  من  املالية 

احلاجة ملوافقته اأو توقيعه وبعد مدة 
ملر�س  تعر�صه  اكت�صف  الزمن  من 
لتعر�س  لرئتني،  م�صتوى  على  مزمن 
عليه زوجته منحها ال�صقة خمافة اأن 
يتعر�س لوفاة مفاجئة ويقوم اأ�صقاوؤه 
اأي  ميلكان  ل  كونهما  بطردها منه 
احلالة  هاته  يف  ال�صقة  واأن  اأطفال 
فر�صخ  بينهم،  م�صرتكا  ملكا  ت�صبح 
هبة،  بعقد  ال�صقة  ومنحها  لأمرها 
ال�صحراء  من  عودته  بعد  ويتفاجاأ 
واأحالته على التقاعد بزوجته تطرده 

فوق  وتقوم  ال�صقة  من  وقاحة  بكل 
بالهمال  �صده  �صكوى  بتقييد  ذلك 
لها  جلاأت  التي  احليلة  وهي  العائلي 
لدرء الف�صيحة اأمام النا�س، ويطالب 
اأمام  ت�رسيحاته  نهاية  يف  املتهم، 
غياب ال�صحية بافادته بالرباءة التامة 
ويف  العام  احلق  ممثل  له  ويطالب 
ظل ما �صلف ذكره بت�صليط عقوبة 6 
اأ�صهر حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 20 

األف دج يف حقه. 
ل/منرية 

�سنوزع اأكرث من 17 اآالف وحدة �سكنية  

بعد اأن �سلمها وكالة �سحب مرتبه وعقد هبة بال�سقة 

وايل امل�سيلة يوزع 688 وحدة �سكنية من خمتلف ال�سيغ

عجوز تطرد زوجها من منزلهما وتتهمه بالإهمال العائلي 

وهران : 

ارتياح العائلة عقب النطق بحكم العدام يف حق قاتل الطفلة �سل�سبيل و�سريكه  
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حّمل رئي�س املكتب الوالئي للرابطة 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
االأن�سان باالأغواط حممد زادم  يف 
 « يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رصيح 
املحلية  الوكالة  رئي�س   ، الو�سط« 
الرمل  حا�سي  بدائرة  للت�سغيل 
االإخفاق  م�سوؤولية  الوالية  بنف�س 
التام يف ت�سيري هذا امللف ال�سائك 
مهامه  تاأدية  عن  التام  وغيابه   .
حيث  للوكالة،  كرئي�س  له  املنوطة 
يف   باالإ�رصاع  املتحدث  ذات  طالب 
فتح حتقيق اداري واأمني �سامل يف 
واملمنهجة  املتبعة  التوظيف  طرق 
ال�رصكات  وكذا  الوكالة   طرف  من 
وما  واالأجنبية  الوطنية  البرتولية 
واحتجاجات  قالقل  من  اأثاروه 
باأ�ساليب  البطالني  باإق�ساء  منددا 
التعجيزية  ال�رصوط  ومنها  ملتوية 
املفرو�سة من قبل بع�س ال�رصكات 
اق�ساء  وكذا   كاهلهم  انهكت  والتي 
فرتة  خالل  للعمل  املرت�سحني 
وهي  املهنية  الفحو�س  اجراء 
تعقيدات عجزت ال�سلطات املحلية 
واملعنية يف ايجاد حلوال جذرية لها 
باالأ�سهر اأو ال�سنوات املا�سية .رغم 
ايفاد الو�ساية للجان حتقيق للنظر 
النتائج مل تتجل وظلت  اأن  اإال  فيها 

االأـو�ساع على حالها .

رئي�س  ك�سف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املكتب الوالئي للرابطة اجلزائرية 
عن  االن�سان،  حقوق  عن  للدفاع 
اجلهة  بطايل  مبطلب  التم�سك 
حول  حتقيق   فتح  يف  املتمثل 
تن�سيبهم  مت  الذين  االأ�سخا�س 
بها  قامت  التي  التوظيف  وعمليات 
بالتن�سيق  وال�رصكات  املوؤ�س�سات 
مع  م�سوؤوليها  اأو  الوكالة  مع 
العمل  من عرو�س  التحقق  �رصورة 
تاريخ  وكذا  املقرتحة  واملنا�سب 

ال�رصكات   اأجرتها  التي  التن�سيبات 
القوائم  على  االطالع  على  زيادة 

اال�سمية للذين مت تن�سيبهم.
ذات  حمل  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
اخلروقات  هذه  احلقوقي  النا�سط 
احلا�سل  لل�سعف  اخلطرية  
ممثلة  بالرقابة  املكلفة  لالأجهزة 
هاته  للعمل  املحلية  باملفت�سية 
االأخرية ح�سب ت�رصيحات البطالني 
ودورها  حمدودا  ن�ساطها  ا�سبح 
وهذا  املخالفات  حترير  يف  �سلبيا 

عمليات  يف  ا�ستغالله  اىل  ادى  ما 
امل�سبوهة  املبا�رصة  التوظيف 
املوؤ�س�سات  عديد  يف  امل�سجلة 
اأن  ويذكر   . باملنطقة  االقت�سادية 
ب�سكل  ذكرها  ياأتي  اخلروقات  هذه 
م�ستمر وال تخلو اأي �سكوى اأو بيان 
تعده اجلمعيات املحلية الن�سطة اأو 
االتهامات  من  املحليني  املنتخبني 
املتواجدة  لل�رصكات  ال�رصيحة 
باملنطقة ال�سناعية  حا�سي الرمل 

.بخرقها الوا�سح للقوانني .

بوالية  ال�سحة  م�سالح  اأح�ست 
احلالية  ال�سائفة  خالل  ب�سكرة 
اإ�سابة   اأ�سل 1800  03 وفيات من 
احل�سيلة  لتبقى  العقربي،  بالل�سع 
تعنت  ظل  يف  لالإرتفاع  مر�سحة 
الو�سايا بتطبيق قوانني اجلمهورية 
وال�سكان  ال�سحة  وزارة  وبنود 
الرامية  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
ل�سكان  ال�سحية  التغطية  لتوفري 
اإلزام  طريق  عن  النائية  املناطق 
بتوفري  اجلوارية  الطبية  العيادات 
جمموعة  طالب   . الليلية  املناوبة 
بوالية  القاطنني  املواطنني  من 
بالتدخل  ال�سحة  م�سالح  ب�سكرة، 
نظام  تفعيل  على  والعمل  العاجل 
اجلوارية  بالعيادة  الليلية  املناوبة 
االإ�سابة  معدل  ارتفاع  بعد  خا�سة 
اأح�ست  حيث  العقربي،  بالل�سع 
اأ�سخا�س   03 وفاة  الوالية  ذات 
بالل�سع  واإ�سابة1800  اآخرين 
العقربي، وما زاد الطني بلة نق�س 
الليلية،  الفرتة  يف  النقل  و�سائل 
وح�سب ت�رصيح عدد من املواطنني 

لـ«الو�سط »، فاإن �سبب تزايد عدد 
الوفيات بالت�سمم العقربي راجع اإىل 
بالعيادات  الليلية  املناوبة  انعدام 
الفي�س،  ببلديات  اجلوارية  الطبية 
احلو�س،  اأوما�س،  الوادي،  زريبة 
ولي�سانة،  ناجي  �سيدي  خنقة 
بالت�سمم  امل�ساب  يتعر�س  حيث 
يف  جانبية  مل�ساعفات  العقربي 
الطريق قبل و�سوله اإىل امل�ست�سفى 
للت�سمم  امل�ساد  بامل�سل  وحقنه 
الليلية،  املناوبة  انعدام  نتيجة 
النقل  و�سائل   نق�س  عن  ف�سال 
جعل  ما  وهو  الليلية.  الفرتة  يف 
الوزارة  يطالبون  املواطنني  هوؤالء 
والعمل  العاجل  بالتدخل  الو�سية 
للحد  الليلية  املناوبة  توفري  على 
املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  معاناة  من 
احل�رصية  باملدن  االإ�ست�سفائية 
ال�سحايا  عدد  من  التقليل  وكذا 
العقربي  للت�سمم  يتعر�سون  الذين 
قبل  الطريق  يف  ميوتون  والذين 

و�سولهم اإىل ذات املرفق.     
�سيخ مدقن 

االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
ال�رصعية  غري  الهجرة  مكافحة 
الوطني  للدرك  االإقليمية  بالكتيبة 
باجي  برج  االإدارية  باملقاطعة 
ح�سب  اأدرار  بوالية  خمتار 
توقيف  من  املتاحة  املعلومات 
الرعايا  من  جمموعة  واعتقال 
غري  االإقامة  بتهمة  االأفارقة 

ال�رصعية بالرتاب الوطني  .
مطلعة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
ليومية »الو�سط« ، اأن م�سالح االأمن 
املخت�سة متكنت ليلة الثالثاء اإىل 
 14 اعتقال  و  توقيف  من  االأربعاء 
جن�سيات  يحملون  افريقي  رعية 
 ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 

ال�سينغال   ، الكامريون   ، ت�ساد 
والغابون بكل من بلديتي برج باجي 
خمتار و تيمياوين احلدوديتني ليتم 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
ق�سائية  ملفات  اإجناز  و  معهم 
اإحالتهم على  �سدهم مت مبوجبها 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة رقان 
باأدرار ، اأين مت اإدانتهم جميعا ب�سنة 
�سجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي كل 
جزائري  دينار  األف    48 بـ  واحد 
اإتخاذ اجراءات ترحيلهم من  قبل 
الرتاب الوطني بتهمة االإقامة غري 
ال�رصعية ح�سب املعلومات االأولية 

املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
والتحري  البحث  م�سالح 
للدرك  االإقليمية  بالكتيبة 
امل�سماة  باملنطقة  الوطني 
عمار  حا�سي  ب�سحراء  
بتيندوف من توقيف واعتقال 
05 �سبان بعدما �سبط بحوزتهم 
03 بنادق �سيدية غري مرخ�سة 
ليتم  الذخرية  من  وكمية 
م�سادرة املحجوزات وحتويل 
املعنية  للم�سلحة  املوقوفني 

االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
القانونية معهم واإجناز ملفات 
ق�سائية �سدهم  مت مبوجبها 
حتويلهم اأمام وكيل اجلمهورية 
اأين  تيندوف  حمكمة  لدى 
اأمر  جميعا  حقهم  يف  �سدر 
باالإيداع رهن احلب�س املوؤقت 
بتهمة  حماكمتهم  انتظار  يف 
نارية  اأ�سلحة  على  احليازة 

بدون رخ�سة.
اأحمد باحلاج  

.       "ال�سلطات ملزمة بفتح حتقيق معمق يف خروقات التوظيف "

رئي�س مكتب رابطة حقوق الن�سان بالأغواط  حممد زادم لـ«الو�سط »:

اأحمد باحلاج 

الظفر مبن�سب بال�سركات النفطية 
بحا�سي الرمل حلم يراود البطالني 

ال�رصقية  تتخبط 30 عائلة تقطن باجلهة 
خويلد  �سيدي  ببلدية   امل�ستقبل  حلي 
بورقلة، يف جملة من النقائ�س التي اأرقت 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  ب�سبب  يومياتهم 
بان�سغاالتهم  للتكفل  املحلية  ال�سلطات 
باجلهة  عائلة   30 ممثلو  نا�سد   . القائمة 
�سيدي  ببلدية  امل�ستقبل  حلي  ال�رصقية 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  بورقلة، يف  خويلد 
القادر  ورقلة عبد  والية  وايل   ،« »الو�سط 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رصورة  جالوي 
ميدانية للوقوف على حجم املعاناة التي 

�رصوريات  الأدنى  باإفتقارهم  يكابدونها 
اال�ستقالل،  فجر  منذ  الكرمي  العي�س 
تخلي  على  املتحدثني  ذات  �سدد  حيث 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
يف  املفا�سلة  �سيا�سة  عن  خويلد  �سيدي 
توزيع امل�ساريع بني االأحياء والتي كلفتهم 
ناهيك  ال�سحي،  ال�رصف  ل�سبكة  االفتقار 
توزيع  لقنوات  امل�ستمر  التدهور  عن 
الطني  زاد  لل�رصب، ومما  ال�ساحلة  املياه 
ربطهم  املحلية يف  ال�سلطات  بلة متاطل 
الو�سع  وهو  والغاز،  الكهرباء  ب�سبكتي 

الذي الزم ال�سكان للجوء لربط الع�سوائي 
التنقل  عناء  حتمل  ن�سيان  دون  بالتيار، 
غاز  قارورات  عن  للبحث  ال�سفر  وم�سقة 

البوتان ل�سد حاجياتهم اليومية .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب ذات املتحدثني 
باأن  اأكدوا  عندما  ذلك  من  اأبعد  اىل 
للجهة  الطريق  يعرفون  ال  املنتخبني 
مع  �سوى  امل�ستقبل   بحي  ال�رصقية 
الإمطارهم  املحلية  االنتخابات  اقرتاب 
بالوعود الع�سلية �رصعان ما تتبخر مبجرد 
انتظار  ويف   . ال�سلطة  لكر�سي  و�سولهم 

تدخل م�ستعجل من �سناع القرار بالوالية 
اأرقت  التي  العوي�سة  بامل�ساكل  للتكفل 
هذا  على  لزاما  يبقى  املواطن،  يوميات 
االأخري معاي�سة الو�سع املزري الأجل غري 
م�سمى . ومعلوم اأن وايل والية ورقلة عبد 
القادر جالوي كان قد توعد على هام�س 
البلديات  على  املالية  االعتمادات  توزيع 
، يف حالة  ال�سعب  اأمام  بف�سح املنتخبني 
للنهو�س  االأموال املر�سودة  يلم�س  ما مل 
بواقع التنمية املحلية على اأر�س الواقع .

اأحمد باحلاج 

على  مترنا�ست  مدينة  تعي�س 
وقع حالة من الغليان وال�سخط 
م�سل�سل  جتدد  ب�سبب  الكبريين 
االنقطاعات املتكررة يف التيار 
دون  اأم�س  اأول  اأم�سية  الكهرباء 

�سابق اإنذار .
�سري�سوف،  اأحياء  �سكان  نا�سد 
ببلدية  واحلفرة  الواد  قطع 

مع  لهم  ت�رصيح  يف  مترنا�ست، 
ال�سلطات  »الو�سط«  يومية 
الو�سية ب�رصورة التدخل العاجل 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  لدى 
بتمرنا�ست  و�سط  والغاز 
مل�سل�سل  حد  و�سع  اأجل  من 
االإنقطاعات املتكررة يف التيار 
الكهربائي دون �سابق اإنذار وهو 

الو�سع الذي اأجج غليان اجلبهة 
خا�سة   ، املحلية  االإجتماعية 
اإذا علمنا اأن امل�سكل القائم قد 
اأحلق اأ�رصارا باأجهزتهم الكهرو 
االرتفاع  ن�سيان  دون  منزيل، 

املقلق لفواتري الكهرباء .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ب�رصورة  املطالبة  االأ�سوات 

تدخل جاد من طرف املديرية 
والغاز  الكهرباء  ل�رصكة  العامة 
معمق  اإداري  حتقيق  لفتح 
ال�سخمة  االأموال  م�سري  حول 
للقطاع  �سنويا  تر�سد  التي 
التزود  خدمات  حت�سني  بهدف 

بالكهرباء .
�سيخ مدقن 

30 عائلة ل متلك من احلقوق �سوى الهوية الوطنية 

و�سط ت�ساوؤل عن م�سري ماليري حت�سني خدمة التزود بالكهرباء 

اجلهة ال�سرقية حلي امل�ستقبل ب�سيدي خويلد بورقلة ...هنا تنتهي احلياة 

االإنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي بتمرنا�ست يوؤجج االحتقان 

يف ظل انعدام املناوبة الليلية بالعيادة اجلوارية

بتهمة الإقامة غري ال�سرعية بالرتاب الوطني 

تيندوف 

وفاة 03اأ�سخا�ص من بني 1800ا�سابة 
بالل�سع العقربي بب�سكرة 

توقيف واإعتقال 14 رعية 
اإفريقي بربج باجي خمتار 

 03 بنادق �سيدية غري مرخ�سة 
تزج بـ05 �سبان يف ال�سجن 

فتح رئي�س املكتب الولئي للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الن�سان  بالأغواط حممد زادم، النار على  
م�سوؤويل الوكالة املحلية للت�سغيل بدائرة حا�سي م�سعود وحملهم م�سوؤولية تبعات العواقب الوخيمة التي قد 

تنجر عن حرمانهم للبطالني من الظفر مبنا�سب عمل بال�سركات العاملة برتاب اقليم الدائرة .
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مكلفة  م�صلحة  رئي�س  و�أو�صح 
بالتنظيم و�النتاج �لفالحي و�لدعم 
�لهيئة،  هذه  م�صتوى  على  �لتقني 
�لربنامج  هذ�  �أن  بو�صة،  ندير 
�جلديد �مل�صجل يف �إطار �ل�صندوق 
�لذي  و  �لريفية  للتنمية  �لوطني 
�لد�خل  �أكتوبر  �صهر  بعثه  �صيتم 
�جلزء  يتعلق  ق�صمني  �إىل  "ينق�صم 
�الأول منه بفتح 126 كم من �مل�صالك 
�لبلديات  من  عدد  عرب  �لفالحية 
�ملتو�جدة  �أخرى  كلم   30 تهيئة  و 
يقدر  �إجمايل  مايل  بغالف  وذلك 

ب218.500دج .
�لذي  �لثاين  للجزء  بالن�صبة  �أما 
قدره  �إجمايل  مبلغ  له  ر�صد 
يف  ،"فيتمثل  دج   188.018.000
�لزيتون  نباتات  وغر�س  �قتناء 
برنامج  �إىل  باالإ�صافة  و�الأ�صجار، 

نف�س  ي�صيف  �لنحل"،  تربية 
تيزي  والية  و�صت�صتفيد  �مل�صوؤول، 
وزو يف �إطار برنامج �صنة 2018 من 
 181.600 و  زيتون  نبتة   340.000"
�صيتم  �لتي  �لزيتون  �صتالت  من 
�صجرية  نبتة   263.970 و  غر�صها 

و�للوز  و�لكرز  �لتني  �أ�صجار  منها 
ذ�ت  �أو�صحه  ح�صبما  �لرمان"،  و 
�مل�صدر. وفيما يتعلق برتبية �لنحل، 
��صتفدنا  "لقد  بو�صة  ندير  قال 
مببلغ  نحل  خلية   6.664 من 
توزيعها  �صيتم  دج   39.984.000

على مربي �لنحل بالوالية. و�أو�صح 
بعثها  �صيتم  �لتي  �لرب�مج  هذه  �أن 
حتى  "متتد  �أن  ميكن  و�لتي  قريبا 
وفًقا   "2019 �إعد�دها  مت  مار�س 
لدر��صات م�صتهدفة الحتياجات كل 

والية وخ�صو�صياتها.

�سيتم بعث برنامج جديد لتنمية الفالحة اجلبلية �سهر اأكتوبر عرب جميع بلديات والية تيزي وزو، 
ح�سبما علم االأم�س من املديرية املحلية للم�سالح الفالحية

تيزي وزو :

م٫�س

برنامج جديد لتنمية الفالحة اجلبلية

�سمن مرا�سيم توزيع 768 �سكنا مبختلف ال�سيغ

والية م�سيلة :

والية ميلة :

تب�سة :

م�سيلة :

م�ستغامن :

�سيدي بلعبا�س :

وايل �سعيدة يوؤكد على �سرورة احرتام مواعيد الت�سليم

توقيف �سخ�سني يقومان ب�سرقة الرمال 

توزيع 1230 وحدة �سكنية من خمتلف ال�سيغ مبيلة 

تفكيك �سبكة اإجرامية تقوم ببيع قطع 
تاريخية ثمينة مبدينة بئر العاتر

حجز 804 قارورة من 
امل�سروبات الكحولية

م�ستغامن بدون 
حمطات للنقل 

تفكيك �سبكة خطرية  خمت�سة يف 
ال�سطو على املحالت التجارية ببلعبا�س

متكنت فرقة �لبحث �لتابعة للم�صلحة 
�لوالئية لل�رشطة �لق�صائية نهار �أم�س 
تتـــر�وح  فيهم  م�صتبه   3 توقيف  من 
�أعمارهم بني 30 و 54 �صنة على منت 
مركبة طويوطا هيليك�س وبعد عملية 
�لعثور  مت  للمركبة  �لدقيق  �لتفتي�س 
على قطعة كبرية من �الإ�صفنج �أ�صفر 
من  قطع   04 بد�خلها  كان  �للون 
)بندقيتني  قدمية  تاريخية  �أ�صلحة 
و  نقو�س  وعليها  �حلجم  �صغريتي 
�حلجم  كبريي  �صيفني   + زخرفة 
وزخرفة  نقو�س  يحمالن  بغمديهما 
يحتمل  �لعثماين(  باخلط  كتابة  و 
ثقايف  موروث  و  كاآثار  ت�صنيفهما 

�لعثماين  �لعهد  �إىل  يرجع  تاريخها 
�صغرية  قارورة  على  �لعثور  مت  كما 
عبارة  عليها  كتب  �صائل  بها  �حلجم 
"عطر �لندى �ملقطر ي�صتعمل جللب 
بناء على  جاء هذ�  �لكنوز"  تثبيت  و 
�إجر�مية  �صبكة  مفادها  معلومات 
ثمينة  تاريخية  قطع  ببيع  تقوم 
عا�صمة  جنوب  �لعاتر  بئر  مبدينة 
حتويل  و  حجزها  تب�صة  مت  �لوالية 
�إىل  �ملركبة  كذ�  و  فيهم  �مل�صتبه 
مقر �أمن �لوالية و فتح حتقيق معمق 
يف �لق�صية يف �نتظار ��صتكمال كافة 
�لقانونية  وتقدميهم  �الإجر�ء�ت 

�أمام �جلهات �لق�صائية.

�لوطني  �لدرك  عنا�رش  �ألقى 
بامل�صيلة من حجز كمية معتربة من 
 804 ب  تقدر  �لكحولية  �مل�رشوبات 
�ثر  �لكحول  �أنو�ع  مبختلف  قارورة 
قيام  مفادها  ملعلومات  ��صتغالال 
�لكحولية  �مل�رشوبات  جتار  بع�س 
معتربة  كميات  بنقل  رخ�صة  بدون 
تفاديا  ثانوية  وم�صالك  طرق  عرب 
ملر�قبة �مل�صالح �الأمنية، مت برجمة 
�ملحاور  طول  على  مر�قبة  نقاط 
�أفر�د  متكن  حيث  فيها،  �مل�صكوك 
قارورة   )804( حجز  من  �ملجموعة 
م�صتوردة  �لكحولية  �مل�رشوبات  من 
�الأنو�ع  خمتلف  من  �ل�صنع  وحملية 

منت  على  معباأة  كانت  و�الأحجام، 
لوكالة  لوقان ملك  نوع رونو  �صيارة 
كر�ء �ل�صيار�ت �لكائن مقرها ببلدية 
�صيدي  مدينة  من  قادمة  �جللفة 
�حلجل،  عني  مدينة  باجتاه  عي�صى 
الذ�  و  �ل�صيارة  من  ترجل  �ل�صائق 
بالفر�ر باجتاه وجهة جمهولة، �صيتم 
�إىل  �لو�صول  �لتحقيق  خالل  من 
هويته ال�صتكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية 
مت فتح حتقيق و�إعد�د ملف ق�صائي 
و�إر�صاله �إىل �جلهات وحجز �لب�صاعة 
و  �لدولة  �أمالك  ت�صليمها ملديرية  و 
باملح�رش  وو�صعها  �ملركبة  حجز 

�لبلدي �إىل غاية   �أمر ق�صائي .

حافالت  �صو�ق  من  �لعديد  ��صتكى 
من  م�صتغامن  ببلدية  �جلماعي  �لنقل 
�لنقل  ومديرية  �لبلدية  م�صالح  تاأخر 
د�خل  للتوقف  حمطات  ��صتحد�ث  يف 
ب�صيار�ت  �صباحا  تعج  �لتي  �ملدينة 
وال  �ل�صفر�ء  عني  �صوق  بقرب  �الأجرة 
يجد �صائقو حافالت �لنقل �لعمومية وال 
للتوقف  �أماكن  �خلا�صة  �لنقل  حافالت 
عني  �صوق  بقرب  �ملوجودة  تلك  عدى 
من  عدد  نظر  يف  �أنها  ويبدو  �ل�صفر�ء 
بلدية  وتعاين  منا�صبة  غري  �ل�صائقني 
م�صتغامن منذ �صنو�ت من غياب حمطات 
تبادر  ومل  �الأجرة  �صيار�ت  لتوقف 

هذ�  بحل  �مل�صوؤولة  �جلهات  �الآن  حلد 
�صائقي  متاعب  من  ز�د  �لذي  �مل�صكل 
�إذ  �جلماعي  �لنقل  وحافالت  �الأجرة 
بخط  �لعاملني  �الأجرة  �صائقو  ماز�ل 
�ملدينة  و�صط  �إىل  جويلية  �خلام�س 
ينتظرون �لزبائن و�ملو�طنني د�خل حي 
تخ�صي�س  دون  �صكني  وهي حي  بيموت 
�لذي  �الأمر  �صيار�تهم  لتوقف  مكان 
و�صو�ق  �ملو�طنني  ��صتياء  يثري  �أ�صبح 
�صنو�ت  منذ  يطالبون  �لذين  �الأجرة 
تخ�صي�س  مب�صتغامن  �ملحلية  �ل�صلطات 
خ�صو�صية  تعك�س  الئقة  للنقل  حمطات 

�ملدينة �ل�صياحة.

�صيدي  باأمن والية  �ل�رشطة  متكنت قو�ت 
بلعبا�س من تفكيك جمعية �أ�رش�ر خطرية 
ترت�وح  �أ�صخا�س  خم�صة  من  متكونة 
يف  تورطو�  �صنة،   28 و   17 بني  �أعمارهم 
بالك�رش  بال�رشقة  متعلقة  ق�صايا  عدة 
قو�ت  �لتجارية،  �ملحالت  د�خل  من 
�لعملية  هذه  �إثر  على  متكنت  �ل�رشطة 
بينها  من  م�رشوقات  عدة  ��صرتجاع  من 
ملعب  بدخول  خا�صة  ��صرت�ك  بطاقات 
على  متت  1956.�لعملية  فرب�ير   24
لفت  �أين   ، �ل�رشطة  لقو�ت  دوريات  �إثر 

بالك�رش  �ل�رشقة  ل�صخ�س ب�صدد  �نتباههم 
ليتم  �لتجارية   �ملحالت  �أحد  د�خل  من 
متكنت  �لتحريات  تكثيف  بعد  توقيفه، 
�رشكائه  بقية  توقيف  من  �ل�رشطة  قو�ت 
يف �لعملية ، ويتعلق �الأمر باأربعة �أ�صخا�س 
ترت�وح �أعمارهم بني 17 و 28 �صنة، حيث 
على  م�رشوقات  عدة  بحوزتهم  �صبطت 
�الأنو�ع  خمتلف  من  نقالة  هو�تف  غر�ر 
ملعب  بدخول  خا�صة  ��صرت�ك  وبطاقات 

24 فيفري 1956 .
�س.�سهيب

مبقر  �ملحا�رش�ت  قاعة  �حت�صنت 
والية �صعيدة �أم�س مر��صيم توزيع 768 
عرب  �ل�صيغ  مبختلف  �صكنية  ح�صة 
يوم  مع  وتز�منا  �لوالية  تر�ب  كامل 
جرت  كما  دينية  كمنا�صبة  عا�صور�ء 
و�لوطنية  �لدينية  �الأعياد  يف  �لعادة 
بوبكر  �صيدي  بلديتي  نالت  حيث 
هذ�  من  �الأ�صد  ح�صة  �أعمر  و�صيدي 
يف  �جتماعي،  �صكن   412 ب  �لتوزيع 
من  خالد  �أوالد  بلدية  ��صتفادت  حني 
�أعطى  �أين  ريفي  �صكن   253 ح�صة 

�لغاز  توفري  ب�رشورة  �أو�مره  �لو�يل 
�لقرى  عرب  للفالحني  و�لكهرباء 
و�ملد��رش خا�صة بعد �لزيارة �الأخرية 
قيطوين  م�صطفى  �لطاقة  لوزير 
ماليا   غالفا  خ�ص�س  �أين  موؤخر� 
لوح  �لوالية  و�يل  قام  �أي�صا  مليار، 
بال�صلطات  مرفوقا  �الإ�صالم  �صيف 
�لع�صكرية و�ملدنية وبح�صور �ملجتمع  
مدعم مبدينة �صعيدة ليختتم مر��صيم 
�حلقوق  لذوي  �صكن   43 ب  �لتوزيع 
من معطوبي �جلي�س �لوطني �ل�صعبي 

من  للفاحت  موعد�  ذلك  بعد  ليعطي 
نوفمرب بح�صة 2200 �صكن �جتماعي 
و 500 �صكن ريفي حيث حث �ملعنيني 
خمتلف  من  �لعمر�نية  بالتهيئة 
�رشورة  على  �لتنفيذيني  �ملدر�ء 
��صتكمال خمتلف �مل�صاريع يف �آجالها 
من  جلميع  �ل�صكر  موجها  �ملحددة 
لتفعيل  �ملجهود�ت  بذل  يف  ي�صاهم 
ذكر  حيث  للوالية  �لتنموي  �لربنامج 
نور  �لد�خلية  لوزير  �الأخرية  بالزيارة 
�لدين بدوي �لذي خ�ص�س مبلغا ماليا 

للنهو�س  مليار   7095 ب  قدر  هاما 
بعجلة �لتنمية من خالل �إعادة �صورة 
�لوالية �جلميلة عرب خمتلف �مل�صاريع 
�لتنموية و�لتهيئة �حل�رشية و �لريفية 
كما �صدد �أي�صا يف م�صتهل حديثه على 
روؤ�صاء �ملجال�س �لبلدية لت�صكيل جلان 
�لتجزئات  ملفات  در��صة  �أجل  من 
�لذي  توزيعها  تاريخ  قبل  �لعقارية 
حيث  �ملقبل  نوفمرب   30 ليوم  حدده 
�لتدقيق  ب�رشورة  �الأو�مر  لهم  �أعطى 

يف در��صة �مللفات و ت�صليمها له.

�أوقف م�صالح �لدرك �لوطني بامل�صيلة 
�لرمال  ب�رشقة  يقومان  �صخ�صني 
حت�صلو�  دقيقة  معلومات  �إثر  على 

مبنطقة  �صخ�صني  توقيف  من  عليها 
وحجز  �خل�رش�ء  عني  بلدية  لهو�دي 
نوع JCB و  �صارجار(   ( �صحن  �آلة 

جميع  �تخاذ  بعد  نوع �صكانيا  �صاحنة 
ملف  �إعد�د  مت  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�أمام �ل�صيد  ق�صائي وتقدمي �ملعنيان 

مقرة  حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
��صتغالل  ن�صاط  ممار�صة  �أجل  من 

مر�مل بدون رخ�صة .

بالنيابة �صيفي  �أ�رشف و�يل ميلة  
بد�ر  �الأم�س   ع�صية   خديجة 
�لثقافة مبارك �مليلي على مر��صم  
توزيع مقرر�ت �ال�صتفادة و مفاتيح 
خمتلف  من  �صكنية  وحدة   1230
�الأمناط و �ل�صيغ  على م�صتحقيها 
،  و�ملتعلقة بــ 790 �صكنا عموميا 
بلديتي فرجيوة  بكل من  �إيجاريا  
�صكنا   140 بو�صالح،  در�حي  و 
�جتماعيا ت�صاهميا وترقويا مدعما  
و�دي  �لتالغمة،  بلديات  من  بكل 
�لعثمانية وتاجنانت باالإ�صافة �إىل  
موزعة  �لريفي  للبناء  �إعانة   300

عرب 12 بلدية .
جاءت  �لتي  �لعملية   هذه  وتدخل 

�ل�صتني  �لذكرى  مع  تز�منا  
�ملوؤقتة  �حلكومة  ت�صكيل  الإعالن 
بالقاهرة   �جلز�ئرية  للجمهورية 
وعيد عا�صور�ء  يف �إطار �ل�صيا�صة 
�جلز�ئرية  للدولة  �ال�صت�رش�فية 
لكافة  �ل�صكنات  لتوفري  �لر�مية 
ممن  و�ملو�طنات  �ملو�طنني 
�لقانونية  �ل�رشوط  ��صتوفو� 
�ل�صكنية.  �الأمناط  بهذه  �خلا�صة 
و�صمن  حمتوى �لكلمة �لتي �ألقتها  
وقا�صمت   باركت   باملنا�صبة 
�مل�صتفيدين  �صيفي   خديجة 
كما  �جلديدة،  ب�صكناتهم  فرحتهم 
�لذين  �ملو�طنني  باقي  طماأنت 
هذه  خالل  �حلظ  يحالفهم   مل 

�ملنا�صبة، باأن �لعملية م�صتمرة �إىل 
، حيث  �ل�صنة �جلارية  نهاية  غاية 
من6000  �أزيد  توزيع  �ملنتظر  من 
�الأمناط  مبختلف  �صكنية  وحدة 
بالوالية   �ل�صكنية  �حلظرية  لتتعزز 
جديدة  �صكنية  وحدة   11000 بـ 
خالل �ل�صد��صي �الأخري من  �صنة  
�ل�صياق   يف  نوهت   كما    .2018
�إىل �لعمليات �الإ�صكانية �لتي  ذ�ته 
�ل�صابق  ميلة  و�يل  عليها  �أ�رشف 
�ملرحوم �أحمودة �أحمد زين �لدين 
وحدة   2712 لــ  بتوزيعه  وذلك 
ليلة  �الأمناط  مبختلف  �صكنية 
عملية  لتليها     ، �ملباركة  �لقدر 
�أخرى مبنا�صبة �لذكرى �ملزدوجة 

لعيدي �ال�صتقالل و �ل�صباب يف 05 
ت�صليم  مّت  �أين  �ملن�رشم  جويلية 
�صكنية،  وحدة   1025 مفاتيح 
وحدة   1249 توزيع  �إىل  باالإ�صافة 
�صكنية مبنا�صبة �لذكرى �ملزدوجة 
�لق�صنطيني  �ل�صمال  لهجمات 
من  �ل�صومام.  موؤمتر  �نعقاد  و 
من   �مل�صتفيدون  عرب  جهتهم  
يف  �صعادتهم   مدى  عن  �لعملية  
�إ�صارة  �إىل توديعهم  الأزمة �ل�صكن 
كاهلهم   �أثقل  �لذي  �الإيجار  وعبئ 
ونغ�س حياتهم �ملعي�صية، مقدمني  
لكل  و�متنانهم  �صكرهم  بذلك 
�لقائمني  على قطاع �ل�صكن  �لذين 

��صتجابو� ملطلبهم .
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اجتماعات رام اهلل والقاهرة و�شبح العدوان
د.اأحمد ال�سقاقي

الفل�سطينية  الأجندة  تزدحم 
والنقا�سات  باللقاءات 
الواقع  ويعي�ش  ال�سيا�سية، 
�سي�سكل  �سيا�سي  خما�ش  يف 
لكن  املقبلة،  املرحلة  معامل 
ال�سيا�سي  الن�ساط  حمددات 
يف  كالعادة  ت�سري  الفل�سطيني 
اأبو مازن  اجتاهات ل تلتقي. 
يجمع فريقه اخلا�ش يف جل�سة 
م�سرية  ليوا�سل  املركزي 
دوائر  بني  والقفز  التنقل 
التحرير غري املمثلة  منظمة 
للقوى الفل�سطينية، يف عربدة 
ول  م�سبوقة،  غري  �سيا�سية 
ميكن ت�سور اأن هناك من يثق 
بهذه الجتماعات التي تخرج 
ج�سم  من  لتنقلها  بتو�سيات 
اأو  اآخر،  اإطار  اإىل  �سيا�سي 
من جمل�ش اإىل جلنة، وهكذا، 
لهذه  تطبيًقا  ن�سهد  اأن  دون 
ي�سنع  من  وكاأن  التو�سيات، 
اأنها  يدرك  القرارات  هذه 
ال�سياع  م�سارات  يف  �ست�سري 
بعيًدا عن التطبيق اأو التفعيل، 
التن�سيق  ملف  يف  جرى  وما 
الحتالل  كيان  مع  الأمني 

اأو�سح مثال على ذلك.
باجتاه  اهلل  رام  فريق  يذهب 
يفقد  وهو  املركزي  جل�سة 
ال�سيا�سية  القوى  من  مزيًدا 
حتى  منه  جزًءا  كانت  التي 
من  والأخطر  قريب،  وقت 
ذلك اأن هذه اخل�سارة تعني اأن 
حالة التفرد مبنظمة التحرير 
اأكرث  ويف  مك�سوفة،  باتت 
من  لكل  ا�ستفزاًزا  حالتها 
ال�سيا�سي  بالواقع  باله  ي�سغل 
اأ�سواًتا  اإن  بل  الفل�سطيني، 
داخلية من التنظيم ال�سيا�سي 
منظمة  على  هيمنة  الأكرث 
منزعجة  اأ�سبحت  التحرير 
توجهات  من  معلن  ب�سكل 

زعيمها وفريقه اخلا�ش.
�رشعية  مبداأ  يف  احلديث  اإن 

يدفع  املركزي  جل�سة  عقد 
وال�سيا�سي  والوطني  القانوين 
عدم  حجم  من  التعجب  اإىل 
الالمبالة لدى �سانع ال�سيا�سة 
الذي  الفل�سطينية،  الر�سمية 
اخلا�ش  م�ساره  على  ي�سمم 
فيما يخ�ش حتقيق امل�ساحلة 
ذهبت  ما  وين�سف  الوطنية، 
يف  بريوت  حت�سريية  اإليه 
جمل�ش  عقد  اإىل  الذهاب 
الكل  يجمع  وحدوي  وطني 
وت�سكله انتخابات حرة، وكاأن 
امل�ساحلة الفل�سطينية حتقق 
التمكني للجهاز احلكومي من 
قطاع  على  �سيطرته  ب�سط 
املطلوب  اأن  حني  يف  غزة، 
الربنامج  الفرقاء، وبناء  جمع 
كن اجلميع  ال�سيا�سي الذي ميمُ
من مواجهة الحتالل وقانون 

قوميته وترامب و�سفقته.
اإىل  املركزي  جل�سة  تذهب 
مراكمة املزيد من التعقيدات 
التي تت�سبب يف النف�سال عن 
ولي�ش  الوطني،  امل�رشوع 
�ساحة  ل�سنا يف  لأننا  العك�ش، 
لنا  ت�سمح  �سيا�سي  ترف 
من  النتقال  عن  باحلديث 
على  دولة  اإىل  واهية  �سلطة 
الورق؛ ما تعي�ش فيه املدينة 
اجلغرايف  والواقع  املقد�سة 
بال�سفة  ال�ستيطاين  والتمدد 
والعدوان  واحل�سار  املحتلة 
اأننا  يوؤكد  غزة  يف  امل�ستمر 
حماولت  من  نعاين  زلنا  ما 
امل�ستمرة  املفاهيم  خلط 
ال�سابة،  اأجيالنا  اأذهان  يف 
فعن اأي دولة تتحدثون ونحن 
التحرر  معركة  يف  نزال  ل 
اأن  العجب  من  امل�ستمرة؟!، 
ل  ونحن  الوزارة  ن�ستعجل 
منلك ال�سيادة، من املهانة اأن 
نتمرت�ش خلف التمكني ونحن 
جي�ش  ب�ساطري  حتت  نعي�ش 

الحتالل، ح�سب قولهم.
يف املقابل اإن قوى فل�سطينية 
وجتتمع  القاهرة  اإىل  خرجت 

داخل  م�سبقة  نقا�سات  بعد 
من  مزيًدا  تناق�ش  القطاع، 
بالتهدئة  املتعلقة  التفا�سيل 
ح�سب  وامل�ساحلة  واحل�سار 
اأعمالها،  يف  ي�سارك  من 
تفا�سيل  يتابع  من  ويدرك 
والأممي  امل�رشي  اجلهد 
اأن  الإطار  هذا  يف  املبذول 
لتحقيق  حثيثة  حماولت 
من  جوانب  ومعاجلة  تهدئة 
على  املفرو�ش  احل�سار 
اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  القطاع 

من اخلروج اإىل العلن.
ما  امل�ستمرة  النقا�سات  هذه 
اأكرب عدد  اأنها جتمع  مييزها 
الفل�سطينية  القوى  ممكن من 
حقيقية  هموًما  وتناق�ش 
اإىل  يدفع  ما  لكن  للواقع، 
ي�سارك  من  جميع  اأن  احلذر 
يف هذا ال�سياق يعلم اأن حالة 
بني  املبا�رشة  غري  التفاو�ش 
اأن  ميكن  والحتالل  حما�ش 
وجبهة  ت�سعيد  اإىل  تنزلق 
خا�سة  حلظة،  اأي  يف  حرب 
لالنفجار،  مهياأة  الأجواء  اأن 
رجالها  قبل  غزة  واأطفال 
هذا  اأن  يدركون  ومقاومتها 
وقد  وغادر  جبان  العدو 
قبل  الت�سعيد  باجتاه  يذهب 
املرور باملحطة النهائية لأي 
على  لذلك  متوقعة،  تهدئة 
لالأطراف  ي�ستجيب  من  كل 
اأن  يدرك  اأن  الو�سيطة 
اإىل  اأ�سافت  العودة  م�سريات 
الفل�سطينية  املقاومة  حزمة 
وهامة،  نوعية  اأبعاًدا 
على  املراهنة  ميكن  ول 
غري  وعود  مقابل  خ�سارتها 
ال�سيا�سية  واحلنكة  حقيقية، 
تقت�سي املحافظة على هذا 
الت�سحيات  وتقدير  اخليار 
امل�سرية  هذه  ذهبت يف  التي 
حتى  الت�سميم  وموا�سلة 
بها  نادت  التي  العودة  حتقيق 
امل�سرية، وهو ما يعني عملًيّا 

زوال الحتالل.

يرف�ش  اأن  املهم  من  كذلك 
يقاي�ش  اأن  الفل�سطيني 
و�سالحه،  بثوابته  احتياجاته 
وميكن القول اإن الثقة باجلهة 
املنظمة مل�سرية العودة تدفع 
اأن الت�سحيات  اإىل الطمئنان 
وبالعك�ش  �سدى،  تذهب  لن 
املقاوم  الفل�سطيني  �سيتمكن 
ال�سيا�سي  الواقع  ك�رش  من 
فر�سه  الحتالل  حاول  الذي 
قبل 30 اآذار املا�سي، مبعنى 
اأهداًفا  حققت  امل�سرية  اأن 
ور�سمت  بها،  نادت  مهمة 
غري  فل�سطينًيّا  توافًقا 
من  اللوحة  وهذه  م�سبوق، 
التوافق والوحدة الوطنية هي 
املطلوبة ملواجهة الحتالل.
خال�سة القول: تذهب رام اهلل 
اإىل جل�سة املركزي، وت�ستقبل 
الف�سائل،  وفود  القاهرة 
ومئات  التكهنات،  وع�رشات 
يف  بلبلة  تخلق  الت�رشيحات 
يف  ثقته  يفقد  الذي  ال�سارع 
حالة  لكن  تدريًجا،  قيادته 
اأن �سوت  اليقني لدى اجلميع 
غزة  اأجواء  يف  وهمية  غارة 
التفكري  اإيقاع  ب�سبط  كفيل 
على  يرتقب  العدو  اأن  باجتاه 
الفر�سة  ويقتن�ش  احلدود، 
املقاوم،  املرابط  ل�رشب 
انتظار  اإىل  يدفعنا  وهذا 
م�سرية  بر�سم  م�ساحلة 

العودة.

غزة تت�سدر مبكًرا 
الدعاية االنتخابية 

االإ�سرائيلية

الأحزاب  ت�ستعد  فيما 
خلو�ش  الإ�رشائيلية 
الربملانية  النتخابات 
القادم  العام  اأواخر  للكني�ست 
مقرر،  هو  ملا  وفقا   2019
احلزبية  الإ�سكاليات  فاإن 
بق�سية  اخلا�سة  الداخلية 

اجلي�ش  يف  احلريدمي  جتنيد 
»الإ�رشائيلي«، وبروز خالفات 
احلكومي  الئتالف  داخل 
عقده،  بانفراط  ت�رشع  قد 
بحيث تتم الدعوة لنتخابات 

ت�رشيعية مبكرة.
وبدا وا�سحا اأن غزة والو�سع 
فيها، تهدئة اأو ت�سعيدا، بات 
احلزبية  املزاودات  يت�سدر 
�رشكاء  فيها  مبا  الداخلية، 
احلكومة، ل �سيما من طرف 
حزب البيت اليهودي من جهة، 
وي�رشائيل  الليكود  وحزبي 

بيتنا من جهة اأخرى.
الت�رشيحات  يف  ذلك  جتلى 
الأخرية  الأيام  خرجت  التي 
التهدئة  ملباحثات  الراف�سة 
بداأها  حما�ش،  مع  اجلارية 
التعليم  وزير  بينيت  نفتايل 
اليهودي  البيت  حزب  وزعيم 
اآيليت  الق�ساء  ووزيرة 
هجوما  �سنا  اللذان  �ساكيد، 
احلكومة  رئي�ش  على  لذعا 
بنيامني نتنياهو ووزير احلرب 
ما  باعتبار  ليربمان،  اأفيغدور 
اإليه مع حما�ش،  التو�سل  يتم 
عند  ونزول  لها،  خ�سوعا 

�رشوطها.
ذلك،  عند  الأمر  يتوقف  مل 
ال�ستخبارات  وزير  اإن  بل 
من  وهو  كات�ش،  ي�رشائيل 
رموز حزب الليكود، مل يتوان 
مباحثات  على  التهكم  عن 
التهدئة، غامزا بقناة ليربمان، 
مقرتحه  بقوة  عار�ش  الذي 
مائية  باإن�ساء جزيرة  اخلا�ش 
لقطاع غزة متهيدا لالنف�سال 

عنه نهائيا.
املزاودة  ميدان  يتوقف  مل 
الكوادر  على  وال�ستقطاب 
بل  وال�سيا�سية،  احلزبية 
الإعالم  و�سائل  اإىل  تعداه 
التي  التحليلية  والأو�ساط 
وا�سعة  �سفحات  اأف�سحت 
بث  و�ساعات  �سحفها،  من 
طويلة من قنواتها التلفزيونية 

للتهكم  الإذاعية،  وبراجمها 
على اأداء احلكومة، وما تعتربه 
وخوفا  مواقفها،  يف  تراجعا 
مع  مواجهة  نحو  ذهابها  من 

حما�ش يف غزة.
الأرانب  فيديو  �سكل  رمبا 
وهو  ق�سوة  الأكرث  النموذج 
ي�سبه وزراء املجل�ش الوزاري 
امل�سغر بهم، باعتبارهم جبناء 
املواجهة،  على  قادرين  غري 
ليربمان  ت�سبيه  اإىل  و�سول 
كان  حني  التفاح«  »وزير  باأنه 
�سديروت،  اأ�سواق  يف  يتجول 
و�سف  اإطالق  عن  ف�سال 
من  بدل  ميكروفون«  »م�سرت 
»م�سرت بيتخون«، ويعني بذلك 
اأنه حتول من �سيد الأمن اإىل 
التلفزيونية  ال�سا�سات  �سيد 

واملوؤمترات ال�سحفية.
هكذا حتولت غزة مادة دعائية 
الأو�ساط  يف  مبكرة  انتخابية 
لتبادل  »الإ�رشائيلية«، 
واملزاودة  تارة،  التهامات 
النقاط  وت�سجيل  اأخرى،  تارة 
تارة  البع�ش  بع�سهم  على 
ثالثة، وكلما اقرتب الوقت من 
املبكرة،  النتخابات  اإعالن 
املقرر  موعدها  يف  اأو 
تكون  اأن  املتوقع  فمن  لها، 
ال�سحفية  الأحاديث  جوهر 
يف  احلزبية  واملوؤمترات 

املرحلة املقبلة.
مداولت  تنته  مل  اأخرًيا.. 
بني  ويفرت�ش  بعد،  التهدئة 
الإعالن  يتم  اأن  واآخر،  حني 
كل  �سي�ستل  حينها  عنها، 
على  وينق�ش  �سيفه،  حزبي 
رئي�ش احلكومة ووزير حربه، 
الردع  قوة  �رشبا  باعتبارهما 
الإ�رشائيلية يف مقتل، ومنحا 
التقاط  فر�سة  حما�ش 
ب�سور  م�ستعينني  اأنفا�سها، 
هروب م�ستوطني غالف غزة 
خالل جولة الت�سعيد الأخرية 
ر�سقات  اإطالق  مت  حني 

قذائف املقاومة باجتاهها.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

مكتب �لأ�ستاذ لعوبي �أحمد 
حم�رض ق�سائي 

و �لكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة
باب �لو�دي �جلز�ئر 

�لهاتف : 0775-76-77-39

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�ص املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�سيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد �حلليم عبد �ل�سالم-فريد حممد-وورثة 
مالويف منرية وهم �بنها �سلمان عبد �حلق-وورثة مالويف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مالويف �سليمة -مالويف يو�سف و مالويف 
حممد وليد وورثة مالويف عبد �جلليل و هم مالفي �سامية -�سوهام �ستي-مالويف وحيدة -�سليمة -مالويف حممد عبد �لكرمي-مالويف 
حممد �سيف �لدين و مالفي حممد زين �لعابدين �جلاعلني موطنهم �ملختار بحي 240م�سكن عمارة.... رقم 98�حلمامات -�جلز�ئر

�سد/ورثة مالويف حممد من زوجته �لثانية كوردي �سفية /وهم زوج ته كوردي �سفية �لقائمة يف حق �أبنائها �لقا�رض�ن /مالويف حممد 
رحيم -حممد فوؤ�د *�ل�ساكنني /ب�سارع �لخوة ز�وي رقم 13 /بولوغني -ولية �جلز�ئر 

و تنفيذ� للحكم �ل�سادر عن حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 
2016/01477 عن �لق�سم �لعقاري و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية

و �مل�سحح باحلكم �ل�سادر عن  حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 
2016/02190 عن �لق�سم �لعقاري 

و  بناء� على ن�سخة من قائمة �رضوط �لبيع �ملحررة و �ملوقعة من طرفنا و �ملودعة باأمانة �سبط حمكمة باب �لو�دي و �ملوؤ�رض عليها 
حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س �أمناء �ل�سبط �ملحكمة بتاريخ 2016/02/04 

و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه �لمر بان جل�سة �لبيع باملز�د �لعلني بتاريخ09/26/ 2018 
على �ل�ساعة �لعا�رضة و �لن�سف 10:30�ساعة �سباحا 

تعيني �لعقار
 قطعة �ر�س ذ�ت طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان �مل�سمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINSحاليا �سارع �لخوة ز�وي رقم 13 ولية �جلز�ئر ذ�ت م�ساحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط �لتجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب »3ه«

من �ملكان �مل�سمى �أعاله هذه �لقطعة  م�سيد عليها بناية تتكون من �لطابق �لأر�سي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�سية .و 
مطبخ .و حمام .و خز�نة �لبهو .

�لطابق �لأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رضفتني و خز�نة �لبهو كما هو ثابت من �سهادة وجود بناية �سيدت قبل 
�سنة 1985 �سادرة عن رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 

و هده �لقطعة حمدودة كالتايل /من جهة �لأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س �ملخطط .و من جهة �لثانية/بطريق عر�سه �أربعة 
04 �متار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س �ملخطط ومن �أخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س �ملخطط 

��سل �مللكية:
لقد �متلك �ملرحوم مالويف يو�سف �لعقار �ملذكور �أعاله قيد حياته عن طريق �ل�رض�ء و ذلك مبوجب عقد تلقاه �لأ�ستاذ روين قوين 

�ملوثق باجلز�ئر �آنذ�ك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�سجل باجلز�ئر يف 2�وت 1954 و م�سهور باجلز�ئر بتاريخ 6�وت1954 جملد 1757 
رقم16 

�مللكية و �ل�ستغالل
ي�سبح �لورثة �ملذكورين �أعاله مالكني و حائزين للعقار �ملعني �أعاله �أي�سا بالن�سب �ملحددة فيكون لهم حق �حليازة �لفعلية و �لقانونية 

و حق �ل�ستغالل �بتد�ء� من تاريخ حترر عقد �سهادة توثيقية و �ملحررة بتاريخ 2007/08/07 فهر�س حتت رقم 2007/448 
�رضوط �لبيع

و حدد �ل�سعر �لفتتاحي لنطالق �ملز�يدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جز�ئري �أربعون مليون دينار جز�ئري و ذلك ح�سب 
تقرير �خلربة و �ملنجز من قبل �خلبري �لأ�ستاذة فر�ي ن�سرية �ملودعة لدى �مانة �سبط �ملحكمة بتاريخ 2015/11/17 .

و بعد �نقا�س �لع�رض 10% مرتني ي�سبح �ل�سعر �لفتتاحي مببلغ قدره 32.4000.000.00دج و هذ� طبقا لن�س �ملادة 754 من ق.�.م.� 
و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�رضع  يف �لبيع باملز�د �لعلني للعقار �ملذكور �أعاله يف �جلل�سة �ملربجمة ليوم 2018/09/26 على �ل�ساعة 

10:30 �لعا�رضة و �لن�سف �سباحا لدى حمكمة باب �لو�دي 
�إ�سافة �ىل �ل�رضوط �ملذكورة يف قائمة �رضوط �لبيع فان �لر��سي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد �جلل�سة خم�س �لثمن 1/5 بالإ�سافة 

�ىل �مل�ساريف و �لر�سوم �مل�ستحقة و يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �جل �أق�ساه ثمانية«8«  �أيام بامانة �سبط �ملحكمة 
يتم �لطالع على قائمة �رضوط �لبيع مبكتب �ملح�رض �لق�سائي �و لدى �مانة �سبط حمكمة باب �لو�دي  .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 2505 موؤرخ يف 05 �سبتمرب 2018

يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع ا�ستغالل
موؤ�س�سة م�سنفة » وحدة تربية الدواجن »

باقرت�ح من �ل�شيد مدير �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
يقرر

�ملادة �لأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول م�رضوع ��ستغالل موؤ�س�سة م�سنفة » وحدة تربية �لدو�جن » �لكائنة باملكان �مل�سمى �لكدية ق�سم 02 جمموعة ملكية 95 ببلدية 
بنهار لفائدة �لإخوة �سيخ حميد و�سيخ �بر�هيم. 

�ملادة 02: يهدف هذ� �لتحقيق �إىل تقدير مدى �لتاأثري على �لبيئة، ومدى �ملالئمة �أو عدم �ملالئمة لهذ� �مل�رضوع.
�ملادة 03 يعني �ل�سيد: بن حليمة جلويل رئي�س ق�سم �لبناء و�لتعمري بد�ئرة �لبريين حمافظا حمققا لهذ� �لغر�س ويف حالة �ل�رضورة يخلفه �ل�سيد دربايل �مليلود رئي�س 

ق�سم �ملو�رد �ملائية بالبريين.
�ملادة04: ين�رض هذ� �لقر�ر يف يوميتني وطنيتني على ح�ساب �ساحب �مل�رضوع.

�ملادة05: يقوم �ملحافظ �ملحقق بفتح �سجل مرقم وموؤ�رض عليه من طرف رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي يو�سع حتت ت�رضف �ملو�طنني �ملعنيني بالتحقيق �لعمومي 
لت�سجيل مالحظاتهم و�آر�ئهم حول هذ� �مل�رضوع خالل مدة 20 يوما، �بتد�ء من ن�رض �لإعالن عن فتح �لتحقيق مبقر �لبلدية بعد ن�رضه يف �ل�سحف �ليومية.

�ملادة06: بعد �نتهاء مدة �لتحقيق �لعمومي، يقوم رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي بقفل �سجل �لتحقيق و�إر�ساله �إىل �ل�سيد و�يل �لولية )مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون 
�لعامة( مقرونا بر�أيه وتقرير �ملحافظ �ملحقق �ل�رضيح حول هذ� �مل�رضوع.

�ملادة 07: يكلف �ل�سادة: �لأمني �لعام للولية، مدير �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة، مدير �لبيئة، مدير �لطاقة، مدير �ل�سناعة و�ملناجم، مدير �مل�سالح �لفالحية، مدير 
�ملو�رد �ملائية، مدير �حلماية �ملدنية، رئي�س د�ئرة �لبريين، رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية بنهار، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذ� �لقر�ر �لذي �سين�رض يف م�سنف 

�لقر�ر�ت �لإد�رية للولية.
الوايل
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�شاهني  جني  ال�شيناتور  وقالت 
اأن  متاما  الوا�شح  "من  اإنه 
زائفة،  كانت  ال�شهادة  هذه 
املذكرة  هذه  عن  واملعلومات 
الداخلية توؤكد اأن الإدارة انتهكت 
ت�شببت  "لقد  م�شيفة  القانون"، 
الع�شوائي  الق�شف  حمالت 
يف  ال�شعودية  بقيادة  للتحالف 
مقتل العديد من املدنيني، وحان 
الوقت لتحميل التحالف م�شوؤولية 
"يجب  �شاهني:  وقالت  اأفعاله"، 
يف  فورا  تبداأ  اأن  الإدارة  على 
اتخاذ خطوات لالمتثال للقانون 
احلقائق  تعك�س  �شهادة  وتقدمي 
اأر�س الواقع"، وكان بومبيو  على 
�شهد  اإّنه  املا�شي،  الأ�شبوع  قال 
ال�شعودية  باأّن  الكونغر�س  اأمام 
والإمارات، الع�شوين يف التحالف 
العربي، "تّتخذان تدابري خلف�س 
يف  املدنيني  على  املخاطر 
اليمن،  يف  الع�شكرية  عملياتهما 
ل�شمان  رئي�شية  خطوة  وهي 
الأمريكي  الدعم  ا�شتمرار 

للتحالف".
الأمريكي  الوزير  �شهادة  وتاأتي 
�شّنها  �رضبات  �شل�شلة  بعد 
مقتل  اإىل  واأّدت  التحالف 
العديد  بينهم  ع�رضات املدنيني، 

من الأطفال، حيث اأقّر يف الأّول 
اأخطاء"  بـ"ارتكاب  �شبتمرب  من 
اأّدت  اأوت  يف  جوية  �رضبة  يف 
�شعدة،  يف  طفال   40 مقتل  اإىل 
اأقّر  للكونغر�س،  تقريره  ويف 
باأّن  الأمريكي،  اخلارجية  وزير 
الوليات املتحدة "لحظت وقوع 
مبعّدلت  املدنيني  بني  �شحايا 
يف  بعيد،  حّد  اإىل  جدا  عالية 
تقوده  الذي  التحالف  حملة 

ذلك،  اإىل  اليمن"،  يف  ال�شعودية 
�شرتيت  �شحيفة "وول  نقلت 
املا�شي  جورنال" اخلمي�س 
اأّن  داخلية  �رّضية  مذّكرة  عن 
اخلارجية  وزارة  عّدة يف  اإدارات 
بعدم  بومبيو  ن�شحت  الأمريكية، 
اجليد  ال�شلوك  على  "الت�شديق 

للريا�س واأبو ظبي يف اليمن.
معار�شة  عن  ال�شحيفة  وك�شفت 
بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير 

وخرباء  م�شت�شاريه  لن�شائح 
املنطقة  �شوؤون  يف  خم�رضمني 
الأمريكية  الأ�شلحة  حول 
على  اإطالعها  عقب  لل�شعودية، 
"مذكرة �رضية" لوزارة اخلارجية 
ا�شتمرار  بومبيو  فيها  يوؤيد 
التي  الع�شكري  الدعم  �شفقات 
دولر،  مليار   2 بنحو  تقدر 
بومبيو  اأّن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
اخلا�س  م�شت�شاريه  فريق  ل  ف�شّ
اأبلغه  الذي  الكونغر�س  ب�شوؤون 
الع�شكري  الدعم  "اإرجاء  باأن 
التفاقية  �شيقو�س  لل�شعودية 
والإمارات  ال�شعودية  لتزويد 
بنحو 120،000 قذيفة و�شاروخ 
موجه"، يف خمالفة لن�شائح فريق 
ع�شكريني  خرباء  من  اخلارجية 
بعدم  نا�شدوه  املنطقة،  ب�شوؤون 
ال�شعودية  التزام  على  امل�شادقة 
املدنيني  �شد  غاراتها  بتقلي�س 

يف اليمن.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ممثلي 
وكالة التنمية الدولية حثوا الوزير 
الأمريكي على "وقف امل�شاعدات 
الع�شكرية" لل�شعودية والإمارات، 
عدم  من  العميق  لـ"قلقهم  نظرا 
تقوده  الذي  التحالف  التزام 

ال�شعودية مبراعاة املدنيني".

اّتهمت �سيناتور عن احلزب الدميقراطي يف الكونغر�س وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"انتهاك القانون" عندما اأكد 
يف �سهادته اأمام الكونغر�س باأّن "ال�سعودية تتخذ اإجراءات ملمو�سة لتجّنب ا�ستهداف املدنّيني يف اليمن".

 اتهام لبومبيو بانتهاك القانون 
ومذكرة تو�ضح موقفه من اليمن

"ت�ضريبات" عن  ""جمتهد" ين�ضر 
و�ضع ابن �ضلمان وتغيريات الأمراء

"جمتهد"  ال�شهري  املغرد  ك�شف 
معلومات خطرية عن و�شع ويل العهد 
�شلمان،  بن  الأمري حممد  ال�شعودي، 
والتغيريات التي طراأت على الأمراء.

 "جمتهد"، يف تغريدات عرب "تويرت"، 
قال اإن "ابن �شلمان مت�شايق جدا من 
ت�رضيب معلومات ح�شا�شة يف الديوان 
يدور  وال�شك  )عّمه(،  اأحمد  لالأمري 
واأو�شح  اأ�شخا�س"،  عدة  حاليا حول 
اأن "الدائرة ت�شيق على )ع ع ع( الذي 
يعمل يف املرا�شم منذ حكم فهد ثم 
اأحمد  ولالأمري  �شلمان،  ثم  اهلل  عبد 
ف�شل يف تعيينه"، واأ�شاف اأن "القلق 
�شلمان  ابن  يعي�شه  الذي  والرعب 
ت�شاعف يف ال�شهور الأخرية، ما اأدى 
يف  اليخت  يف  وقته  كل  يبقى  لأن  به 
البحر الأحمر ما بني جدة ونيوم، واإذا 
اأو منا�شبات  ا�شطر حل�شور حفالت 
اأو مقابلة زوار خارجيني يقابلهم يف 
جدة؛ لأنه ل يريد اأن يبتعد كثريا عن 
البحر من �شدة الرعب، وحتى �شباق 

الهجن يف الطائف".

 
قال  له،  ال�شخ�شية  احلرا�شة  وحول 
يعد  "مل  �شلمان  ابن  اإن  "جمتهد" 
للحرا�شة املبا�رضة،  البلد  باأبناء  يثق 
مدربني  مرتزقة  على  حاليا  ويعتمد 
املو�شاد،  مع  تن�شيق  وعلى  خارجيا، 
وترك مهمة احلر�س امللكي حلماية 
املباين واملن�شاآت التابعة للملك وويل 
ب�شكل  بهم  وي�شتعني  والأ�رضة،  العهد 
البحر  من  نزل  اإذا  فقط  مبا�رض 
واملنا�شبات"،  احلفالت  حل�شور 
ال�شعوديني  احلرا�س   " اأن  واأ�شاف 
معهم  اأ�شخا�س(  ب�شعة  ومعه  )الفغم 
م�شد�شات لي�س فيها اإل طلقة واحدة، 
تفتي�س  خالل  باملرور  وملزمون 
اأماكن  يف  املنت�رضين  املرتزقة 
وفريق  ر�شا�شة  باأ�شلحة  كثرية  �رضية 
ال�شعوديني  احلرا�س  يراقب  اآخر 
اأن  "جمتهد"  وك�شف  بالكامريات"، 
"الو�شع داخل الأ�رضة احلاكمة متوتر 
الغ�شب  عن  يعلم  �شلمان  وابن  جدا، 

داخل الأ�رضة".

خيارين،  اأمام  �شلمان  ابن  اأن   وذكر 
وهو مرتدد يف اختيار اأحدهما، الأول 
اإرهابهم وقمعهم،  "هل يزيد من  هو 
ا�شتفزازهم،  جمازفة  فيها  وهذه 
ودفعهم  اأمامهم،  اخليارات  واإقفال 
ويح�شن  يرتاجع  اأو  عليه،  للتمرد 
معاملتهم، فيكون يف عينهم مهزوما، 
الرتدد  وهذا  عليه،  ويتجراأون 
يحطمه نف�شيا"، وعن الأمراء وتوزيع 
"ابن  اإن  "جمتهد"  قال  املنا�شب، 
اأمراء  من  اأمريين  عزل  قرر  �شلمان 
معلومات  وجود  ب�شبب  املناطق؛ 
وهما  اأحمد،  لالأمري  انحيازهما  عن 
العزيز  عبد  بن  جلوي  جنران  اأمري 
على  به  هذلول  بن  وا�شتبدال تركي 
الأرجح ، وعزل اأمري جازان حممد بن 
نا�رض، ومل يقرر بعد من يحل حمله، 
وتاأخر قرار العزل ب�شب حالة الرتدد 
ابن  قلق  "يزداد  واأ�شاف:  ال�شابقة"، 
�شلمان من وزير الداخلية؛ خوفا من 
الثاأر لعمه حممد بن  اأن ينبعث لديه 
يف  �شلمان  ابن  يردد  حيث  نايف، 

�شلبه  مع  حتى  اأنه  اخلا�شة  دوائره 
ال�رضطة، ولديه  معظم قواته، فلديه 
اأمراء  خالل  من  للبلد  اإدارية  �شبكة 
اإذا  ا�شتخدامها  ي�شتطيع  املناطق 

اأراد لقلب الأو�شاع عليه".
هو  احلايل  الداخلية   ووزير 
بن  �شعود  بن  العزيز  الأمري عبد 
الأمري  �شقيق  جنل  وهو  نايف، 
"جمتهد":  وتابع  نايف،  بن  حممد 
"من جهة اأخرى، فاق ابن �شلمان كل 
الأموال، حيث  من �شبقوه يف ت�شييع 
واملكتب  الديوان  من  يوميا  تنقل 
بالطائرات،  ال�شيخ  ل�رضم  اخلا�س 
بن  بيد حممد  والقرار  اخلتم  اأن  مع 
�شلمان ولي�س بيد الوالد الذي تزايد 
عنده الزهامير"، ي�شار اإىل اأن الأمري 
حممد بن �شلمان قام بخطوات غري 
م�شبوقة يف تاريخ ال�شعودية احلديثة، 
ب�شنه حملة اإق�شاءات واعتقالت �شد 
بع�شهم  احلاكمة،  العائلة  من  اأمراء 
من اأحفاد امللك عبد العزيز، وهو ما 

اأثار جدل وا�شعا.

 م�ضت�ضار اأردوغان يتحدث 
عن منافع "الإمرباطورية 

الرتكية الرو�ضية"

وزير خارجية اإيران حممد جواد ظريف

اأوروبا ل تنفق �ضيئا للحفاظ 
على التفاق النووي

اإىل  جديدة  تركية  اإ�شارة  يف 
�شيا�شة  يف  رو�شيا  دور  اأهمية 
كبار  اأحد  اأعلن  اخلارجية،  اأنقرة 
اأن  الرتكي  الرئي�س  م�شت�شاري 
اأبدا عما و�شفه  لن ترتاجع  بالده 
الرتكية  "الإمرباطورية  بفكرة 
بولوت  يكيت  الرو�شية"واأ�شاف 
للرئي�س  القت�شادي  امل�شت�شار 
تلفزيونية  ت�رضيحات  يف  الرتكي، 
حتالف  "لو  الأ�شبوع،اأنه  هذا 
 1854 عام  الرو�س  مع  الأتراك 
خالل احلرب بني رو�شيا من جهة، 
وتركيا  وفرن�شا  بريطانيا  وحتالف 
البلدين  �شعبا  لكان  جهة،  من 
نورماندي  �شواحل  على  يتجولن 
يف فرن�شا حاملني قوامي�س تركية 

رو�شية".
الرتكية  العالقة  اأن  بولوت  واأكد 
كتابتها،  اإعادة  يتم  الرو�شية 
اإىل  متتد  "قد  العالقة  هذه  واأن 
حملة  ظل  يف  وذلك  اليابان"، 
ال�شيا�شي  القت�شادي  ال�شغط 
التي ت�شنها وا�شنطن �شد البلدين، 

واأ�شاف:
الوليات  اأن  اأدرك  "اجلميع 

كطعم  الدولر  تطعمهم  املتحدة 
وتركيا  باأ�رضه  العامل  �شناعي. 
�شد  الحتاد  يتوجب  اأنه  اأدرك 
اأحرارا  لي�شوا  الأمريكيون  هذا. 
بل اأكرث �شعوب العامل قمعا"وحث 
على  الأتراك  املواطنني  بلوت 
الإنرتنت  بحث  حمرك  ا�شتخدام 
من  بدل  الرو�شي   Yandex

Google الأمريكي.
باأن  اأي�شا  ثقته  عن  بولوت  وعرب 
بالده �شرتبح احلرب القت�شادية، 
اقرتبت  اأن  ي�شبق  "مل  اأنه  واعترب 
حتررها  من  القدر  بهذا  تركيا 
من ال�شتعمار منذ 200 عام حتى 
مذّكرا  ال�شتقالل"،  حرب  اأثناء 
الأ�شبق عدنان  الوزراء  رئي�س  باأن 
ملعار�شته  �شنقه  مت  مندري�س 
واخل�شوع  الأمريكي  ال�شتعمار 
يف  بولوت  ت�رضيحات  وجاءت  له 
الوقت الذي �شاهمت فيه ال�شغوط 
والعقوبات الأمريكية �شد اأنقرة يف 
انهيار �شعر �رضف اللرية الرتكية، 
ما اأرغم اأنقرة على تكثيف اجلهود 
على اأكرث من م�شار اإقليمي ودويل 

ملعاجلة حالتها القت�شادية.

اإيران حممد  وزير خارجية  انتقد 
غري  اأوروبا  موقف  ظريف،  جواد 
التفاق  عن  الدفاع  يف  الفّعال 
اأوروبا  اإن  وقال  بالده،  النووي مع 
التفاق  على  للحافظ  تكتفي 
بال  مواقف  اإعالن  مبجرد 

اإجراءات عملية.
واعترب ظريف اأن الأوروبيني اأعلنوا 
بع�س  لهم  وكانت  جديدة  نقاطا 
النفطي  النطاق  يف  الإجراءات 
ترخي�س  �شمنها  من  وامل�رضيف 
بنك ال�شتثمار الأوروبي واأ�شاف: 
الإجراءات  فاإن  نظرنا  وجهة  من 
يف  وهي  عملية،  لي�شت  الأوروبية 
الواقع اإعالن مواقف وعلى الرغم 
من اأنه كانت لهم حركة اإىل الأمام، 

ما  اأوروبا  اأن  هو  اعتقادنا  لكن 
زالت غري جاهزة لالإنفاق من اأجل 

دعم التفاق النووي.
وتابع: الأوروبيون ك�شفوا حتى الآن 
يف الظاهر ويف احلوار عن اإرادتهم 
الإرادة  اأن  واأ�شاف،  ال�شيا�شية 
تقرتن  عندما  لأوروبا  ال�شيا�شية 
ذات  �شت�شبح  تنفيذية  باإجراءات 
من  مماثلة  باإجراءات  للرد  قابلية 
الأوروبيني  اأن  اإىل  وخل�س  اإيران. 
يعترب  النووي  التفاق  اإن  يقولون 
الطبيعي  ومن  لهم،  اأمنيا  اإجنازا 
اأنه ينبغي على كل بلد اأن ي�شتثمر 
وينفق من اأجل اأمنه ويجب اأن نرى 
الأوروبي خالل هذه  الإنفاق  هذا 

ال�شهور القادمة.

حركة  م�شلحو  متكن   
على  ال�شتيالء  من  طالبان، 
اجلزء  يف  بيل�شرياج  منطقة 
فارياب  ولية  من  اجلنوبي 
ونقلت  اأفغان�شتان  يف 
عن   Tolo News قناة 
حوايل  م�شري  اأن  م�شادرها، 
كانوا  اأفغاين  جندي  مئة 
ويف  جمهول  يزال  ل  هناك، 

وقت �شابق من هذا الأ�شبوع، 
ر�شائي،  حنيف  حممد  قال 
فيلق  با�شم  املتحدثني  اأحد 
اإن  الع�شكري،  "�شاهني" 
م�شلحني من طالبان، متكنوا 
قاعدة  على  ال�شتيالء  من 
ع�شكرية يف مقاطعة فارياب 
البالد  غرب  �شمال  يف 
وذكرت و�شائل اإعالم حملية، 

اأن الهجوم اأ�شفر عن م�رضع 
جنود  من   17 عن  يقل  ل  ما 
 12 واإ�شابة  الأفغاين  اجلي�س 

اآخرين.
يف  وا�شعة  مناطق  وت�شهد 
اأفغان�شتان، يف الفرتة احلالية 
القوات  بني  مواجهات 
التي  وطالبان  احلكومية 
على  ال�شتيالء  من  متكنت 

املناطق  يف  كبرية  م�شاحة 
وبا�رضت  البالد  يف  الريفية 
يف �شن هجماتها على املدن 
كما  الكبرية  ذلك  فيها  مبا 
تنظيم  وانت�شار  نفوذ  يزداد 
بعد  اأفغان�شتان  يف  داع�س 
اجلماعة  هذه  تعر�س 
يف  ماحقة  لهزائم  الإرهابية 

�شوريا والعراق.

اختفاء مائة ع�ضكري اأفغاين اإثر هجوم لطالبان



دويلاجلمعة 21 ال�سبت 22 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل12 حمرم 1440هـ 11

جهودا  »نبذل  فريالند:  وتابعت 
اأجل  من  العدالة  لإحقاق  دولية 
الروهينغا، وم�رشوع القانون الذي 
مت تبنيه اليوم مرحلة مهمة يف هذا 
األف  اأكرث من 700  ونزح  الجتاه«، 
 2017 عام  الروهينغا  من  �شخ�ص 
التي قام بها  العنف  اأعمال  ب�شبب 
اجلي�ص البورمي وملي�شيات بوذية، 
املجاورة  بنغالد�ص  اإىل  وجلاأوا 
احلني يف  ذلك  منذ  يقيمون  حيث 
توقيع  ومت  ع�شوائية،  خميمات 
بورما  بني  عودتهم  حول  اتفاق 
وبنغالد�ص يف نهاية 2017 لكن بعد 
ع�رشة اأ�شهر، اإل اأن العملية ل تزال 
البلدان  ويتبادل  ورق،  على  حربا 
التنفيذ،  تاأخري  يف  امل�شوؤولية 
اأوتاوا  تعهدت  املا�شي،  ماي  ويف 
بقيمة  اإ�شافية  م�شاعدة  بتقدمي 
 200( كندي  دولر  مليون   300
ثالث  مدى  على  يورو(،  مليون 
معي�شة  ظروف  لتح�شني  �شنوات 
يف  املخيمات  داخل  الروهينغا 
الدولة  هذه  وم�شاعدة  بنغالد�ص، 

واأقليات اإثنية اأخرى يف بورما.
مدعية  اأعلنت  اأخرى  جهة  ومن 
فاتو  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
التهم  يف  النظر  بدء  بن�شودة، 
ميامنار  �شلطات  اإىل  املوجهة 
لأقلية  الق�رشي  التهجري  ب�شاأن 
الروهينغيا امل�شلمة، ويقوم مكتب 
بالنظر  بن�شودة  فاتو  املدعية 
كانت  اإذا  ما  ملعرفة  الق�شية؛  يف 

�شلطات  مار�شتها  التي  الأعمال 
الروهينغيا ترتقي  بحق  ميامنار 
اأو جرائم  اإىل درجة جرائم حرب 
�شد الإن�شانية، وياأتي ذلك بعد اأن 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  قررت 
يف  للنظر  الخت�شا�ص  لديها  اأن 
الق�شية، على الرغم من اعرتا�ص 
علما  القرار،  هذا  على  ميامنار 
املحكمة  يف  ع�شوا  لي�شت  باأنها 
اأزمة  واأ�شفرت  الدولية،  اجلنائية 
عام  اأوت  منذ  الروهينغيا  م�شلمي 
2017 عن نزوح مئات الآلف منهم 
غربي  جنوب  راخني  ولية  من 
املجاورة  بنغالد�ص  اإىل  ميامنار 
وا�شتباكات  عنف  اأعمال  و�شط، 

مع القوات الأمنية يف ميامنار.

مطالبة للجي�ش 
البورمي

ودعا حمققون من الأمم املتحدة، 
اإىل اإق�شاء اجلي�ص البورمي، الذي 
يف  قوي  بنفوذ  يحظى  يزال  ل 
البالد رغم ت�شكيل حكومة مدنية، 
واإقالة  ال�شيا�شة،  احلياة  عن 
بحق  »اإبادة«  يف  ال�شالعني  قادته 
وقال  الروهينغيا امل�شلمة،  اأقلية 
التقرير النهائي للمحققني، الواقع 
الثالثاء،  ون�رش  �شفحة،   444 يف 
املدنية  البورمية  احلكومة  اإن 
الهادفة  العملية  توا�شل  اأن  »يجب 
احلياة  من  الع�شكريني  �شحب  اإىل 
مبراجعة  تقوم  واأن  ال�شيا�شية«، 
وما  الجتاه،  هذا  يف  للد�شتور 

اأ�شا�شيا  دورا  يلعب  اجلي�ص  زال 
و�شول  من  الرغم  على  بورما،  يف 
حائزة نوبل لل�شالم اأونغ �شان �شو 

ت�شي اإىل ال�شلطة عام 2016.
ربع  اختيار  على  ي�رشف  وهو 
له  ي�شمح  ما  الربملان،  اأع�شاء 
يحد  د�شتوري  تعديل  اأي  بعرقلة 
ثالث  ي�شغل  كما  �شالحياته.  من 
حقائب وزارية اأ�شا�شية، هي الدفاع 
ويطالب  واحلدود،  والداخلية 
القادة  باإقالة  اأي�شا  املحققون 
فعلوا  وكما  وكذلك  الع�شكريني، 
يف  ال�شابق  املرحلي  تقريرهم  يف 
نهاية اأوت، مبالحقة قائد اجلي�ص 
اأونغ هالينغ وخم�شة �شباط  مينغ 
و«جرائم  »اإبادة«  بتهم  اآخرين 
حرب«،  و«جرائم  الإن�شانية«  �شد 
يحيل  باأن  املحققون  واأو�شى 
الق�شية  الدويل  الأمن  جمل�ص 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل 
ودعوا  دولية.  حمكمة  اإقامة  اأو 
حمددة  عقوبات  فر�ص  اإىل  اأي�شا 
اجلرائم،  منفذي  �شد  الأهداف 

وفر�ص حظر على الأ�شلحة.
احلقائق  تق�شي  بعثة  وا�شتجوبت 
مل  التي  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
ي�شمح لها بالتوجه اإىل بورما، اأكرث 
وال�شهود،  ال�شحايا  من   850 من 
التقطتها  �شورا  وا�شتخدمت 
الأقمار ال�شطناعية، وقال رئي�ص 
مرزوقي  احلقائق،  تق�شي  بعثة 
حقوق  جمل�ص  اأمام  دارو�شمان، 
لالأمم املتحدة يف  التابع  الإن�شان 
اجلي�ص  وح�شية  حجم  اإن  جنيف، 

الروهينغيا  اأقلية  حيال  البورمي 
ازدراءه  وكذلك  ت�شوره،  »ي�شعب 
واأورد  املدنيني«،  بحياة  الكامل 
من  طويلة  �شل�شلة  التقرير 
�شد  ارتكبت  التي  التجاوزات 
»اغتيالت«  بينها  من  الروهينغيا، 
و«تعذيب«  اختفاء«  و«حالت 
و«عمل  جن�شية«  عنف  و«اأعمال 
»اجلرائم  ت�شكل  وهي  ق�رشي«، 
الدويل«،  القانون  نظر  يف  الأفدح 
العمليات  كل  »اإنهاء  على  وحث 
وغري  ال�رشعية  غري  الع�شكرية، 
املفيدة وغري املتكافئة، خ�شو�شا 
ت�شتهدف املدنيني«، وطالب  حني 
و�شع  »بعدم  البورمية  ال�شلطات 
ودائمة«  اآمنة  عودة  اأمام  عراقيل 

لأفراد الأقلية امل�شلمة.
�شخ�ص  األف   700 من  اأكرث  ونزح 
ب�شبب  2017؛  عام  الروهينغيا  من 
اأعمال العنف التي قام بها اجلي�ص 
البورمي وملي�شيات بوذية، وجلاأوا 
حيث  املجاورة،  بنغالد�ص  اإىل 
يف  احلني  ذلك  منذ  يقيمون 
توقيع  ومت  ع�شوائية،  خميمات 
بورما  بني  عودتهم  حول  اتفاق 
لكن   ،2017 نهاية  يف  وبنغالد�ص 
بعد ع�رشة اأ�شهر، ل تزال العملية 
البلدان  ويتبادل  ورق،  على  حربا 
بالتنفيذ.  التاأخر  يف  امل�شوؤولية 
الروهينغيا من  الالجئون  ويرف�ص 
اأمنهم  اأن  طاملا  العودة  جهتهم 

وحقوقهم غري م�شمونة.

اأكرث من ع�سرة اآالف 

قتيل

اأي�شا  املتحدة  الأمم  بعثة  طالبت 
وبالتن�شيق  البورمية،  احلكومة 
وبنغالد�ص،  الأحمر  ال�شليب  مع 
الأ�شخا�ص  هويات  بتحديد 
اعتربوا مفقودين،  اأو  قتلوا  الذين 
حمققو  جمعها  التي  واملعلومات 
ح�شيلة  اأن  اإىل  ت�شري  اللجنة 
التي  قتيل  اآلف  ع�رشة  نحو 
حدود  بال  اأطباء  منظمة  اأوردتها 
اأي�شا بالإفراج  »معقولة«، وطالبت 
وا  رويرتز،  وكالة  �شحافيي  عن 
حكم  اللذين  اأو،  �شوي  وكياو  لون 
�شنوات  �شبع  بال�شجن  عليهما 
الدولة«  باأ�رشار  »امل�شا�ص  بتهمة 
حول  حتقيقا  يجريان  كانا  فيما 

وكان  اجلي�ص،  ارتكبها  جتاوزات 
ا�شتنكروا  املتحدة  الأمم  حمققو 
قيام  عدم  �شمت  اأوت  نهاية  يف 
»با�شتخدام  ت�شي  �شو  �شان  اأونغ 
بحكم  للحكومة  كرئي�شة  موقعها 
�شلطتها  ول  الواقع،  الأمر 
املعنوية للت�شدي اأو ملنع« اأعمال 
�شو  �شان  اأونغ  وواجهت  العنف، 
ب�شبب  �شديدة  انتقادات  ت�شي 
�شمتها حيال اأزمة الروهينغيا، اإىل 
با�شم  »متحدثة  باأنها  و�شفها  حد 
الع�شكريني« من قبل اأحد م�شوؤويل 
الأمم املتحدة. لكنها مل ترد على 
بالقول  واكتفت  التهامات،  هذه 
اجلي�ص  اإن  �شبتمرب  منت�شف  يف 
كان بو�شعه »اأن الأزمة يدير ب�شكل 

اأف�شل.

تبنى جمل�ش النواب الكندي باالجماع اخلمي�ش م�سروع قانون ي�سّنف اجلرائم التي ارتكبت يف بورما بحق اأقلية الروهينغا امل�سلمة باأنها »اإبادة«. و�سادق القرار 
الذي اأقره النواب يف جمل�ش العموم على تقرير ملحققي االأمم املتحدة ي�سلط ال�سوء على »اجلرائم �سد االإن�سانية، التي ارتكبتها قوات االأمن البورمية بحق 

الروهينغا واأقليات اإثنية اأخرى«، واأقر النواب باأن »هذه اجلرائم بحق الروهينغا هي اإبادة«، ودعوا جمل�ش االأمن الدويل اإىل »اإحالة امل�ساألة اأمام املحكمة اجلنائية 
الدولية«، كما يدعو القرار جمل�ش االأمن اإىل التحقيق حول كبار امل�سوؤولني يف هيكلية القيادة الع�سكرية يف بورما، ومالحقتهم بتهمة ارتكاب »جرمية اإبادة«، 

وعقب تبني القرار، �سددت وزيرة اخلارجية الكندية كري�ستيا فريالند من وا�سنطن على اأن اجلرائم �سد الروهينغا هي ماأ�ساوية ومرّوعة. 

م٫�ش 

كندا توؤكد ح�صول اإبادة بحق الروهينغا 

تقرير دويل

 نحو ملياري �صخ�ص حول العامل يعانون الفقر
حديث  دويل  تقرير  اأظهر 
�شخ�ص  ملياري  نحو  اأن 
الفقر،  يعانون  العامل  حول 
يف  يعي�شون  مليونا  و753 
فقر مدقع، ب�شبب املجاعة 
وال�رشاعات  واجلفاف 
والكوارث الطبيعية واأ�شباب 

اأخرى.
منظمة  اأعدته  التقرير 
التنمية"  "مبادرات 
)م�شتقلة  الدولية  الإمنائية 
مقرها لندن(، ون�رشته اأول 
اأم�ص ال�شبت، مبنا�شبة اليوم 
الإن�شاين  للعمل  العاملي 

الذي يحل غدا الأحد.
نحو  اأن  التقرير  واأو�شح 
يعي�شون  �شخ�ص  ملياري 
 3.2 يتجاوز  ل  بدخل 
ل  فيما  يومًيا،  دولرات 
يتجاوز دخل من يقبعون يف 
دولر   1.9 املدقع  الفقر 
يومي وقدرت املنظمة عدد 

م�شاعدات  اإىل  املحتاجني 
دولية باأكرث من 201 مليون 
 134 يف  يعي�شون  �شخ�ص، 
و�شوريا  اليمن  بينها  بلًدا، 
ال�شودان  وجنوب  والعراق 
والأردن  ولبنان  وال�شومال 
وفل�شطني  وال�شودان 

واأفغان�شتان.
على  اخلام�ص  وللعام 
�شوريا،  ت�شدرت  التوايل، 
اإجمايل   ،2017 يف 
الإن�شانية  امل�شاعدات 
املقدمة، بن�شبة 14 باملئة، 
تلتها اليمن بن�شبة 8 باملئة 
واأ�شار التقرير اإىل اأن تركيا 
من  العامل  دول  ت�شدرت 
امل�شاعدات  تقدمي  حيث 
العام  خالل  الإن�شانية 
قيمة  باإجمايل  املا�شي، 
تلتها  دولر،  مليار   8.07
بـ6.68  املتحدة  الوليات 
اأملانيا  ثم  دولر،  مليار 

ثم  دولر،  مليار  بـ2.99 
بريطانيا بـ2.52 ملياًرا.

واأو�شح التقرير اأن اإجمايل 
قيمة امل�شاعدات الإن�شانية 
بلغ  املا�شي  العام  خالل 
نحو 27.4 مليار دولر، اأي 
اأن اأنقرة مبفردها �شاهمت 
امل�شاعدات  ثلث  بنحو 
تركيا  تعترب  كما  الإن�شانية 
ا�شتقباًل  العامل  دول  اأكرث 
عدد  يبلغ  اإذ  لالجئني؛ 
ال�شوريني الذين جلاأوا اإليها 
بالدهم،  يف  احلرب  ب�شبب 
�شوري  مليون   3.5 نحو 
بلغ  املا�شي،  العام  وخالل 
العامل  يف  النازحني  عدد 
والعنف  النزاعات  ب�شبب 
 68.5 نحو  وال�شطهاد 
بزيادة  �شخ�ص،  مليون 
مقارنة  باملائة   4.5 بنحو 

بـ2016.

عمان تدر�ش 
مقرتحات مو�سكو حول 

الالجئني ال�سوريني

الأردنية  احلكومة  تزال  ل 
املقرتحات  تدر�ص 
عودة  حول  الرو�شية 
اإىل  ال�شوريني  الالجئني 
ا�شتعادة  بعد  بالدهم 
منطقة  ال�شوري  اجلي�ص 
الأردنية  ال�شورية  احلدود 
وقالت وزيرة الدولة ل�شوؤون 
جمانة  الأردنية  الإعالم 
غنيمات، اإن بالدها توا�شل 
املقرتحات  يف  النظر 
املو�شوع،  حول  الرو�شية 
مركز  اإن�شاء  ذلك  يف  مبا 
عودتهم،  وتنظيم  لرتتيب 
وعندما يتم التفاق �شيعلن 
عنه واأكدت الوزيرة، رف�ص 
الالجئني  اإعادة  الأردن 
اإن  وقالت  ق�رشا  ال�شوريني 

قرار العودة يجب اأن يكون 
لالجئ نف�شه و�شددت على 
طلبا  تتلّق  مل  عمان،  اأن 
لفتح  الآن  دم�شق حتى  من 
ن�شيب احلدودي بني  معرب 

البلدين.
وكالة  كانت  جانبها،  من 
اأفادت  ال�شورية،  "�شانا" 
املعنية  اجلهات  باأن 
معرب  الرتتيبات يف  اأجنزت 
مع  احلدود  على  ن�شيب 
دفعة  ل�شتقبال  الأردن 
ال�شوريني  النازحني  من 
الوكالة،  وذكرت  العائدين 
اأن �شلطات حمافظة درعا 
متنقلتني  عيادتني  ن�رشت 
اإ�شعاف  �شيارات  و3 
ال�شحية  اخلدمات  لتقدمي 
و�شولهم  فور  للعائدين 
اإىل  اإ�شافة  املركز،  اإىل 
الغذاء  م�شتلزمات  جتهيز 
من  عددا  وا�شتقدمت 

من  لنقلهم  احلافالت 
اإىل  احلدودي  املركز 
يف  م�شدر  منازلهم.وقال 
لالأمم  ال�شامية  'املفو�شية 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني" 
"خالل  مت  اإنه  الأردن،  يف 
العام احلايل ت�شجيل عودة 
يف  وهي  �شخ�شا،   1769
الطبيعي"،  معدلها  اإطار 
عدد  اأن  على  و�شدد 
عادوا  الذين  الالجئني 
ال�شنوات  خالل  طواعية 
الثالث املا�شية مل يتجاوز 

15 األف لجئ.
املتحدة،  الأمم  وت�شري 
حوايل  �شجلت  اأنها  اإىل 
يف  �شوري  لجئ  األف   650
الأردن، فيما تقدر احلكومة 
الذين جلوؤوا  الأردنية عدد 
اإىل البالد بنحو 1.5 مليون 
الأزمة  اندلع  �شخ�ص منذ 

ال�شورية يف 2011.
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عي�سة ق.

ح�سني  ن�رص  يدخل  املقابل،  يف 
مبعنويات  اأوت   20 ملعبه  داي 
اجلريح  مواجهة  يف  مرتفعة 
احتاد بلعبا�س وال يفكر �سوى يف 
معقله،  على  كامال  الزاد  اإحراز 
ثالثي  �سمن  البقاء  ملوا�سلة 
خا�سة  الرتتيب  جدول  �سدارة 
للن�رصية  ي�سمح  الفوز  واأن 
اأو  االأقل  على  الو�سافة  ب�سمان 
ترقب تعرث الرائد �سبيبة القبائل 
اأجل اقتنا�س ال�سدارة على  من 
احتاد  يتواجد  بينما  انفراد، 
بلعبا�س اأمام ماأمورية �سعبة من 
والتدارك  القوى  ا�ستعادة  اأجل 

املن�رصمة  اجلولة  عقب هزمية 
اأمام �سباب ق�سنطينة.

من جهته، ي�ستقبل دفاع تاجنانت 
وهو  ال�ساورة  �سبيبة  ال�سيف 
بالنقاط  االحتفاظ  عن  يبحث 
واالبتعاد  ملعبه  على  الثالث 
جدول  يف  اخلطر  منطقة  عن 
ت�سكيلة  واأن  خا�سة  الرتتيب، 
مبعنويات  تتواجد  »الديارتي« 
بالتعادل  عودتها  عقب  مرتفعة 
وفاق  ملالقاة  تنقلها  من 
ا�ستغالل  وت�ستهدف  �سطيف، 
تتواجد  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
اأجل  من  ال�ساورة  ت�سكيلة  عليها 
حتقيق االأهم خا�سة واأن الزوار 

�سجلوا هزميتني على التوايل.

برنامج املباريات
ن�سر ح�سني داي / 

احتاد بلعبا�س
دفاع تاجنانت / �سبيبة 

ال�ساورة
اللقاءان يجريان على 

ال�ساعة 16:00
مولودية وهران / 
مولودية اجلزائر 
ابتداء من 19:00

د الو�ضافةاجلولة ال�سابعة للرابطة املحرتفة الأوىل قمة اجلريحني يف زبانة والن�ضرية ترت�ضّ
تتوا�سل اأم�سية اليوم مباريات اجلولة ال�سابعة من الرابطة املحرتفة الأول باإجراء 
ثالث مباريات م�ساء اليوم والتي ميّيزها القمة الواعدة املنتظرة على ملعب احمد 

زبانة وجتمع بني املولوديتني الوهرانية والعا�سمية، اللتان تبحثان عن تدراك هزمية 
اجلولة الفارطة وا�ستعادة زمام الأمور خا�سة وان هزمية احد الفريقني �سوف يجعله 

يدخل دوامة النفق املظلم، وهي الو�سعية التي حتتم على كل ت�سكيلة البحث عن 
اإحراز الزاد كامال ورفع املعنويات

 بطولة العامل 
لالأكابر للجيدو

اجلزائر ت�ضارك 
مب�ضارعني 

اثنني بطوكيو
 

اثنني  مب�سارعني  اجلزائر  ت�سارك 
يف بطولة العامل لالأكابر املقررة يف 
باكو اأذربيجان بني 20 و 27 �سبتمرب 
اأح�سن  حتقيق  بهدف  اجلاري، 
عدد  اأكرب  وجمع  ممكنة  م�ساركة 
لالألعاب  املوؤهلة  النقاط  من  ممكن 
ح�سبما   ،2020 طوكيو  االأوملبية 
اجلزائرية  االحتادية  عنه  ك�سفت 
الفني  املدير  واأكد  للجيدو، 
�سليم  للجيدو،  لالحتادية اجلزائرية 
بوطب�سة »لواج« ، اأن اجلزائر ت�سارك 
مب�سارعني اثنني فقط وهما اإليا�س 
بويعقوب يف فئة اأقل من 100 كلغ،  و 
فتحي نورين اأقل من 73 كلغ، م�سريا 
يف   )78-( وعالل  كوثر  »غياب  اإىل 
عل  اإ�سابة  ب�سبب  االأخرية  اللحظة 
م�ستوى الكاحل، ف�سال عن اإ�سابات 
كلغ(    78+( اأ�سالح  �سونيا  من  كل 
 90-( عمادي  بن  الرحمان  وعبد 
بامل�ساركة  �سنكتفي  عليه  و  كلغ(، 
يف مناف�سات الفردي فقط«.وك�سف 
بوطب�سة اأن الهدف امل�سطر من قبل 
يف  امل�ساركة  عرب  الفنية  املديرية 
هذا املوعد العاملي هو »بلوغ اأبعد 
دور ممكن يف املناف�سة العاملية من 
النقاط  من  عدد  اأكرب   ح�سد  اأجل 
ب�سمان  مل�سارعينا  ت�سمح  التي 
االأوملبية-  االألعاب  اإىل  التاأهل 
البطولة  باعتبار   2020 طوكيو 
االأوملبي«. للعر�س  موؤهلة  العاملية 
قائال:   اجلزائري  التقني  واأ�ساف 
»بويعقوب )33 �سنة( يتمتع مب�ستوى 
باحتالل املركز  له  ي�سمح  عايل قد 
ال�سابع يف الرتتيب العام، على عك�س 
تنق�سه  الذي   �سنة(   27( نورين 
يتمتع  ممتاز   ريا�سي  لكنه  اخلربة، 
بقدرات هائلة، ونتمنى اأن ي�سعفهما 
القرعة«،  �سحب  عملية  يف  احلظ 
املذكورة  الغيابات  اأن  اإىل  م�سريا 
طموحاتنا  من   �ستخف�س  �سابقا 
ب�سفة عامة، �سيما بن عمادي الذي 

يكت�سب خربة دولية كبرية.
التي  التح�سريات  وبخ�سو�س 
حت�سبا  الوطنية  العنا�رص  اأجرتها  
الوطني  التقني  قال  باكو،  ملوعد 
باجلزائر  باالإعداد  اكتفت  اأنها 
ترب�سات  تخ�س  مل  حيث  فقط، 
مع  التناف�س  اأجل  من   اخلارج  يف 
العاملي  امل�ستوى  من  م�سارعني 
املدية   بوالية  ترب�سات  »خ�سنا 
ترب�س  واآخر  العا�سمة،  واجلزائر 
بال�رصاقة  »�سفالت�س«  بفندق  جرى 
من 26 اأغ�سط�س اإىل 10  �سبتمرب«.

وتاأ�سف بوطب�سة ل »نق�س املوارد 
للريا�سيني  ت�سمح  مل  التي  املالية 
احلدث  لهذا  اجليد  بالتح�سري 
امل�ستوى  اأن  م�سريا  العاملي«، 
بح�سور  »مرتفعا  �سيكون  الفني 
يف  العامليني  امل�سارعني  اأح�سن  
لالأكابر«.واختتم  العاملية  البطولة 
حديثه   الوطني  الفني  املدير 
قائال :«يجب امل�ساركة يف خمتلف 
من  الدولية  واملناف�سات  الدورات 
لالأوملبياد  التاأهل  �سمان  اأجل 
ف�ستكون املهمة �سعبة  واإال   ،2020
موعد  يف  اجلزائر  متثيل  ل�سمان 
العاملية  البطولة  طوكيو«.وتنطلق 
الفردي  لالأكابر مبناف�سات  للجيدو 
وتختتم  �سبتمرب   20 اخلمي�س  يوم 
الفرق،  ح�سب  مبناف�سات   27 يوم 
النائب  اجلزائري  الوفد  ويرتاأ�س 
كرمي  االحتادية  لرئي�س  االأول  

لعرا�س.
وكالت 

وزير ال�سباب والريا�سة من البويرة

هدفنا الق�ضاء على ظاهرة ترب�ص الفرق باخلارج

اأكد وزير ال�سباب والريا�سة »حممد 
احلكومة  ا�سرتاتيجية  اأن  حطاب 
جمال  يف  احلايل  الوقت  يف 
جتهيز  يف  االإ�رصاع  هو  الريا�سة 
قيد  الريا�سية  املرافق  جميع 
القدم  كرة  مالعب  منها  االإن�ساء 
الرتاب  عرب  ريا�سي  مركز  و13 
الوطني وذلك بهدف الق�ساء نهائيا 
اجلماعية  الهجرة  ظاهرة  على 
واملنتخبات  املحلية  للفرق 
للقيام  الوطن  خارج  اإىل  الوطنية 
والتي  التح�سريية  بالرتب�سات 
طائلة  اأموال  اإهدار  عليها  ترتتب 

تكوين  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن 
م�ستوى  على  ال�سبانية  املواهب 
ال�سياق  ذات  ويف  املراكز،  هذه 
الوزير حطاب خالل زيارته  اأبدى 
البويرة غ�سبه  اىل والية  التفقدية 
التي  اخلدمات  ن�سبة  من  ال�سديد 
والت�سلية  الريا�سة  مركز  يقدمها 
ن�سبة  تتجاوز  ال  والتي  بتيكجدة 
40 باملائة وهي و�سعية ال تتوافق 
نظرا  الوزارة  طموحات  مع 
واخلالب  االإ�سرتاتيجي  للمكان 
املوفرة  واالإمكانيات  للمنطقة 
ذات  اأعطى  كما  االأح�سن  لتقدمي 

الإنهاء  �سارمة  تعليمات  امل�سوؤول 
وفندق  القدم  لكرة  ملعب  اأ�سغال 
غ�سون  يف  �رصير   200 ب�سعة 
بعد   2019 �سنة  االأول من  الثالثي 
تلك  يف  امل�سجل  الفادح  الـتاأخر 
ونف�س  �سنوات  لعدة  امل�ساريع 
الريا�سي  للمركب  بالن�سبة  ال�سيء 
لغزا  بقي  الذي  البويرة  مبدينة 
ال�ساعة وهو امللعب  غام�سا حلد 
الذي قال ب�ساأنه الوزير �سيحت�سن 
م�ستقبال نهائيات كاأ�س اجلمهورية 

يف خمتلف االأ�سناف .
اأح�سن مرزوق

ن�سر ح�سني داي / احتاد بلعبا�س

الن�ضرية ملوا�ضلة النتائج 
االيجابية واملكرة لال�ضتفاقة

داي  ح�سني  ن�رص  ت�سكيلة  تعول 
النتائج  �سل�سلة  موا�سلة  على 
جديد  فوز  وحتقيق  االيجابية 
جتمعها  التي  املواجهة  خالل 
بلعبا�س،  احتاد  اأمام  اليوم  اأم�سية 
اأر�سية  الن�رصية  العبو  يدخل  اأين 
موا�سلة  بهدف  اأوت   20 ميدان 
االيجابية  النتائج  حتقيق  �سل�سلة 
مباريات  اأربع  �سجلوا  الذين  وهم 
منها  هزمية،  دون  التوايل  على 
اآخر  يف  التوايل  على  فوزين 
الوطنية،  البطولة  من  جولتني 
النادي  التي ميلكها  الفر�سة  وهي 
العا�سمي من اجل املوا�سلة على 
يف  رغبته  وتاأكيد  الريتم  نف�س 
اللعب على االأدوار االأوىل، خا�سة 
دزيري  بالل  املدرب  ا�سبال  واأن 
بداية  منذ  رغبتهم  عن  ك�سفوا 
املو�سم اجلاري يف تكرار �سيناريو 
ولعب  املن�رصم،  املو�سم  نهاية 

جميع حظوظهم من اأجل التناف�س 
بعدما  الوطنية  البطولة  لقب  على 
املركز  املا�سي  املو�سم  اأحرزوا 
مناف�سة  بلعب  لهم  و�سمح  الثالث 

الكاف العام املقبل.
يف املقابل، يدخل النادي اجلريح 
اأجل  من  امللعب  بلعبا�س  اإحتاد 
التعرث  فخ  يف  ال�سقوط  تفادي 
هزمية  اأي  وان  خا�سة  جمددا، 
باملكرة  تع�سف  �سوف  جديدة 
وهي  االأخرية  الثالث  املراكز  يف 
قبل  ما  املركز  يف  تتواجد  التي 
مل  اأين  الرتتيب،  جلدول  االأخري 
واحد  فوز  �سوى  النادي  يحقق 
منذ انطالق املو�سم احلايل واأربع 
اأمام  موؤجلة  مباراة  هزائم ومتلك 
االأمر  الرائد احتاد اجلزائر، وهو 
الذي يدفع الالعبني اإىل حفظ ماء 
بنتيجة  العودة  خالل  من  الوجه 

ايجابية من العا�سمة.

مولودية وهران / مولودية اجلزائر

احلمراوة والعميد يف مقابلة ال 
تقبل الق�ضمة على اثنني

يحت�سن ملعب احمد زبانة مباراة 
قمة يف االإثارة وجتمع بني فريقي 
اللذان  واجلزائر  وهران  مولودية 
يدخالن اللقاء بهدف الفوز ال غري 
وتفادي هزمية جديدة قد تع�سف 
املظلم،  النفق  وتدخله  باأحدهما 
»احلمراوة«  ت�سكيلة  وتدخل 
متاأثرة  وهي  ملعبها  اأر�سية 
تعر�ست  التي  القا�سية  بالهزمية 
اأمام  املن�رصمة  اجلولة  يف  لها 
نادي بارادو بعدما كانت متقدمة 
املحليون  وقلب  النتيجة  يف 
ميلك  ال  اأين  عليها،  الطاولة 
�سوى  خيار  من  احلمراوة  العبو 
غري  ال  كامال  بالزاد  االحتفاظ 
النادي  يهدد  تعرث  اأي  واأن  خا�سة 
بالولوج اإىل منطقة اخلطر، االأمر 
الذي يجعل الالعبني حتت �سغط 
حتقيق االنت�سار وا�ستغالل عاملي 
ال�ستعادة  واجلمهور  االأر�س 
عن  واالبتعاد  االنت�سارات  ن�سوة 
املقابل،  يف  احلمراء.  املنطقة 

اجلزائر  مولودية  العبو  يدخل 
يف  مبعنويات  امليدان  اأر�سية 
تعر�سوا  الذين  وهم  احل�سي�س 
ملعبهم  على  قا�سية  هزمية  اإىل 
الذي  االأمر  القبائل،  �سبيبة  اأمام 
يدفع رفقاء الالعب عبد الرحمان 
التدارك  على  العمل  اإىل  ح�سود 
والذي  اأن�سارهم  مع  والت�سالح 
وهران  يف  بالفوز  �سوى  يتاأتى  لن 
داخل  االأجواء  ا�ستعادة  اأجل  من 
النادي وتفادي الغرق اأكرث، خا�سة 
واأن املدرب رفيق �سايفي يتواجد 
اإىل  الروح  اإعادة  اإلزامية  اأمام 
�سكة  ا�ستعادة  اأجل  من  الالعبني 
الفريق  واأن  خا�سة  االنت�سارات 
املناف�سة  خو�س  مع  موعد  على 
العربية  البطولة  ولعب  العربية 
البحريني،  الرفاع  اأمام  لالأندية 
»العميد«  ت�سكيلة  فاإن  وبالتايل 
تتواجد اأمام ماأمورية لي�ست �سهلة 
لتفادي اأية مفاجاآت غري متوقعة.
عي�سة ق.
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عي�سة ق.

بهي�أته  دفع  الذي  الو�ضع  وهو 
جلنة  تفعيل  اإع�دة  اإىل  الكروية 
مت�بعة خمتلف  اأجل  من  الأخالق 
ال�ضطح  على  تظهر  التي  الق�ض�ي� 
والعمل على اإيق�ف الظ�هرة التي 
اجلزائرية  الكرة  تهديد  اإىل  تدفع 
واو�ضح  م�ضداقيته�،  وتهديد 
زط�ضي ان الف�ف مل تتلقى م�ض�ئلة 
من طرف الحت�دية الدولية للعبة 
ن�رشه،  مت  الذي  التقرير  ب�ض�أن 
التق�رير  هذه  مثل  اأن  م�ضددا 
من  والوق�ئع  الأدلة  توفري  تتطلب 
اأجل و�ضعه� اأم�م الأيدي والذه�ب 
لتح�ضيل احلقيقة  العدالة  اإىل  به� 

ومع�قبة كل م�ضوؤول.
واأ�رّش زط�ضي على الأندية بوجوب 
ل  التي  القوانني  تطبيق  احرتام 
والتي  الكروية  هي�أته  به�  تتالعب 
ل  اأنه  مو�ضح�  ب�رشامة،  تطبقه� 
يع�ين من ال�ضغوط�ت ب�ض�أن تطبيق 
الق�نتون ب�عتب�ر اأنه فوق اجلميع، 
الرابطة  رئي�س  اأن  مو�ضح� 
الكرمي  عبد  للعبة  املحرتفة 
الأندية  من  �ضغوط�  يع�ين  مدوار 
وم�ضرييه� لكنه يعمل على جت�ضيد 
قوانني وقرارات املكتب الفدرايل 
املتحدث  واأ�ض�ر  بحذافريه�، 
فيب  ب�لتواجد  ملزمة  الفرق  اأن 
لك�ضب  مريحة  م�لية  و�ضعية 

احرتافية خ��ضة  الوطنية  البطولة 
و�ضعت  التي  امل�ض�كل  ظل  يف 
وعدم  فيه�  نف�ضه�  الأندية  بع�س 
ت�ضويته� احلقوق امل�لية لالعبيه�، 
اإقرار  غلى  ح�ضبه  الف�ف  دفع 
تكرار  لتف�دي  �ض�رمة  عقوب�ت 

نف�س ال�ضين�ريو جمددا.
يعمل  اأمور  عدة  ان  زط�ضي  وق�ل 
على حت�ضينه� يف البطولة الوطنية 
والتحكيم،  الربجمة  راأ�ضه�  على 
املو�ضم  ب�نطالقة  اأ�ض�د  حيث 
الكروي احل�يل مو�ضح� اأن رزن�مة 
رغم  احرتامه�  يتم  املق�بالت 
م�ض�ركة  ظل  يف  العراقيل  بع�س 
الق�رية  املن�ف�ضتني  يف  الأندية 

والعربية.

بلما�سي منح 
اال�ستقرار للفاف 

وطلب التكفل مبنتخب 
املحليني

الوطني  ب�لن�خب  زط�ضي  واأ�ض�د 
خالل  من  مطول  بلم��ضي  جم�ل 
الإذاعة  على  �ضيف�  اأم�س  نزوله 
املعني  اأن  اكد  حيث  الوطنية، 
لالحت�دية  ال�ضتقرار  جلب 
بعد  خ��ضة  للعبة،  اجلزائرية 
النتخ�بية  العهدة  الأول من  الع�م 
عرفت  والتي  الفدرايل  للمكتب 

يكون  اأن  قبل  الهتزازات،  بع�س 
للخ�رش  اجلديد  املدرب  قدوم 
الث�ين  الع�م  �ضمن  ايج�بي�  منحى 
للف�ف،  النتخ�بية  العهدة  من 
خ��ضة واأن الراأي الع�م واجلمهور 
متمني�  ب�ضدة  احت�ضنه  اجلزائري 
اأن  واأ�ض�ف  حق،  على  يكون  ان 
قوية  رغبة  لديه  ك�نت  املعني 
بداية  وحقق  اخل�رش  تدريب  يف 
مقبولة على راأ�س الع�ر�ضة الفنية 
من  ب�لتع�دل  ع�د  بعدم�  الوطنية 
غ�مبي� خالل فرتة عمل مل تتج�وز 
عليه  ب�ل�ضرب  مط�لب�  اأي�م،  خم�ضة 
خالل  عمله  ثم�ر  بروز  حني  غلى 

الرتب�ض�ت املقبلة. 
الكبرية  ثقته  عن  املعني  وعرب 
يف قدرة بلم��ضي من اأجل اإع�دة 
الهيبة اإىل املنتخب الوطني بعد 
خالل  به�  مر  التي  النك�ض�ت 
اأن  م�ضتطردا  ال�ض�بقة،  الفرتة 
بلم��ضي يعمل مع ط�قم م�ض�عد 
حمرتف ومن اختي�ره، والالعبني 
عمل  ظروف  يف  يتواجدون 
حتقيق  انتظ�ر  يف  معه  مريحة 
النت�ئج املرجوة، اأين ك�ضف اي�ض� 
اأنه �ضوف يتكفل ب�لإ�رشاف على 
منه  بطلب  املحلي  املنتخب 
البطولة  لعبي  مع�ينة  اأجل  من 
اخل�رش  وترب�ض�ت  الوطنية، 
ط�قمه  ب�إ�رشاف  تكون  �ضوف 

الفني.

لن نتدخل يف ق�سية 
ال�سياربي واإدارة 

املكرة ملزمة بتحمل 
امل�سوؤولية

يف  التدخل  الف�ف  رئي�س  رف�س 
ق�ضية الالعب اأودو الذي ا�ضتكى 
الفيف�  اإىل  بلوزداد  �ضب�ب  اإدارة 
م�ضتحق�ته  تلقيه  عدم  ب�ض�أن 
حيث  به�،  يدين  التي  امل�لية 
اأو�ضح ان الإدارة البلوزدادية من 
حتمل  وعليه�  الالعب  ا�ضتقدم 
الف�ف  اأن  ب�عتب�ر  م�ضوؤوليته� 
عند  لالأندية  بنك�  ي�ضبح  �ضوف 
كل م�ضكلة من هذا النوع والتدخل 
على  امل�لية  م�ض�كلهم  لتغطية 
م�ضتوى الهيئ�ت الكروية الدولية.

بلعب��س  احت�د  ق�ضية  وحول 
تدر�س  �ضوف  الف�ف  اأن  اأو�ضح 
الأي�م  خالل  الفريق  ملف 
بعدم� مل يوف م�ضوؤولو  املقبلة، 
الن�دي ب�لتزام�ته مع هيئته عقب 
ديون  ت�ضوية  على  الف�ف  اإقدام 
للفيف�  ال�ضعبة  ب�لعملة  الفريق 
ب�ضبب ق�ضيته مع لعبيه الأف�رقة 
ال�ض�بقني، م�ضيف� ان الحت�د ك�ن 
نحو  يتوجه  املن�رشم  املو�ضم 
ال�ضقوط اإىل الرابطة الث�نية لول 

الف�ف التي اأنقذته.

اأ�ساد مطوال ببلما�سي واأكد قدرته على اإعادة الهيبة للخ�سر

زط�ضي: يوجد ف�ضاد يف الكرة اجلزائرية والفاف ال تتالعب يف القوانني
اعرتف رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي اأن ظاهرة الف�ساد متف�سية يف الكرة 

اجلزائرية وهذا االأمر لي�س جديدا عليه، حيث رد على التقرير الذي ن�سرته قناة »بي بي �سي« حول تف�سي 
الظاهرة يف كرتنا امل�ستديرة واأكد اأنه يعلم منذ البداية بوجود االأمر ولهذا الغر�س اأقدمت اإحتاديته على و�سع 

االآليات من اأجل و�سع حد للظاهرة التي تنخر ج�سد كرتنا امل�ستديرة

 جماهري الفريق تطالب اإقحامه 
اأ�سا�سيا رفقة �ساين واأغويرو

حمرز مر�ضح لال�ضتفادة من 
ثورة غوارديوال يف ال�ضيتي

ماندي يعاود بالتعادل من اليونان وبن 
�سبعيني يحقق االأهم

�ضليماين وبن زية ي�ضقطان 
برباعية يف كرواتيا

اليويفا يرجح كفة الريال 
على بر�ضلونة والبايرن

فريق  يف  امل�ضتجدات  تتوجه 
نحو  الجنليزي  �ضيتي  م�ن�ض�ضرت 
اجلزائري  الدويل  الالعب  عودة 
الت�ضكيلة  اإىل  حمرز  ري��س 
و�ض�ئل  ك�ضفت  بعدم�  الأ�ض��ضية 
املدرب  اإقدام  عن  الإعالم 
نحو  غوارديول  بيب  ال�ضب�ين 
عقب  الت�ضكيلة  يف  بثورة  القي�م 
الهزمية الق��ضية التي تعر�ضوا له� 
اأوروب�  اأبط�ل  دوري  م�ض�بقة  يف 
دفعت  والتي  ليون  اأوملبيك  اأم�م 
التغيريات  اإحداث  نحو  غوارديول 
ح�ض�ب�ته  ومراجعة  الت�ضكيلة  يف 
عليه  يعتمد  الذي  التعداد  ب�ض�أن 
هذا  ويف  املقبلة،  املب�ري�ت  يف 
ميدان  متو�ضط  ف�إن  ال�ضدد 
اأم�م  يتواجد  الوطنية  الت�ضكيلة 
اإىل  العودة  اأجل  من  كبرية  فر�ضة 

بعدم�  ال�ضب�ين  مدربه  ح�ض�ب�ت 
اأن  قبل  اأ�ض��ضي�  املو�ضم  بداأ  ك�ن 
يتحول اإىل مقعد الحتي�ط ب�ضبب 
عدم الإقن�ع ب�إمك�ني�ته لعدم تعوده 
فريقه  لعب  طريقة  على  �رشيع� 
�ضفوفه  غلى  ان�ضم  الذي  اجلديد 

يف املرك�تو ال�ضيفي املن�رشم.
منح  �رشورة  على  النق�د  و�ضّدد 
والزج  حمرز  اإىل  جمددا  الفر�ضة 
به ا�ض��ضي� يف اللق�ءات املقبلة عن 
طريق العتم�د عليه رفقة لعبي 
اأغويرو  �ض�ين،  الأم�مية  الق�طرة 
وبرن�ردو �ضيلف� وهي نف�س مط�لب 
جم�هري ال�ضيتي التي ت�ض�حلت مع 
مبنحه  وتط�لب  اجلزائري  لعبه� 
الربهنة  اجل  من  جديدة  فر�ضة 

على امك�ني�ته.
عي�سة ق.

اجلزائري  الدويل  الثن�ئي  �ضجل 
زية  بن  وي��ضني  �ضليم�ين  اإ�ضالم 
عندم�  كرواتي�  يف  مدوي�  �ضقوط� 
رفقة  ثقيلة  بنتيجة  انهزموا 
اأم�م  الرتكي  فرنب�ت�ضي  ن�ديهم� 
برب�عية  دين�مكو زغرب  امل�ضيف 
من  الأوىل  اجلولة  حل�ض�ب  لهدف 
دور جمموع�ت الدوري الأوروبي، 
وغ�در  اأ�ض��ضي�  زية  بن  لعب  اأين 
 ،65 الدقيقة  يف  امليدان  اأر�ضية 
بينم� خ��س مه�جم اخل�رش الآخر 
ع�رش  اآخر  ولعب  احتي�طي�  اللق�ء 

دق�ئق فقط.
�ض�هم يف املق�بل املدافع عي�ضى 
ايج�بية  بنتيجة  العودة  يف  م�ندي 
ن�دي  رفقة  ق�ده  الذي  التنقل  من 
اليون�ن  اإىل  ال�ضب�ين  بيتي�س  ري�ل 
اأوملبي�كو�س،  امل�ضيف  واجه  اأين 
حيث انتهى اللق�ء ب�لتع�دل ال�ضلبي 
وخ��س املدافع املحوري للخ�رش 
اكواره  اأ�ض��ضي� ولعب جميع  اللق�ء 

ن�ديه  حف�ظ  يف  ب�ضكل  م�ض�هم� 
بينم�  ال�ضب�لك،  نظ�فة  على 
ري��س  مواطنه  تهمي�س  يتوا�ضل 
بوديوز الذي اكتفى مبقعد البدلء 

طيلة اطوار املق�بلة.
بن  رامي  الدويل  جهته، حقق  من 
الفوز  الأهم عندم� حقق  �ضبعيني 
الفرن�ضي  رين  ملعب  فريقه  رفقة 
ي�بلونك  ال�ضيف  ح�ض�ب  على 
الت�ضيكي بنتيجة هدف دون رد يف 
املدافع  م�ض�ركة  عرفت  مواجهة 
لت�ضكيلة  �ضمن�  للخ�رش  املحوري 
الأ�ض��ضية ملدربه الفرانكو تون�ضي 
�ضربي ملو�ضي ولعب مدافع� اأي�رش 
طيلة الت�ضعني دقيقة من املق�بلة، 
مقنع�  وك�ن  طيب�  اأداء  قدم  اأين 
وا�ضل  املق�بل،  يف  املن�ضب،  يف 
مهدي  الن�دي  يف  وزميله  مواطنه 
الحتي�ط  كر�ضي  يف  البق�ء  زف�ن 

ومل يلعب اي دقيقة من اللق�ء.
عي�سة ق.

القدم  لكرة  الأوروبي  الحت�د  اأعلن 
مب�ري�ت  نه�ية  مع  الأندية  ت�ضنيف 
اجلولة الأوىل من الكوؤو�س الأوروبية 
�ضواء دوري اأبط�ل اأوروب� اأو الدوري 
الت�ضنيف،  و�ضهدت  الأوروبي، 
الإ�ضب�ين  مدريد  ري�ل  ن�دي  تواجد 
على راأ�ضه بر�ضيد 133 نقطة، فيم� 
بر�ضلونة  ثم  ب�يرن ميونخ ومن  ج�ء 
بنف�س  والث�لث  الث�ين  املركزين  يف 
اأتلتيكو مدريد  النق�ط 114، واحتل 

نقطة،   113 بر�ضيد  الرابع  املركز 
تواجد  اخل�م�س  املركز  ويف 
جوفنتو�س الإيط�يل ب 109 نقطة، 
وعلى م�ضتوى الأندية الإيط�يل ج�ء 
الرتتيب ك�لت�يل جوفنتو�س 5، روم� 
13، ن�بويل 15، فيورنتين� 36، لزيو 
لإنرت  الدرامي  الفوز  و�ض�هم   ،40
ميالن على توتنه�م يف رفع م�ضتواه، 

ليحتل املركز 60.
وكاالت 

ك�سف اأن قدرة الالعب يف الراأ�سيات اأثار اهتمامه به

حليلوزيت�ش: روراوة �ضخر مني عند ا�ضتدعائي �ضليماين للخ�ضر
ق�بلته  اإ�ضالم �ضليم�ين  الالعب  اإىل  ا�ضتدع�ء دويل  اأول  اأن توجيهه  ال�ض�بق وحيد حليلوزيت�س  الوطني  الن�خب  ك�ضف 

ال�ضخرية من اأع�ض�ء الحت�دية اجلزائرية لكرة القدم يتقدمه� رئي�ضه� ال�ض�بق حممد روراوة، مو�ضح� يف ت�رشيح�ت 

اأدىل به� لالإعالم الكرواتي اأن اجلميع يف الهيئة الكروية مل يكن يوؤمن ب�إمك�ني�ت الالعب ال�ض�بق ل�ضب�ب بلوزداد، لكنه 

اأ�رش على و�ضع الثقة يف الالعب ومل يخيبه بعدم� قدم م�ضتوي�ت كبرية وت�ألق يف عديد املب�ري�ت مع املنتخب الوطني، 

م�ضيف� اأن الالعب املحرتف رفقة فرنب�ت�ضي الرتكي برهن اأن لعب جيد واأحد اأف�ضل الالعبني الذين يجيدون اللعب 

ب�لراأ�س، م�ضريا اأن الالعب مل يكن جيدا من الن�حية الفنية عندم� ع�ينه لكن لعبه بحرارة وامتالكه لي�قة بدنية واللعب 

ب�لراأ�ضي�ت دفعه اإىل ا�ضتدع�ئه للت�ضكيلة الوطنية.

ع.ق.



مواجهتان حذرتان لرب�شلونة والريال
اأقرب املناف�سني عندما  اإىل تو�سيع الفارق مع  الليغا  ي�سعى بر�سلونة وريال مدريد قطبا 
يخو�سان مباراتني حذرتني، يف املرحلة اخلام�سة من الدوري الإ�سباين نهاية هذا الأ�سبوع، 
ويت�سدر بر�سلونة حامل اللقب الرتتيب ب12 نقطة بعد فوزه يف مبارياته يف الأربع وهو 
اأوروبا يف ال�سنوات  الوحيد الذي حقق هذا الجناز، فيما يتخلف عنه ريال مدريد بطل 
الثالث الأخرية بفارق نقطتني وذلك بعد تعادله الأخري على ار�ض اأتلتيك بلباو، ول �سك اأن 
مباراة ريال مدريد مع �سيفه ا�سبانيول اليوم على الدرجة عينها من ال�سعوبة مقارنة مع 
مواجهة غرميه التقليدي �سد �سيفه وجاره جريونا غدا يف ختام املرحلة، نظرا لحتالل 
ا�سبانيول املركز الرابع بفوزين وتعادل على غرار جريونا ال�ساد�ض الذي حقق فوزين على 

فياريال و�سلتا فيغو ثالث الرتتيب.
ول يتوقع اأن ي�سكل جريونا عقبة كبرية جلاره الذي فاز عليه مرتني املو�سم املا�سي 0-3 
و6-1، و�ستكون هذه املباراة حمط اأنظار نظرا لنية رابطة الدوري املحلي اإقامة ن�سخة 
يف  هجوم  اأف�سل  بر�سلونة  وميلك  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  جانفي  يف  منها  الإياب 
الدوري 14 هدفا يف اأربع مباريات، خ�سو�سا بف�سل اكت�ساحه هوي�سكا املتوا�سع 8-2 يف 

املرحلة قبل املا�سية بف�سل تاألق مي�سي 4 اأهداف والفرن�سي عثمان دميبيلي 3 اأهداف.

البايرن يتجهز للإطاحة ب�شالكه
يتطلع بايرن ميونيخ املت�سدر وال�ساعي اإىل لقب �سابع توالياً اإىل موا�سلة عرو�سه القوية 
هذا املو�سم وحتقيق فوزه الرابع توالياً يف الدوري، عندما يحل �سيفاً على �سالكه و�سيف 
القاع اليوم يف املرحلة الرابعة، وحقق الفريق البافاري ثالثة انت�سارات يف الدوري حا�سداً 
العالمة الكاملة جعلته ينفرد بال�سدارة بفارق نقطتني عن خم�سة مطاردين، يف املقابل، 
اأخفق �سالكه يف ح�سد اأي نقطة من مبارياته الثالث الأوىل، لكن الفريق البافاري املنت�سي 
بالنت�سارات على اجلبهتني املحلية والأوروبية، يعاين من فقدان عدد ل باأ�ض به من لعبيه 
املفاتيح بداعي الإ�سابة، اإثر �سقوط كل من الفرن�سي كورنتان تولي�سو والربازيلي رافينيا 
جراحية  لعمليات  تالياً  وخ�سوعهم  الإ�سابة،  فخ  يف  كومان  كينغ�سلي  الفرن�سي  وقبلهما 

وغيابهم فرتات ل باأ�ض بها.
ميونيخ  بايرن  على  ال�سغط  موا�سلة  اإىل  الو�سيف  دورمتوند  بورو�سيا  يتطلع  جانبه،  من 
عرب ال�سعي بالعودة بالنقاط الثالث من اأر�ض م�سيفه هوفنهامي 11 وامل�سارك يف دوري 
الأبطال، وحقق دورمتوند بداية جدية يف املجموعة الأوىل مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
بفوزه على م�سيفه كلوب بروح البلجيكي 1-0، يف املقابل، ياأمل هوفنهامي حتقيق نتيجة 
طيبة بعد تعادله خارج اأر�سه 2-2 مع م�سيفه �ساختار دانييت�سك الأوكراين يف مباراة تقدم 

فيها مرتني.

اأغويرو ميّدد عقده مع �شيتي اإىل 2021
اأعلن نادي مان�س�سرت �سيتي اأم�ض متديد عقد مهاجمه الأول الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو 
الر�سمي،  موقعه  على  الجنليزي  النادي  اأورده  ما  بح�سب  وذلك   2021 اإ�سايف حتى  لعام 
وكان اأغويرو مرتبطاً مع �سيتي بعقد ميتد لغاية 2020 غري اأّن العقد اجلديد �سيمّدد مكوثه 
الع�رش  ببلوغ حمطة  التانغو  لنجم  ي�سمح  اإ�سافياً، وهو ما قد  »املواطنني« عاماً  يف قلعة 
�سنوات بالقمي�ض ال�سماوي منذ و�سوله عام 2011 قادماً من اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، ويف 
 7 بقيت هنا ملدة  لقد  التمديد،  بهذا  �سعيد  »اأنا  قال:  التوقيع  بعد  لأغويرو  ت�رشيح  اأول 
�سنوات وكانت فكرتي حماولة املوا�سلة لع�رش �سنوات واآمل اأن يتحقق هذا الأمر«، وعلّق 
املدير الريا�سي يف مان�س�سرت �سيتي تك�سيكي بيغري�ستاين على حدث التوقيع بقوله: »نحن 
�سعداء للغاية، لطاملا كان اأغويرو ذا اأهمية بالغة منذ و�سوله يف 2011 و�سيظل يف طليعة 
�سلم الأهميات لدى النادي، نحن حمظوظون باأن منتلك اأحد اأف�سل املهاجمني يف العامل 

ل�سنوات قادمة«.

مبابي يدافع عن نف�شه اأمام جلنة اال�شتئناف
دافع كيليان مبابي مهاجم باري�ض �سان جريمان مت�سدر الدوري الفرن�سي عن نف�سه اأمام 
اللجنة العليا لال�ستئناف املكلفة النظر يف عقوبة اإيقافه لثالث مباريات، اأوقف املهاجم 
العامل يف رو�سيا و�ساهم يف قيادته  كاأ�ض  الذي برز مع منتخب بالده يف نهائيات  ال�ساب 
اإىل اللقب الثاين يف تاريخ فرن�سا، ب�سبب نيله بطاقة حمراء مبا�رشة يف مباراة فريقه �سد 
تيجي  املناف�ض  الفريق  بدفع لعب  لقيامه  املحلي  الدوري  الرابعة من  املرحلة  نيم يف 
�سافانييه اإثر ارتكابه عرقلة قا�سية بحقه، واأفاد م�سدر مطلع على �سري ال�ستئناف ف�سل 
اإبالغ  بعد  و�سيعلن  املقبل،  الثنني  ي�سدر  اأن  املتوقع  من  القرار  اأن  هويته،  ك�سف  عدم 
الناديني به، وا�ستاأنف نيم قرار جلنة الن�سباط باإيقاف لعبه الذي طرد اثر ارتكابه خطاأ 

�سد مبابي يف املباراة بني الفريقني يف الأول �سبتمرب. 

اليوروبا ليغ اأر�شنال يتجاوز فور�شكل وهيغواين ينقذ ميلن

حقق اأر�سنال الإجنليزي فوزاً كبرياً 4-2 على �سيفه فور�سكال الأوكراين يف املرحلة الأوىل من مناف�سات املجموعة اخلام�سة 
�سمن دور املجموعات مل�سابقة الدوري الأوروبي، جاءت رباعية اأر�سنال عرب الغابوين بيار اإميرييك اأوباميانغ يف الدقيقتني 
فور�سكال، يف  ثنائية  �ساربار  �سي�سناكوف وفال�سي�سالف  فيما �سجل فالدميري  اأوزيل  والأملاين م�سعود  ويلبيك  وداين  هدفني 
املجموعة ذاتها، فاز �سوبرتينغ براغا الربتغايل على كاراباغ الأذربيجاين بثنائية نظيفة، ويف املجموعة الثالثة، فاز �سالفيا 
وزينيت  الدمناركي  كوبنهاغن  مواجهة   1-1 الإيجابي  التعادل  ح�سم  فيما  نظيف  بهدف  الفرن�سي  بوردو  على  الت�سيكي  براغ 
برباعية مقابل هدف،  الرتكي  الكرواتي مواجهته مع فرنبهت�سه  الرابعة، ح�سم دينامو زغرب  الرو�سي، وحل�ساب املجموعة 

وح�سم �سبارتاك ترنافا ال�رشبي مواجهته مع اندرخلت البلجيكي بهدف نظيف.
بينما عاد ميالن الإيطايل بفوز �سعب من اأر�ض ديديالجني اللوك�سمربغي 1-0 من مباريات املجموعة ال�ساد�سة يف اليوروبا 
ذات  ويف   ،59 الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  دون  الذي  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني  لالعبه  بفوزه  ميالن  ويدين  ليغ، 
املجموعة، تعادل اأوملبياكو�ض اليوناين مع �سيفه ريال بيتي�ض الإ�سباين �سلبياً. وخ�رش لودوغوريت�ض رازغراد البلغاري اأمام باير 

ليفركوزن الأملاين 2-3 عن املجموعة الأوىل، وانهزم اآيك لرنكا القرب�سي اأمام اأف �سي زوريخ ال�سوي�رشي 1-0.
النم�سوي 3-2،  �سالزبورغ  اأمام  الأملاين  الرنوجي 1-0، وخ�رش ليبزيغ  الإ�سكتلندي على روزنبورغ  �سلتيك  انت�رش  من جهته، 
وحقق نادي اإ�سبيلية الإ�سباين فوزاً كبرياً على �ستاندر دو لياج البلجيكي 5-1 من مناف�سات املجموعة العا�رشة، اأما اأوملبيك 
مر�سيليا الفرن�سي مني بهزمية مفاجئة على اأر�سه اأمام اآينرتاخت فرانكفورت الأملاين يف حني تفادى لزيو روما الكبوة وحقق 

فوزاً �سعباً على اأبولون القرب�سي يف م�ستهل مباريات الدوري الأوروبي.

يف  اللقب  حامل  جوفنتو�ض  يخو�ض 
الأعوام ال�سبعة الأخرية، رحلة �سهلة اإىل 
فروزينوين  ملالقاة  العا�سمة  �سواحي 
املرحلة  ختام  يف  غدا  املتوا�سع 
الإيطايل،  الدوري  من  اخلام�سة 
يف  رائعة  بداية  حقق  الذي  جوفنتو�ض 
انت�سارات  اأربعة  اأ« حيث حقق  »�سريي 
كاملة و�سعته يف ال�سدارة، كان اأ�سعبها 
الأول على م�سيفه كييفو 3-2 يف الوقت 
يواجه فروزينوين املتوا�سع يف  القاتل، 
خ�سارته  بعد  روما  العا�سمة  �سواحي 
�سمبدوريا  اأمام  اآخرها  مرات  ثالث 
طرد  تداعيات  واإىل   ،5-0 اأر�سه  على 
جناحه  يوفنتو�ض  �سيفتقد  رونالدو، 

املوقوف  كو�ستا  دوغال�ض  الربازيلي 
اأربع مباريات على خلفية قيامه بالب�سق 
دي  فيديريكو  �سا�سوولو  يف وجه لعب 

فران�س�سيكو. 
املا�سي  املو�سم  و�سيف  نابويل  ويحل 
املتمو�سع  تورينو  على  الرتتيب  وثالث 
العا�رش،  املركز  يف  الرتتيب  و�سط  يف 
بداية  حقق  اجلنوبي  الفريق  لكن 
بطيئة يف دوري الأبطال بعودته بنقطة 
التعادل ال�سلبي من اأر�ض النجم الأحمر 
القا�سية  خ�سارته  وبا�ستثناء  ال�رشبي، 
حقق  بثالثية،  �سمبدوريا  اأر�ض  على 
نابويل بداية مقبولة اإذ فاز يف مبارياته 
 3 م�سافة  على  ليبقى  الأخرى  الثالث 

نقاط من يوفنتو�ض البطل.
ويف مواجهة قوية، يحل انرت اجلريح يف 
الدوري على �سمبدوريا رابع الرتتيبـ ومل 
�سباليتي  لوت�سانو  املدرب  فريق  يحقق 
�سوى فوز وحيد يف مبارياته الأربع حتى 
الآن، اأما روما، الفريق الإيطايل الوحيد 
هذا  الأبطال  دوري  يف  خ�رش  الذي 
اجلريح  بولونيا  على  فيحل  الأ�سبوع، 
النظار  وترتكز   ،18 املركز  والقابع يف 
ثالثة  حقق  الذي  الثاين  �سبال  على 
فيورنتينا  على  �سيفا  ويحل  انت�سارات 
اخلام�ض، فيما ياأمل ميالن الذي ميلك 
مباراة موؤجلة تعوي�ض تعادله مع كالياري 

عندما ي�ستقبل اأتالنتا 13.

اليويف يعود اإىل القواعد يف مهمة �شهلة
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االحتاد االأوروبي يدر�س طرد رونالدو االأ�شبوع املقبل
اأعلن الحتاد الأوروبي اأن جلنة الن�سباط التابعة له فتحت اإجراء بعد البطاقة احلمراء التي ح�سل عليها الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو الأربعاء املن�رشم �سمن دوري اأبطال اأوروبا، و�سيتم احلكم يف هذه احلالة اخلمي�ض املقبل، وح�سل رونالدو على 
بطاقة حمراء مبا�رشة يف الدقيقة 29 من مباراة فريقه جوفنتو�ض الإيطايل مع م�سيفه فالن�سيا الإ�سباين بعد احتكاك مع 
مدافع الأخري الكولومبي جاي�سون مورييو، وغادر جنم ريال مدريد الإ�سباين ال�سابق اأر�ض ملعب مي�ستايا وهو يبكي، وتلقى 
رونالدو احلا�سل خم�ض مرات على جائزة الكرة الذهبية التي متنح �سنويا لأف�سل لعب يف العامل، البطاقة احلمراء مبزيد 
بثنائية نظيفة �سجلها  الفوز  اليوفني من  القا�سية مل متنع  ال�رشبة  الفهم ملا ح�سل، لكن هذه  الغ�سب وعدم  من حركات 
البو�سني مرياليم بيانيت�ض من ركلتي جزاء.  وهي البطاقة احلمراء الأوىل للهداف التاريخي لدوري الأبطال 121 هدًفا يف 
امل�سابقة، و11 يف م�سريته.اأما حالة الطرد الأخرية فكانت يف اأوت 2017 بعد نيله بطاقتني �سفراوين يف الكاأ�ض ال�سوبر 
الأ�سبانية �سد بر�سلونة على ملعب الأخري كامب نو  خللع قمي�سه بعد ت�سجيله هدفاً، ثم عندما ت�سنع ال�سقوط للح�سول 

على ركلة جزاء ما اأدى به لدفع حكم واأوقف خم�ض مباريات.
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م�ضرحيات نحفظها عن ظهر قلب ون�ضاهدها يف العيد ولو عر�ضت 100 مرة
مب�شاهدة  دائما  العيد  ارتبط   
وظلت  الكوميدية  امل�رسحيات 
جمموعة من امل�رسحيات تعر�ض 
عرب  الأعياد  فى  دائما  ب�شكل 
والف�شائية  امل�رسية  القنوات 
العربية، حتى اأ�شبحت فرحة العيد 
ل تكتمل اإل مب�شاهدتها ومبتابعة 
الإفيهات التى �شنعها جنومها مثل 
�شالح وحممد  و�شعيد  اإمام  عادل 
وعبد  البابلى  و�شهري  �شبحى 
املهند�ض  وفوؤاد  مدبوىل،  املنعم 
و�شمري غامن، وغريهم من جنومنا 

الذين اأمتعونا باأعمالهم اخلالدة.
اأ�شبحت  التى  امل�رسحيات  اأوىل 
فى  عر�شها  الثابت  الأعمال  من 
و�شكينة«،  »ريا  م�رسحية  العياد 
الفنانة  ببطولتها  قامت  التى 
تقف  كانت  مرة  ولأول  �شادية 
و�شاركها  امل�رسح،  خ�شبة  على 
الكبري  الفنان  الكوميديا  عمالق 
مدبوىل  املنعم  عبد  الراحل 
البابلى،  �شهري  القديرة  والفنانة 
اأهم  من  امل�رسحية  هذه  وتعد 
امل�رسح  تاريخ  فى  امل�رسحيات 
قد  وكانت  الكوميدى،  امل�رسى 
حققت جناحا كبريا عند عر�شها، 
وا�شتمر عر�شها ل�شنوات وعر�شت 
فى اأكرث من دولة عربية، وما زالت 
تعر�ض عرب �شا�شات التليفزيونات 
مئات  بل  ع�رسات  ون�شاهدها 
ون�شحك  منها  منل  ول  املرات 
�شمن  من  لها.  م�شاهدة  كل  مع 
اأي�شا  املحببة  امل�رسحيات 
م�رسحية  العربى  امل�شاهد  لدى 
التى  حاجة«  ما�شاف�ض  »�شاهد 
عقب  اإمام  عادل  النجم  قدمها 
مدر�شة  م�رسحية  فى  جناحه 
امل�شاغبني، فقد ف�شل عادل اإمام 
بعيدا  مبفرده  م�رسحية  يقدم  اأن 
عن فريق عمل م�رسحية »مدر�شة 
امل�شاغبني«، وبالفعل جنح جناحا 
التى  امل�رسحية  هذه  فى  كبريا 
امل�رسح  روائع  من  اأي�شا  تعترب 
من  وهى  الكوميدى،  امل�رسى 

مطاوع،  هانى  الدكتور  اإخراج 
جرب  ناهد  بطولتها  فى  وي�شارك 
القدير  والفنان  �شعراوى  ونظيم 

عمر احلريرى.

 م�سرحية �ساهد 
ما�ساف�ش حاجة 
انطالقة عادل 

اإمام نحو النجومية 
املنفردة

 
ثالث امل�رسحيات التى ل منل من 
م�شاهدها  ونحفظ  م�شاهدتها 
»مدر�شة  م�رسحية  واإفيهاتها 
جناحا  حققت  التى  امل�شاغبني«، 
�شاحقا ومل يكن متوقعا فى البداية، 
خا�شة اأن جنومها وقتها كانوا فى 
بداياتهم، منهم عادل اإمام و�شعيد 
زكى  واأحمد  �شلبى  ويون�ض  �شالح 
امل�رسحية  ولتلك  اجليار،  وهادى 
عرب  احلكايات  من  والكثري  الكثري 
بداية  فى  كان  فقد  كوالي�شها، 
املنعم  عبد  الفنان  يقوم  عر�شها 
املدر�شة  ناظر  بدور  مدبوىل 
لكنه اعرت�ض على الإ�شافات التى 
اإمام  وعادل  �شعيد �شالح  اأ�شافها 
فى امل�رسحية، وطلب من املنتج 
و�شاحب  موؤ�ش�ض  خفاجى  �شمري 
فرقة الفنانني املتحدين اأن يلتزم 
اأبطال العمل بالن�ض، ولكن املنتج 
عبد  تغيري  ومت  لنجومه  انت�رس 
الفنان  املنعم مدبوىل وحل حمله 
الراحل ح�شن م�شطفى، كما تغري 
عند اإعادة عر�ض امل�رسحية عام 
1980 الفنان اأحمد زكى وحل حمله 
وتغريت  اجلندى،  حممود  الفنان 
اأي�شا الفنان �شهري البابلى وقدمت 

الفنانة نيللى دورها فى الإعادة.
م�رسحية »العيال كربت« من اأ�شهر 
والتى  الكوميدية  امل�رسحيات 
جاءت بعد جناح م�رسحية مدر�شة 

العمل،  فريق  بنف�ض  امل�شاغبني 
اأو�شحنا  كما  اإمام  عادل  اأن  اإل 
اأن يقدم بطولة مبفرده فى  ف�شل 
ولكن  حاجة«،  ما�شاف�ض  »�شاهد 
وحققت  كربت«  »العيال  جنحت 
مدر�شة  مل�رسحية  موازيا  جناحا 
اإنتاج  من  اأي�شا  وهى  امل�شاغبني، 
التى  املتحدين  الفنانني  فرقة 
تعد اأهم فرقة م�رسحية فى تاريخ 
قدمت  فقد  الكوميدى  امل�رسح 

اأغلب روائع امل�رسحيات.

 م�سرحية العيال 
كربت من اأكرث 

امل�سرحيات 
الكوميدية جناحا

ارتبطنا  التى  امل�رسحيات  من 
»اجلوكر«  م�رسحية  اأي�شا  بها 
والتى  �شبحى،  حممد  للفنان 
منها  �شخ�شية  من  اأكرث  فيها  قدم 
التى  اأيوب«،  »عم  �شخ�شية  مثال 
حقيقية  �شخ�شية  اأنها  لنا  اأكد 
تفا�شيلها  واأخذ  بنف�شه  �شاهدها 
قدم  كما  اأيوب،  عم  فى  وو�شعها 
�شخ�شية »عطيات« وهى اأي�شا من 
ال�شخ�شيات التى حتمل الكثري من 
امل�رسحية  هذه  داخل  الإفيهات 
اأكرث من موقف  بها  التى  ال�شهرية 

كوميدى م�شحك للغاية.
اأكرث  �شبحى  حممد  للفنان  كما 
العيد،  فى  تعر�ض  م�رسحية  من 
»الهمجى«  م�رسحية  مثال  منها 
التى قدمها بعد تعاونه مع الكاتب 
اأي�شا  وهى  الرملى،  لينني  الكبري 
نحفظ  التى  امل�رسحيات  من 
و�شارك  واإفيهاتها،  م�شاهدها 
النجم حممد �شبحى فى بطولتها 
الفنانة الراحلة �شعاد ن�رس والفنان 
الراحل ممدوح وافى والفنانة هناء 

ال�شوربجى.
نحبها  التى  امل�رسحيات  و�شابع 

م�رسحية  دائما  ون�شاهدها  جدا 
الفنان  قدمها  التى  »املتزوجون« 
الكوميدى  النجم  مع  غامن  �شمري 
جورج �شيدهم، و�شاركهما البطولة 
املوجى  وجناح  �شعيد  راوية 
وزكريا موافى واأحمد ماهر الذى 
كان يقدم دوره الفنان اأحمد راتب 
الفنانة  كانت  كما  ت�شويرها،  قبل 
هويدا ابنة الفنانة �شباح هى التى 
تقدم �شخ�شية »لينا« التى قدمتها 
منذ  والتى  �شريين،  الفنانة  بعدها 
ذلك احلني واأ�شبح مرتبطا ا�شمها 
م�شعودى«،  يا  »�رس�شار  بافيه 
من  الكثري  بها  امل�رسحية  وهذه 

الإفيهات الكثرية.
 

م�سرحية-
املتزوجون

الكوميدية  اأي�شا  امل�رسحيات  من 
الأعياد  فى  كثريا  تعر�ض  التى 
للفنان  بناتك«  على  »�شك  م�رسحية 
الكبري فوؤاد املهند�ض، والتى �شاركه 
راتب  واأحمد  يون�ض  �شناء  بطولتها 
احل�شن،  اأبو  وحممد  و�رسيهان 
وهى م�رسحية تعتمد على املوقف 
الكوميدى وبها الكثري من الإفيهات 
اأف�شل  ومن  الفنانني،  بني  املتبادلة 
امل�شهد  نن�شاه  ل  والتى  م�شاهدها 
املهندى  فوؤاد  بني  جمع  الذى 
يون�ض  و�شناء  احل�شن  اأبو  وحممد 
فعله  ما  له  ت�شف  كانت  حينما 
م�شك  فى  رغب  حينما  خطيبها 
»كنتى  ال�شهري  الإفيه  وبها  يدها، 

خليها مي�شكها يا فوزية«.
م�رسحية »ع�ض املجانني« اأي�شا من 
الوجبات الدائمة على مائدة القنوات 
فى  امل�رسى  والتليفزيون  الف�شائية 
العيد، والتى تعر�ض كثريا، وهى من 

الكوميدى  الفنان  م�رسحيات  اأ�شهر 
حممد جنم، والذى حقق من خالل 
هذا  زال  وما  كبرية  �شهرة  بها  اإفيه 
الإفيه نتداوله حتى الآن وهو »�شفيق 
ح�شن  للفنان  قاله  الذى  راجل«،  يا 
وي�شارك  امل�رسحية،  فى  عابدين 

فى بطولتها ليلى علوى.
نحبها  التى  امل�رسحيات  اآخر 
منل  ول  ومرات  مرات  ون�شاهدها 
حممد  »�شارع  م�رسحية  روؤيتها  من 
�شوقى  فريد  الكبار  بنجومها  على« 
واملنت�رس  �شيف  ووحيد  و�رسيهان 
البارونى  �شليم و�شهري  باهلل، وه�شام 
وغريهم من النجوم، وهى م�رسحية 
اأي�شا  حتمل  ا�شتعرا�شية  كوميدية 
الكثري من امل�شاهد الكوميدية التى 
ي�شارك فيها وحيد �شيف واملنت�رس 
باهلل مع فريد �شوقى، واأي�شا م�شاهد 
ا�شتعرا�شية جميلة بني ه�شام �شليم 

و�رسيهان.

�ضقيق األي�ضا يك�ضف عن تفا�ضيل جديدة حول مر�ضها!
ك�شفت م�شادر اإعالمية يف لبنان اأن �شقيق النجمة 
األي�شا، كميل خوري، مل يفارق اأخته ووقف بقربها 

طوال فرتة �رساعها مع �رسطان الثدي، حماول مدها 
بالقوة بالرغم من تاأمله لأملها اأثناء العالج وحتدث 

خوري حول حادثة مر�ض اأخته، قائال: »ميكن للمر�ض 
اأن يطرق باب اأي اإن�شان، ولكن وجود املقربني من 

حوله يخفف عليه الآلم«. كما اأ�شار �شقيق األي�شا اإىل 
اأنه مل يكن الوحيد الواقف بجانبها خالل �رساعها مع 

املر�ض.
واأ�شاد كميل خوري بنجاح �شقيقته يف »اإي�شال ر�شالة 
اإن�شانية قوية باأ�شلوب فني، ت�شاعد يف التوعية �شد 

املر�ض اخلطري و�رسورة الك�شف الدوري لل�شيدات، 
لالطمئنان على �شحتهن«كما اأكد �شقيق النجمة اأنه 

على الرغم من اأملها وتعبها خالل مرحلة العالج، 
اإل اأنها مل توؤجل موعد عمل قط اأو تتخلف عن 

واجباتها جتاه مهمتها الفنية ويف ال�شياق نف�شه، ك�شف 
�شقيق األي�شا عن اأنها كانت ما تزال يف مرحلة العالج 
الإ�شعاعي عندما اأغمي عليها خالل حفل غنائي يف 

دبي، يف �شهر فرباير املا�شي. كما اأكد اأن �شعر األي�شا 
مل يت�شاقط يف الأ�شهر املا�شية، اإذ مل تخ�شع للعالج 
الكيميائي ويف نهاية ت�رسيحاته، اأ�شار خوري اإىل اأن 
النجمة تعافت متاما منذ �شهرين وا�شتعادت قوتها 

و�شحتها، ح�شب تقارير اأطبائها امل�رسفني على العالج ويعمل خوري اليوم كموزع مو�شيقي، �شارك يف اإعداد األبوم األي�شا الأخري، »اإىل كل اللي 
بيحبوين«، والذي ك�شفت من خالله لأول مرة عن مر�شها.

تدمر ت�ضتعد ال�ضتقبال 
ال�ضياح من جديد!

ت�شتعد 
ال�شلطات 
ال�شورية 
لرتميم 

املدينة 
الأثرية 

القدمية يف 
تدمر خالل 

فرتة وجيزة، 
لي�شبح ال�رسح 

التاريخي 
ال�شوري 
جاهزا 

ل�شتقبال ال�شياح يف اأقرب وقت ممكن واأعلن حمافظ حم�ض، 
ازي، اأن مدينة تدمر الأثرية �شت�شبح جاهزة ل�شتقبال  طالل الربرَ

ال�شياح من جديد، يف �شيف عام 2019 وقد اأعربت كل من 
اليوني�شكو ورو�شيا وبولندا واإيطاليا وبلدان وموؤ�ش�شات اأخرى، 

ومنظمات اأوروبية غري حكومية، عن ا�شتعدادها لتقدمي امل�شاعدة 
يف ترميم وا�شتعادة الآثار والتحف القدمية للمدينة.

واأ�شاف الربازي، بح�شب وكالة اأنباء ريا نوفو�شتي الرو�شية، اأن 
تدمر وتاريخها احل�شاري لي�شا اإرثا ل�شوريا فح�شب، بل اإرث للعامل 

اأجمع.
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اأبو القا�سم �سعد اهلل 
وق�سايا الإبداع الأدبي

لقد اأجنز الأ�ستاذ الدكتور حممد الأمني بلغيث عمال كبريا عندما جمع الكثري من 
املقالت والدرا�سات وال�سهادات حول �سيخ املوؤرخني الكاتب واملثقف الزاهد ابو القا�سم 

�سعد اهلل، و جعله مو�سوما ب«:رحيل �سيخ املوؤرخني اجلزائريني اأبو القا�سم �سعد اهلل 
باأقالم اأحبابه«-دار الب�سائر اجلديدة للن�سر والتوزيع2014-، وفيه م�ساهمة متوا�سعة 

لقلمنا عن الق�سايا الأدبية يف كتابات املوؤرخ، علما اأن ا�سمه يح�سر يف اأبحاث التاأريخ 
لبدايات ال�سعر احلر يف اجلزائر وق�سيدته طريقي )1955(.

د-وليد بوعديلة – 
جامعة �سكيكدة

والكاتب  امل�ؤرخ  يقرتب 
اهلل  �سعد  القا�سم  اأب�  الكبري 
يف  “جتارب  الهام  كتابه  يف  
بع�ض  من   ” والرحلة  الأدب 
والتاريخية  الأدبية  الق�سايا 
الأماكن  لبع�ض  رحالته  ويقدم 
املغرب   ( والعربية  اجلزائرية 
خنقة  و  العربية  واجلزيرة 
رحالت  وكذلك  ناجي(  �سيدي 
كما  ال�سخ�سيات،  من  غريه 
يت�سمن الكتاب بع�ض احل�ارات 
القا�سم  اأبي  مع  اأجنزت  التي 
�سعد اهلل. وقد ن�رشته امل�ؤ�س�سة 

ال�طنية للكتاب �سنة 1983.
تع�د  الكتاب  مقالت  اأغلب 
اخلم�سينات  �سن�ات  اإىل 
من  الكثري  وفيها  وال�ستينات، 
الأدبي  النقدي  التفكري  مالمح 
اأن  ميكن  حيث  املتميز، 
املمار�سة  تاريخ  عربها  نتتبع 
و�ستحاول  اجلزائرية.  النقدية 
من  القرتاب  ال�سط�ر  هذه 
وك�سف  النقدية  الق�سايا  بع�ض 

م�اقف املرح�م منها.

 الأدب اجلزائري 
واأ�سئلته

جنده يحر�ض على تفاعل الن�ض 
ال�سيا�سي  ال�سياق  مع  الأدبي 
فيه،  يتحرك  الذي  الجتماعي 
وا�سحة  احلاجة  “اإن  يق�ل: 
وتقييم  حتديد  اإىل  وملحة 
�س�ء  على  الأدبية  مفاهيمنا 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  تط�رنا 
نعرف  لكي  ال�ستقالل،  بعد 
وحا�رشنا  ما�سينا  بني  الفرق 
الأدبي ومدى ا�ستجابة اإنتاجنا 
التزامات  اإىل  والنرثي  ال�سعري 
روؤية  فهي  الع�رش”)�ض31(. 
�س�ي�ل�جية  مقاربة  على  حتيل 
مع  الن�ض  بتفاعل  حتتفي 
ال�سيا�سي،  الجتماعي  البعد 
الأدبي  النقد  اأهمية  تبني  كما 
وتقييمها  الن�س��ض  تط�ير  يف 
الإن�سان،  بق�سايا  وربطها 
التحليل  عملية  اجناز  اأن  كما 
ي�سعها  للن�س��ض  والتاأويل 
الأدبي،  التاريخي  �سياقها  يف 
اتفاقها  اأو  اختالفها  ويك�سف 

مع الن�س��ض ال�سابقة عنها. 
القا�سم  اأب�  الأ�ستاذ  وينجز 
وقفة متميزة عند ه�ية الأدب 
الثنائية  واإ�سكالية  اجلزائري 
الأدبي  التعبري  يف  اللغ�ية 

الأدب  معرفا  يق�ل  اجلزائري، 
النرثي  الإنتاج  اجلزائري”:اإنه 
كتبه  الذي  الفني  وال�سعري 
الق�مية،  بلغتهم  اجلزائري�ن 
كل  فاإن  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
دون  اجلزائر  اإىل  انت�سب  اأدب 
اأن يت�فر له هذا ال�رشط، يعترب 
اأدبا �ساذا غريبا اأو م�ل�دا غري 
�ساحبه  ماأ�ساة  ميثل  طبيعي، 
اأمته”)�ض32(،  ح�سارة  ولي�ض 
اهلل  �سعد  قدمها  فكرة  هي 
ندري  ول�سنا   ،1968 �سنة  يف 
بعد،  فيما  عنها  تراجع  هل 
البع�ض  فيها  ي�سانده  قد  و 
الآخر،  البع�ض  فيها  ويخالفه 
وجراأتها  ل�رشاحتها  بخا�سة 
جدا  مهمة  اإ�سكالية  تناول  يف 
ي�منا  اإىل  مطروحة  تزال  وما 
نختلف  ونحن  هذا.         
روايات  نعترب  فماذا  هنا،  معه 
؟  فرع�ن  وم�ل�د  ديب  حممد 
ومالك  يا�سني  كاتب  عن  وماذا 
الذين  من  وغريهما  حداد 
كتب�ا بالل�سان الفرن�سي؟ وماذا 
بل�سان  جزائرياً  اأدباً  قراأنا  ل� 
اأو يقرتح  اأوروبية  عربي وقيمه 
عن  من�سلخة  جزائرية  ه�ية 
القيم الإ�سالمية ؟ بل و متمردة 
على التاريخ اجلزائري وراف�سة 
التقليدية؟  الجتماعية  للقيم 
عن  دينية  روؤية  ننجز  ملاذا  ثم 
الأدب ؟وماذا عن الأدب باللغة 

المازيغية؟…. 
كبرية  اإ�سكالية  اأنها  الأكيد 
ولأبي  اجل�انب،  ومتعددة 
القا�سم �رشف التعبري عن راأيه 
ملن  ونرج�  معرفية،  ب�رشاحة 
لحقة  م�اقف  عن  فكرة  لديه 
امل�ساألة  هذه  يف  القا�سم  لأبي 
اأن  ح�اراته-  اأو  كتبه  –يف 
منها.  لال�ستفادة  يقدمها 
الأدب  لتيارات  بالن�سبة  اأما 
نهاية  غاية  اإىل  اجلزائري 
–ح�سبه-  فهي  ال�ستينات 
التقليدي  التيار  يف  حم�س�رة 
والتيار املتط�ر، وم��س�عاته” 
مرتبطة  اجتماعية  �سيا�سية 
للبالد،  البنائي  بالتط�ر 
ذاتية  عاطفية  كانت  وقلما 
داخلي  اإح�سا�ض  عن  تعرب 

لالأديب”)�ض32(.
يعرف  مل  عم�مه  يف  وه�  
اأو  الرتاث  اأ�س�ات اخلروج عن 
التمرد اجلمايل والفكري عليه، 
وقد اأ�سار �سعد اهلل اإىل ما اأ�سماه 
انتفا�سات  اأو  متردات  “غياب 
الآداب  يف  يحدث  كما  خالقة 
العاملية”، كما ل ميتلك الأديب 

و  الفرتة  تلك  -يف  اجلزائري 
“م�ستقلة  م�اقف  �سبقها-  ما 
هج�مية خارجة عن القان�ن”، 
عن  تعرب  فكرية  تعبريات  وهي 
ت�س�ر نقدي جتديدي ومغامر ، 
اأو لنقل عن فكر ل يت�قف عند 
و  وال�سائدة،  اجلاهزة  الق�اعد 
ب�سخ�سيته  اهلل  �سعد  ا�ستمر  ل� 
نقدي  �سان  ذا  لكان  النقدية 
ق�سايا  عن  التعبري  يف  كبري 
واملاأل�ف  املتداول  خرق 
الأدبية  جتلياته  بكل  والثابت 
وقد  ال�سيا�سية،  اأو  الفكرية  اأو 
وعدم  التملق  عدم  عنه  عرف 
اأو  ال�سخ�سية  النفاق يف احلياة 

الكتابة التاريخية.
وقد اأكد هذه الروؤية املغامرة: 
للخلق  �رشورة  التمرد  “اأن 
يك�ن  لكي  اأنه  ونعتقد  الفني، 
الأدب العربي اأدباً خالقاً، يجب 
م�ستقلني  اأ�سحابه  يك�ن  اأن 
اإن   ، واأحكامهم  م�اقفهم  يف 
اأ�س�اأ ما يتعر�ض له الأديب ه� 
واحتكار  الأعلى  من  الت�جيه 
كان  ال�سلطة،اأيا  من  اأفكاره 
الفكر  يف  نخلق  ن�عها،كيف 
نتمرد؟…”)�ض33(،  مل  اإذا 
زمن  الأفكار يف  هذه  يقراأ  من 
الآن  والدميقراطية  التعددية 
يراها تقدمية يف زمنها ، وهي 
اأفكار ارتفعت يف زمن الأحادية 
الأيدي�ل�جية  والقب�سة 
من  �سنعته  ما  و  ال�سرتاكية 
وم�سهد  واقعي  ا�سرتاكي  اأدب 

ثقايف اأحادي الروؤية الفكرية.

�سعد اهلل واأعالم 
الأدب يف اجلزائر

 ويدر�ض اأب� القا�سم حياة و�سعر 
حممد العيد اآل خليفة، ويعتربه 
كبري �سعراء اجلزائر واأمريهم، 
ويرجع اأ�سباب تف�قه على غريه 
جاء  -1اإنه  هي:  اأ�سباب  اإىل 
العربي  ال�سعر  ن�سج  اأن  بعد 
مدار�سه  وكرثت  امل�رشق  يف 
ومذاهبه واأ�سابه التجديد على 
واملتاأثرين  املهجر  �سعراء  يد 
بالغرب. -2 التجارب ال�سعرية 
من  م�ست�حاة  العيد  ملحمد 
ما  و  ال�سعبية  احلياة  �سميم 
و�سقاء  وهدوء  من �رشاع  فيها 
رك�د  بعد  -3جاء  واأمل. 
والأدبية  الفكرية  احلياة  يف 
من  م�اقف  ال�ستعمار  ب�سبب 
ويت�قف  الأدباء  بع�ض  ن�س��ض 
حمار  “مع  كتاب  عند  الكاتب 
باحثاً  ح�ح�،  لر�سا  احلكيم” 

و  اللغ�ية  خ�سائ�سه  بع�ض  يف 
تفاعل  وكا�سفاً  امل��س�عاتية، 
اأفكاره  بع�ض  يف  ح�ح�  ر�سا 
املازين  و  الرافعي  �سادق  مع 
التن�ع  على  يدل  مما  والعقاد، 
الثقايف الذي مييز الناقد)�سعد 
اهلل( مما اأهله ملعرفة التنا�سات 
ن�ض  يف  الفكرية  واحل�ارات 

املبدع)ح�ح�(. 
كما در�ض ن�س��سا اأدبية اأخرى 
كثرية ، ومنها م�رشحية م�رشع 
التي  الركيبي  اهلل  لعبد  الطغاة 
و   ،1959 �سنة  بت�ن�ض  ن�رشها 
يف  مقالً  عنها  كاتبنا  ن�رش  قد 
املجاهد  �سنة1967 يف جملة 
اأفكارها  وخل�ض  الثقايف، 
الت�سحية  وم�ساألة  الث�رية 
ال�طنية وامل�قف ال�ستعماري 
رمزيات  حلل  كما  الث�رة،  من 

ال�سخ�سيات وامل�اقف. 
مت�سمنة  امل�رشحية  واعترب 
تفيد  وفكرية  نف�سية  لظ�اهر 
اجلزائرية  بدرا�سة  مهتم  كل 
خ�س��سيات  و  الث�رة  ع�سية 
ذلك  يف  ومالحمه  املجتمع 
يعترب  فه�  ثمة  ومن  الزمن، 
تاريخية  وثيقة  الأدبي  الن�ض 
عن املرحلة التي ولد فيها،وه� 
فيلتفت  امل�ؤرخ،  الباحث  �ساأن 
اإىل  والناقد  الأديب  اهلل  �سعد 
�سعد  ه�  �سخ�سه  اآخر يف  بعد 
�سيفيده  ما  وه�  امل�ؤرخ،  اهلل 
كذلك(  اجلزائر  )ويفيد  كثريا 
لتاأليف م��س�عة تاريخ اجلزائر 
التاريخي  يلتقي  الثقايف، حيث 
اأ�ستاذ  كل  وي�سبح  بالثقايف، 
اجلزائر  تاريخ  ملادة  مدر�ض 
كتاب  باعتماد  ملزما  الثقايف 
زمن  يف  ونحن  اهلل.  �سعد 
تخ�س�ض التخ�س�ض يف اجلامعة 
ة  كبري  �سع�بة  اجلزائرية جند 
اأ�ستاذ يجمع التك�ين  اإيجاد  يف 
والفكري  والتاريخي  الأدبي 
�سادفته  ما  ه�  و  �سخ�سه،  يف 
عن  البحث  اأثناء  �سخ�سيا 
لهذه املادة يف املا�سرت  اأ�ستاذ 
الأدب  اأجنزته)ما�سرت  الذي 
�سكيكدة(  بجامعة  اجلزائري 
واملفكر  الباحث  اأنقذ  اأن  اإىل 
لعداي�سية  حميد  املحرتم 
تاريخ  مادة  ودر�ض   امل�قف 
ق�سم  لطلبة  الثقايف  اجلزائر 
يف  العربي  والأدب  اللغة 

اجلامعة.
يف  “جتارب  كتاب  يف  ونقراأ 
القا�سم  لأبي  الرحلة”  و  الأدب 
مقال عن م�رشحية الرتاب لأبي 
العيد دودو)1966( ، وه� عبار 

ة عن ر�سالة اإىل دودو يعرب فيها 
عن راأيه الذاتي يف امل�رشحية، 
معلنا اإنه قد ان�رشف عن الأدب 
الأحكام  وباأن  التاريخ،  اإىل 
النقدية اجليدة حتتاج اإىل تتبع 
ق�سايا النقد ومذاهبه لل��س�ل 
هذا  ومع  امل��س�عية،  اإىل 
للح�ار  حمرتماً  حتلياًل  نقراأ 
ويف  وامل�ساهد.  وال�سخ�سيات 
ق�س�ض”  يف  يبحث  اآخر  �سياق 
بحرية الزيت�ن” لدودو يف مقال 
�سنة  ال�سعب  بجريدة  ن�رشه 
م�ساألة  لنا  يذكر  وهنا   ،1968
هامة، يق�ل” طاملا قلت لدودو 
نادي  من  ان�سحبت  قد  اأنني 
التاريخ  اأ�رشة  ودخلت  الأدب 
ل  اأو  ذلك  يرف�ض  كان  ولكنه 
ي�سدقه، اإنني متاأكد اأن الق�سة 
من اأخ�ض فن�ن الأدب واأ�سعبها 
على التقييم والنقد امل��س�عي، 
وهي حتتاج اإىل ناقد متخ�س�ض 

ومتجرد”)�ض136(.
هامة  ق�سية  اإىل  نلتفت  وهنا 
فبالتاأكيد  الأدبي،  تاريخنا  يف 
بقيمة  عارفا  كان  دودو  اأن 
والذوقية،  النقدية  اهلل  �سعد 
اهلل  �سعد  باأن  عارف  اأنه  كما 
وينطلق  اأحكامه  يف  يجامل  ل 
على  م�ؤ�س�سة  روؤية حكيمة  من 
لذلك  وجمالية،  اأدبية  معرفة 
قد يك�ن طلب مرارا منه عدم 
الأدبي  النقد  عن  الن�رشاف 
مرا�سالت  هناك  تك�ن  وقد 

بينهما يف هذا ال�ساأن . 
يقف  اهلل  �سعد  اأن  املالحظ  و 
النف�سية  الأبعاد  عند  كثريا 
والثقافية  والجتماعية 
ك�سف  وا�ستطاع  للق�س�ض، 
والثقافية  الفنية  املرجعيات 
التعبريية  اأدواته  وتن�ع  لدودو 
تاأثري  حتت  الفكرية  مي�لته  و 
املتعددة.  الثقافية  القراءات 
التي  احل�ارات  ت�سمنت  وقد 
الكثري  اهلل  �سعد  مع  اأجريت 
والنقدية،  الأدبية  اأفكاره  من 
) القب�ض  جملة  يف  ح�ار  ففي 

عن  حتدث  مار�ض1969( 

املكت�ب  اجلزائري  الأدب 
اأدب  عنده  وه�  بالفرن�سة 
يخ�سع لتاأثريات ثقافية فرن�سية 
والتفكري الفرن�سي غالب عليه، 
كما يتحدث عن مفه�م اللتزام 
اإنه  قائال”  ويعرفه  الأدب  يف 
بها  يلزم  اأخالقية  اأداء  طريقة 
دون  بها  اقتناعا  نف�سه  الكاتب 
تاأثري خارجي… وميكن لكاتب 
يف  معني  مب�قف  يلتزم  اإن  ما 
مب�قف  يلتزم  ثم  معني  ظرف 
اأما  اآخر…  ظرف  يف  اآخر 
اأو  ما  بحزب  املقيد  اللتزام 
بخدمة  اأو  ما  ل�سخ�ض  ال�لء 
اقتناع  حرية  دون  ما  مذهب 
نظري  يف  فهذا  �سخ�سي، 
والإلزام  التزاما،  ولي�ض  اإلزام 
ا�سطهاد وكبت لطاقة الإن�سان 

اخلرية املنتجة”)�ض177(. 
وبالن�سبة لق�سية م�قف الأديب 
فقد  واحلداثة  الرتاث  من 
اأبي  مع  ح�ار  يف  م�قفه  قدم 
يف  ون�رش  اهلل  عبد  بن  القا�سم 
اجلي�ض)فيفري1972(،  جملة 
العربي  الأديب  يق�ل:”  حيث 
املعا�رش ل ي�ستطيع ان يتخلى 
عن مق�ماته الروحية والفكرية، 
وه� يف نف�ض ال�قت ل ي�ستطيع 
التط�رات  يبقى مبعزل عن  اأن 
املعا�رشة”)�ض198(  العاملية 
الق�سايا  بع�ض  هي  اخلامتة: 
الرحل  الدكت�ر  تناولها  التي 
القا�سم �سعد اهلل يف كتابه،  اأب� 
القيمة ح�ل  اأفكاره  تنقل  وهي 
والعربي،و  اجلزائري  الأدب 
ال�س��سي�ل�جية  نظرته  جت�سد 
بروؤية  الأدبي،  للن�ض  والثقافية 
واجلراأة  امل��س�عية  فيها 
النقدي،  التحليل  تقدمي  يف 
يف  ال�اردة  وح�اراته  ومقالته 
الكتاب تعرب عن مرحلة ما بعد 
الأدبية  مميزاتها  و  ال�ستقالل 
والفكرية، ه� كتاب مهم نتمنى 
اإعادة طبعه ملا فيه من مقالت 
وكذلك  هامة  اأدبية  نقدية 
ومقاربات  ورحالت  ر�سائل 

تاريخية.  
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الأديبة امل�سرية ال�ساعدة مروة م�سطفى ح�سريا "للو�سط "

»من اأجل الدفء« رواية تهدف لال�ستقرار 
االجتماعي وال�سالم يف الوطن العربي

تعترب الأديبة امل�سرية ال�ساعدة مروة م�سطفى رمز من رموز جيل ال�سباب املثابر  الذي يكتب الق�سة والرواية، وهذا ما يربز مقدرتها يف بعث نف�س جديد  يف عامل الأدب 
العربي  عموما مما يعود بالإيجاب على املكتبة العربية التي �ستحظى باأمهات الكتب من خمتلف الفنون الأدبية ولقد اخرتنا اليوم  ت�سليط ال�سوء على عرو�س النيل التي 

جمعنا معها هذا احلوار ال�سيق واحل�سري اخلا�س بجريدة الو�سط«  من اجلزائر التي كانت �سباقة يف الو�سول اإليها ، لت�سجل اأهدافا يف خارطة الإبداع الهادف عرب التعريف  
بكتابات هذه الن�سانة الرائعة واخللوقة التي تعد اإ�سافة حقيقية للم�سهد الأدبي يف م�سر والعامل العربي ، عرب روايتها الأوىل يف م�سوارها »من اأجل الدفء »ال�سادرة 

حديثا يف 2018 عن املكتبة العربية للن�سر والتوزيع  مب�سر والتي احتفت بها عرب  حفالت التوقيع يف العديد  من املنا�سبات  بالإ�سافة  اإىل م�ساركتها بق�سة  »مراآة النتقام » 
�سحبة  كتاب اآخرين يف املجموعة الق�س�سية »�سحائف ابلي�س« ال�سادرة عن نف�س الدار وعليه �سيكون القارئ الكوين على موعد مبا�سر باملنتوج الأدبي لهذه الكاتبة الرائعة 

التي ا�ستطاعت اأن تزاوج بني الأدب والإعالم  لكونها خريجة كلية اإعالم جامعة القاهرة �سنة 2015 .

 حاورها: حكيم مالك 
اأول   نهنئك مبنا�سبة �سدور روايتك الأوىل 

»من اأجل الدفء« وال�سوؤال الذي يطرح 
نف�سه باإحلاح ما املغزى من كتابتها؟

رواية »من  اإعجابكم.  تنال  اأن  واأمتنى  �شكرا جزيال 
�شوريا  يف  اأحداثها  تكون  اأن  اخرتت  الدفء«  اأجل 
به،  متر  الذي  احلايل  الواقع  اأذكر  اأن  دون  احلبيبة 
لي�س الأين ال اأكرتث به ولكن حبا مني اأن اأ�شف �شوريا 
كما نعرفها نحن يف اأذهاننا دائما.. االأر�س اخل�رضاء 
احل�شاري  والرتاث  ال�شاخمة  اجلبال  ذات  العريقة 
اجلميل، ويثق قلبي اأنها �شتعود كما هي حمفورة يف 
اأذهاننا وتعي�س يف اأمن وا�شتقرار،  قد تكون  اأحداث  
روايتي االأوىل »من اأجل الدفء »غري واقعية وال متت 
تهدف  الوقت  نف�س  يف  لكنها  ب�شلة،  احلايل  للواقع 
ملغزى واقعي وكثريا منا ما مير به يف حياته اأريد اأن 
ي�شل اإىل القراء وهو اأن عدم مواجهة ال�شعاب التي 
الطريق  لي�س هو  منها  والهروب  احلياة  تواجهنا يف 
اال�شتقرار  اإىل  والو�شول  البال  لراحة  ال�شحيح 
هي  احلياة  �شعاب  مواجهة  تكون  قد  بل  والدفء، 
الطريق الذي يو�شلنا  اإىل الدفء ، وقد ذكرت جملة 
يف الرواية تو�شح مغزاها وهي » اخلوف يقتل احلق 
اأحيانا« وت�شلط هذه الرواية ال�شوء على فتاة ت�شعى 
اإىل الدفء واال�شتقرار فهربت من كل العقبات التي 
واجهتها يف لندن م�شقط راأ�شها لتعود اإىل وطن اأبيها 
فرتة  بعد  فتكت�شف  حياتها،  يف  مرة  الأول  »�شوريا« 
ا�شتقرار ق�شتها مع جدها الذي بقى لها من عائلة 
زمن،  لها  ولي�س  وطن  لها  لي�س  العقبات  اأن  اأبيها، 
�شخ�س  واجهها  ولكن  اأخرى  مرة  الهروب  فقررت 
ت�شعر اأنه ظهر يف حياتها ليكون دليلها ومراآة نف�شها 
عن  فك�شف  الطريق،  منت�شف  يف  اإال  ذلك  تع  ومل 
خطئها.. وهو رغبتها يف الهروب كلما تعقد االأمر، 
عقبات  وواجهت  هروبها  عن  وتراجعت  فاعرتفت 
طريقها فاكت�شفت ما مل تكن تتوقعه، كما اكت�شفت 
اأن طريق املواجهة هو ذلك الطريق الذي يف نهايته 

ت�شل اإىل الدفء.

من هو ال�سخ�س الذي �سجعك على القراءة 
والكتابة يا ترى؟

الذي �شجعني على القراءة والكتابة منذ ال�شغر هو 
الكتب  والدي رحمة اهلل عليه، فهو كان يحب قراءة 
لديه  كان  اأنه  كما  وم�شتمر،  كبري  ب�شكل  وال�شحف 
الق�ش�س،  ق�س  يف  واملوهبة  احلديث  يف  اللباقة 
نلتف  ال�شيوف  واأي�شا  وعائلتي  اأنا  كنت  ما  فكثريا 
حوله لن�شتمع للق�ش�س التي يرويها ب�شغف وا�شتمتاع 
والكتابة  القراءة  على  ي�شجعني  ما  كثريا  وكان 

واال�شرتاك يف املكتبات العامة.

 
  ملن تقراأ مروة م�سطفى؟

 

اأحب  الذين  الرواد  فمن  االأدباء  من  للكثري  اأقراأ 
القراءة لهم هم عبد الوهاب مطاوع وجنيب حمفوظ 
م�شتغامني  واأحالم  ال�شباعي  ويو�شف  ح�شني  وطه 
اأي�شا لالأدباء ال�شباب منهم �شعود ال�شنعو�شي  واأقراأ 
قراءة  اأي�شا  واأحب  �شالمة..  ومنى  حمدي  وخولة 
اأحب  واأي�شا  قباين..  ونزار  دروي�س  ملحمود  ال�شعر 

اأن اأقراأ يف االأدب االإجنليزي املرتجم.

ما هو مفهومك لالإبداع يف جمال الكتابة؟

وفكره  الكاتب  قلب  من  يخرج  العمل  كان  كلما 
مهما  وم�شاكلهم  النا�س  اأفكار  ويحاكي  ووجدانه 
اأو  معقد  االأ�شلوب  يكون  اأن  وبدون  ب�شيطة  كانت 
ب�شكل  فيهم  وياأثر  النا�س  قلب  مي�س  وقتها  مبتذل 

ايجابي.. وهذا من راأيي مفتاح االأعمال االإبداعية.

حدثينا عن م�سروع »طموح« وما عالقته 
باملكتبة العربية للن�سر والتوزيع؟

اأ�شتاذ  به  قام  رائع..  م�رضوع  هو  »طموح«  م�رضوع 
للن�رض  العربية  املكتبة  مدير  الرحيم  عبد  جمال 
والتوزيع ت�شجيعا جلميع الكتاب واملواهب احلقيقية 
ال  ب�شكل  اإبداعاتهم  لعر�س  العرب  ال�شباب  من 
يجعلهم يعانوا من ازمات الطبع املعروفة و�رضوط 
التعاقد الرتيبة.. ويتكلف الكاتب تكلفة زهيدة جدا 
بل  الن�رض  دور  باقي  ت�شرتطها  التي  للتكلفة  بالن�شبة 
وتقوم دار الن�رض بتحمل اأغلب تكاليف اإعداد وطبع 
وهناك  تبنيها..  على  وافقت  التي  االأعمال  وتوزيع 
اأعمالهم  خرجت  الذين  العرب  الزمالء  من  العديد 
للنور مثلي واأذكر اأن منهم من ليبيا و�شوريا واملغرب 
وفل�شطني وال�شعودية.. وقت فتحت املكتبة العربية 
االأعمال  ال�شتقبال  ثانية  مرة  بابها  والتوزيع  للن�رض 
من جميع الدول العربية يف الفرتة احلالية من تاريخ 

15 �شبتمرب وحتى 30 �شبتمرب اجلاري.

ماذا عن طموحك يف املجال الدرا�سي 
والإعالمي؟

واالإنتاج  االإذاعة  وتدربت يف جمال  االإعالم  در�شت 
تلك  يف  متنوعة  م�شاريع  باإعداد  وقمت  التلفزيوين 
التدريبات منها فيلم وثائقي قمت باإعداده وتقدميه 
لالإعالم عن  االأكادميية امل�رضية  التدريب يف  اأثناء 
باإعدادها  قمت  حلقة  واأي�شا  زويل  اأحمد  الدكتور 
بني  املعامالت  عن  ت�شعينات  اإذاعة  يف  وتقدميها 
النا�س واأطمح اأن اأعمل يف جمال االخراج واالإعداد 
التلفزيوين واأقوم بعمل برامج هادفه تفيد املجتمع 

وتناق�س ق�شاياهم االإن�شانية واالجتماعية.

ا�ستذكرت الدكتور امل�سري اأحمد زويل يف 
فيلم وثائقي كان من اإعدادك وتقدميك 
فهل ميكن اإطالع القارئ على م�سمونه؟ 
وماذا متثل لك هذه ال�سخ�سية امل�سرية؟

الفيمتو  الكيمياء  علم  رائد  هو  زويل  اأحمد  الدكتور 
يف  قدوة  وهو  الفيمتو«  كيمياء  بـ«اأبو  لقب  والذي 
اال�رضار وال�شرب والعزمية والعمل اجلاد.. وقد قمت 
زويل  اأحمد  الدكتور  �شخ�شية  باختيار  �شعيدة  واأنا 
االإذاعية  التدريبات  اأحد  لعمل فيلم وثائقي عنه يف 
كل  الفيلم  ذلك  يف  تناولت  وقد  بها..  حلقت  التي 
حمطات الدكتور اأحمد زويل حياته العملية والعلمية 

الرثية واأي�شا اجلوائز التي نالها.

ملاذا غاب التوا�سل والنقا�س الرثي اجلاد بني 
اأغلبية املثقفني العرب اليوم؟ 

بالتاأكيد مل يغب متاما ولكن قد يكون اأ�شبح التوا�شل 
املتناهية..  و�رضعتها  االأحداث  لكرثة  اأقل  بقدر 
واملوؤمترات  الندوات  باإقامة  املهتمني  لقلة  واأي�شا 
االأدبية عامة واقت�شارها على اجلانب املحلي فقط 
العرب  املثقفني  بني  التوا�شل  يعود  ان  امتنى  ولكن 

ب�شكل جاد وكبري مرة اأخرى.

   هل لك اأن تك�سفي لقرائك عن ق�ستك 
الق�سرية »مراآة النتقام »التي �ساركت فيها 

رفقة نخبة من الأدباء من خمتلف الأ�سقاع 
العربية يف كتاب »�سحائف اإبلي�س«؟

من  وذلك  االنتقام«  »مراآة  عنوانها  بق�شة  �شاركت 
املكتبة  اأقامتها  الرعب  اأدب  يف  م�شابقة  خالل 
العربية للن�رض والتوزيع وكان ذلك هو اول تعامل بيني 
وبني الدار.. وكنت من �شمن املجموعة الفائزة يف 
ال�شابقة والتي قامت الدار بطباعة ق�ش�شهم الفائزة 
�شحائف   « بعنوان  واحدة  ق�ش�شية  جمموعة  يف 
غريبة  باأحداث  مير  لرجل  ق�شة  وهي  اإبلي�س« 
ومرعبة مع جاره وهو رجل عجوز.. وتك�شف حقيقة 

تلك االأحداث الغريبة يف �شياق الق�شة.

ما �سر جناح الكاتبات النا�سئات يف م�سر 
والوطن العربي؟

التعبري  يف  ال�شادقة  ورغبتهن  طموحهن  هو  ال�رض 
عما بداخلهن واإثبات قوة اأقالمهن وطرح اأفكارهن 
اأحداث �رضيعة  واأراءهم يف كل ما يدور حولهن من 
ومت�شابكة واأي�شا الندماجهن يف املجتمع واالنغما�س 

يف م�شاكله ب�شكل اأكرب من اأي وقت �شابق.

 هل لك اأن تعطينا بع�س املقتطفات من 
ق�ستك الق�سرية »مراآة النتقام« املوجودة يف 

كتاب »�سحائف اإبلي�س »؟ 

... وكان �شيء يقوده جتاه بيت العجوز ومل ي�شتطع 
ال�شمت  غري  يوجد  ال  خاويا  ال�شارع  كان  مقاومته. 

والظالم ونباح كلب مل ي�شمت اأبدا.
باب  اأمام  وو�شل  خائف،  وهو  العجوز  لبيت  �شعد 
يعلوه خيوط العنكبوت وكاأنه بيت مهجور، فوجد بابه 
مفتوح يخرج من فتحته ال�شغرية �شوء طفيف، فتحه 

يزداد  خطوه  وبكل  ببطء  وخطى  املرتع�شة،  بيده 
نافذة  حافة  على  به  فاإذا  رجفته،  وتزداد  الظالم 
يرى منها نافذة غرفته، واإذا به يرى نف�شه يف مراآته، 
فاأغم�س  رعده،  ج�شده  يف  دب  حتى  حلظه  ومرت 
بقب�شة  �شعر  ،فقد  املكتومة  ي�شارع �رضخته  عيناه 
ت�شتقر فوق كتفه، ففتح عيناه مره اأخرى فوجد وجه 
العجوز يف املراآة يال�شق وجهه فهو ي�شعر باأنفا�شه 
التفت  يدق كر�شا�شات تخرق ج�شده،  الذي  وبقلبه 
اأن ي�رضخ.. وزادت امل�شافات  وهو ال يزال  يحاول 
�شوء  وبينهما  خطوتان  مبقدار  حلظه  يف  بينهم 
وجه  مالمح  وباتت  م�شدره،  معلوم  يكن  مل  خفيف 
مك�شورتان،  وعينان  جمعد،  وجه  وا�شحة؛  العجوز 
ودموع ت�شتقر يف قاع اأحمر وكاأنهن قطرات ماء فوق 

جمرات م�شتعلة.

 ماهي الأ�سباب الأ�سا�سية التي جعلت ن�سبة 
املقروئية ترتاجع عربيا يف الآونة الأخرية؟ 

فهل من اقرتاحات تقدمينها للنهو�س 
بالقراءة يف العامل العربي؟

يف ظل الو�شائل املتعددة للمعرفة من و�شائل مرئية 
اأ�شبح  العملية  احلياة  ازدحام  مع  وتزامنها  و�شمعيه 
النا�س يلجئون اإىل تلك الو�شائل اأكرث حل�شولهم على 
يحملون  كونهم  من  واأي�شا  اأ�رضع  ب�شكل  املعلومة 
غالء  وهو  اآخر  �شببا  اأي�شا  وهناك  يقروؤونه  كتابا 
مل  القارئ  فاأ�شبح  االأخرية  االآونة  يف  الكتب  اأ�شعار 
بتلقي  ويكتفون  دائم  ب�شكل  الكتب  �رضاء  ي�شتطع 
اأو  والراديو  التلفزيون  لهم  يقدمها  التي  املعرفة 
متعة  من  يقلل  ما  وهذا  اإلكرتونيا  الكتب  يقروؤون 
الكتب  بحمل  اإلكرتونيا  القراءة  ت�شتوي  فال  القراءة 
والقراءة من �شفحاتها.. ومن راأي هو الرتكيز على 
حل م�شكلة غالء اأ�شعار الكتب وتوفريها ب�شكل اأكرب 
وطباعتها متقن ومبتكر بحيث يجذب العني.. واأي�شا 
على  واأثرها  القراءة  الأهمية  اأكرب  ب�شكل  التوعية 

تفكري االإن�شان ونظرته للحياة.

 فيما تتمثل الفنون الأدبية التي جتدين 
فيها راحتك الكاملة اأثناء الإبداع؟

اأحب  ما  اأكرث  هما  واالجتماعي  االإن�شاين  املجال 
ي�شعر  فيما  االنغما�س  فاأحب  فيهما..  الكتابة 
مبختلف  املمتلئة  املعربة  وق�ش�شهم  النا�س  به 
امل�شاعر.. واإن�شانيتهم التي هي جزء متاأ�شل فيهم. 

كيف كانت م�ساركتك يف معر�س الدويل 
للكتاب يف 2018؟ وماذا عن اقبال القراء 

لكت�ساف عوامل روايتك »من اأجل الدفء«؟

دار  الدفء« �شدرت يف 2017 مع  اأجل  روايتي »من 
اأخرى ولكن مل توزع ب�شكل جيد فلم ي�شتطع القراء 
املكتبة  دار  على  بعر�شها  قمت  ثم  اإليها،  الو�شول 
عليها  بالعمل  قمت  ما  بعد  والتوزيع  للن�رض  العربية 
اأخرى بالتعديل واال�شافة وذلك �شمن م�رضوع  مرة 
طموح وقامت الدار �شاكرة بن�رضها يف 2018 كطبعة 
الدويل  القاهرة  املعر�س  بعد  هذا  كان  ولكن  ثانية 
للكتاب 2018.. وبعد ن�رضها قمت بن�رض مقتطفات 
بوك  الفي�س  على  ال�شخ�شية  �شفحتي  على  منها 
والقراء  املتابعني  من  كثرية  اأراء  تلقيت  اهلل  وبحمد 
ل�رضائها  منهم  ال�شغف  وجدت  واأي�شا  اأبهجتني 

وقراءتها.

قبل موعد انطالق فعاليات املعر�س الدويل للكتاب 
باجلزائر �سيال 23، اجلمهور يت�ساءل هل �سي�سارك 

عملك الروائي يف هذا ال�سالون الكبري؟ 

اأن تن�شم روايتي اىل  اأمتنى ذلك وب�شدة ف�رضف يل 
رفوف االأدب اجلزائري والعربي وهذا �شوف ي�شعرين 
يف  بامل�شاركة  الدار  تقرر  مل  ولكن  عارمة  ب�شعادة 
اأن  امتنى  ولكن  بعد..  اجلزائري  الدويل  املعر�س 

تت�شع الفر�شة لذلك.

هل لك اأن تعطينا ملحة عن الأدب الن�سوي؟

االأدب الن�شوي هو االأدب الذي يطرح ق�شايا املراأة 
باخل�شو�س ويدافع عن حقوقها امله�شومة يف بع�س 
عن  اآرائهم  يف  النقاد  اختالف  ورغم  املجتمعات، 
اأو  عن�رضيا  ت�شنيفا  كونه  الن�شوي  االأدب  ت�شنيف 
يحجم املراأة يف ت�شنيف اإال اأن االأمر اأي�شا له نظرة 
ب�شكل  النظر  يوجه  حيث  اأخرى  ناحية  من  اإيجابية 
احللول  واقرتاح  املراأة  ق�شايا  اإىل   واأعمق   اأكرب 

ونتائجها ب�شكل اأو�شع. 

كيف ترين ن�ساطات احتاد الكتاب امل�سريني؟

االأدباء  من  الكثري  ي�شم  امل�رضيني  الكتاب  احتاد 
القا�شية  يف  جانبه  اىل  وتقف  االأديب  حتمي  وهي 
له  وتقدم  والتعبري..  الراأي  بحرية  تتعلق  التي 
والقيام  املتنوعة  والثقافية  االجتماعية  الن�شاطات 
االحتاد  يقدمها  التي  اخلدمية  بامل�رضوعات 

الأع�شائه وت�شهيل اأعمالهم.

هل لك دراية م�سبقة بالأدب اجلزائري؟ 
وهل �سرناك زائرة لبلد املليون والن�سف 

املليون �سهيد؟ 

بالطبع فاالأدب اجلزائري ثري وله تاريخ مكانة كبرية 
و�شط االأدب العربي يف �شتى املجاالت.. فاأنا قراأت 
الدينية  اجلزائري  بكر  اأبو  ال�شيخ  كتب  من  بع�س 
واقتني تف�شريه »اأي�رض التفا�شري« وا�شتخدمه.. واأي�شا 
ا�شتمتع بكتابات اأحالم م�شتغامني »االأ�شود يليق بك« 
التوا�شل  و�شائل  على  واأتابعها  احلوا�س«  و«فو�شى 
ا�شيا  واملخرجة  الكاتبة  واأي�شا  جيدا،  االجتماعي 
مثل  الرائعة  وامل�رضحية  الروائية  وموؤلفاته  جبار 
رواية »العط�س«، ونافذة »ال�شرب« واأمتنى ب�شغف اأن 
اأزور اجلزائر فهي من البلدان العربية التي لها تاريخ 

عريق واأمتنى اأن اأ�شاهده مبا�رضة.

هل جناح وانت�سار الأدباء ال�سباب اجلدد 
اليوم مرهون بالتحدي والإ�سرار اأم هو 

راجع لالحرتافية العالية يف طرح الق�سايا 
التي لها عالقة مبا�سرة بالواقع الجتماعي 

لالأفراد؟

ليو�شل  واالإ�رضار  التحدي  لديه  كاتب  اأي  بالتاأكيد 
ليفيد  نف�شه  من  للتطوير  وي�شعى  للنا�س  اأفكاره 
النا�س اأكرث بفكره وي�شل ب�شكل اأكرب اىل قلب قراءة 
ظهرت  الع�رض  ذلك  يف  اأن  كما  كتاباته،  خالل  من 
النا�س  ق�شايا  حتاكي  التي  املواهب  من  الكثري 
املختلفة وباأ�شاليب اإبداعية وكتابيه خمتلفة تتنا�شب 
مع ثقافة كل فئة من الفئات.. فاأ�شبحت القراءة ال 
تتوجه لدرجه معينة من القراء املثقفني بل اجلميع 

ي�شتطيع اأن يقراأ باالأ�شلوب الذي يراه مالئم معه.

ما راأيك يف الدور الذي تلعبه عوا�سم 
الثقافات العربية يف اإنعا�س وازدهار الأدب 
العربي عموما؟ فهل جنحت فعال يف ك�سب 
رهاناتها املعرفية والفكرية؟ اأم ف�سلت يف 

حتقيق اأهدافها امل�سطرة؟

تبادل  يف  كبري  دور  لها  العربية  الثقافية  العوا�شم 
وبعنا�رضها  اأنواعها  باختالف  احل�شارية  الثقافات 
الرثي  التاريخ  وابراز  االأخرى  البالد  مع  املختلفة 
والقيم احلياتية. كما اأنها حتث ال�شباب العربي على 
وذلك  تطورها  يف  وامل�شاهمة  بالثقافة  االهتمام 
بالطبع يوؤدي اإىل ازدهار االأدب العربي.. وقد حتقق 
على  القدرة  تفاوتت  مع  به..  باأ�س  ال  ب�شكل  هذا 

حتقيق ذلك من بلد اإىل اأخرى.
 

ماهي البلدان العربية التي تودين زيارتها 
م�ستقبال؟

اأحب البالد اىل قلبي وامتنى زيارتها  ال�شعودية من 

وق�شاء منا�شك العمرة واحلج واأي�شا اأود زيارة لبنان 
البالد  وكل  وفل�شطني  و�شوريا  واجلزائر  واالمارات 

العربية ال�شقيقة.

 كلمة عن عبد الوهاب مطاوع؟

الوهاب مطاوع  االأ�شتاذ عبد  الكتابة هو  قدوتي يف 
ب�شاحب  لقب  الذي  الرائع  الكاتب  عليه  اهلل  رحمة 
االإن�شانية  ر�شائله  اأقراأ  زلت  ما  الرحيم..  القلم 
االأهرام  بجريدة  اجلمعة  بريد  يف  تن�رض  كانت  التي 
االن�شانية  ق�ش�شهم  قراءه  فيها  ي�شارك  كان  والتي 
املعربة التي كانوا ير�شلونها لهم بالربيد طالبني منه 
وبكلماته  باحلكمة  يت�شم  الذي  عقله  من  الن�شيحة 
حتمل   التي  كتبه  اأقراأ  واأي�شا  الهموم.  تطيب  التي 
اإ�شبع القلب، وطائر االحزان، واأعط لل�شباح فر�شة 
وغريها.. واأحب اي�شا القراءة بنهم لالأديب العاملي 
اللغوي  الرثاء  حيث  ح�شني  وطه  حمفوظ  جنيب 

والفكري الكبري.

كلمة عن جنيب حمفوظ؟

االأدب  رائد  هو  حمفوظ  جنيب  العاملي  االأديب 
امل�رضي والعربي الذي من خالله ذقنا حالوة االأدب 
وع�شنا معه ق�ش�س اجتماعية واقعية بتف�شيلها قد 
حدثت يف زمن مل نعي�شه.. فنجيب حمفوظ هو مراآة 

احلياة االجتماعية وال�شيا�شية يف م�رض.

كلمة عن ح�سنني هيكل؟

الرواد  من  ورائد  كبري  �رضح  هو  هيكل  ح�شنني 
ال�شيا�شية،  احلياة  عن  وموؤلفاته  ال�شحفية  بكتاباته 
فهو �شاغ احلياة ال�شيا�شية يف م�رض والوطن العربي 
وكانت له حتليالته ال�شيا�شية امل�شموعة والتي تنال 
�شغف  لديهم  ممن  الكثري  من  واالحرتام  االهتمام 

للمعرفة ال�شيا�شية.

 كلمة عن عمالق ال�سا�سة امل�سرية والعربية 
الراحل جميل راتب؟ 

جميل  القدير  الفنان  لوفاة  ال�شديد  باحلزن  �شعرت 
الوا�شعة  الثقافة  ذو  الراقي  الفنان  ذلك  راتب.. 
احلديث  يف  ولباقته  املختلفة  بالثقافات  ومعرفته 
بلغات متعددة و�شارك على مدار عمره الفني الكبري 
باأعمال رائعة داخل وخارج م�رض ممن جعلنا نفتخر 
يحمل  مثله  وعمالق  بل  كبري  م�رضي  فنان  بوجود 
ا�شم م�رض.. وال اأن�شى دوره اأبدا يف م�شل�شل »يوميات 
وني�س« الذي ا�شتمتعت به على مدار طفولتي..  »اأبو 
الف�شل« كنت اأ�شعر اأنه جدي يف احلقيقة.. كم فقدنا 
علما كبريا من اأعالم الفن والثقافة والذوق الراقي 
منها  ونتعلم  به  تذكرنا  باقية  مازالت  اأعماله  ولكن 

رقي االخالق والذوق الرفيع.

هل من م�ساريع م�ستقبلية يف الأفق؟

من  قريبة  وهي  جديدة  رواية  بكتابة  اأقوم  نعم.. 
اإن�شانية  ق�ش�س  فيها  اأج�شد  اأن  حاولت  قلبي.. 
لها  الرواية  �شخ�شيات  من  �شخ�شية  ولكل  عديدة 
ق�شتها املوؤثرة واملعربة ولكن يربطهم �شيء واحد 

وهو ما �شتعرفونه عند قراءتها باإذن اهلل.

كلمة اأخرية لقرائك وجلريدة »الو�سط«؟

تنال  واأن  قرائي  ظن  ح�شن  عند  اأكون  اأن  اأمتنى 
كتاباتي اإعجابهم، واأ�شعى للتطوير من نف�شي دائما 
لتكون اأعمايل ذو فائدة ومتعه لهم واأ�شكرهم جزيل 
اأي�شا  واأ�شكر  ودعواتهم..  يل  دعمهم  على  ال�شكر 
جريدة »الو�شط » من اجلزائر على دعمها واإتاحتها  
احلوار  هذا  خالل  من  الرائعة  الفر�شة  هذه  يل 

الثقايف ال�شيق.      

                    •           انتظروين يف رواية جديدة جت�سد ق�س�سا اإن�سانية 
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
يف  الذين  الأ�شخا�ص 
وي�شعرون  العمر  منت�شف 
الوقوف  عند  بالدوار 
ال�شتلقاء  و�شعية  من 
عر�شة  اأكرث  يكونون  قد 
اأو  باخلرف  للإ�شابة 
يف  الدماغية  ال�شكتة 

امل�شتقبل.
ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب 
مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
والذي  الدم،  �شغط  يف 
انخفا�ص  با�شم  يعرف 
النت�شابي  الدم  �شغط 
 o r t h o s t a t i c (
 )hypotension- OH
الذين  امل�شاركني  كان 
انخفا�ص  من  يعانون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة 
باخلرف اأو الإ�شابة ب�شكتة 

دماغية.
الدم  �شغط  انخفا�ص 
�شابًقا  ارتبط  النت�شابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
و�شيلة  العمر  منت�شف  يف 
جديدة لتحديد الأ�شخا�ص 
الذين يحتاجون اإىل مراقبة 
دقيقة لأعرا�ص اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
للقيام  حاجة  هناك 

الدرا�شات  من  باملزيد 
هذا  اأ�شباب  لتو�شيح 
لو�شع  وكذلك  الرتباط 
الوقاية  ا�شرتاتيجيات  من 

املمكنة.
الدرا�شة  على  القيود  اأحد 
مت  امل�شاركني  اأن  هو 
لنخفا�ص  اختبارهم 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اأثناء  فقط 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص 
الدم  �شغط  يف  تغيري  اأي 

مبرور الوقت.

 خالل الدرا�سة

امل�شاركني  من   %9.1
و%7.1  باخلرف  اأ�شيبوا 
الدماغية  ال�شكتة  اأ�شيبوا 

الإقفارية.
امل�شاركني  من   %12.5
بانخفا�ص  امل�شابني 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اإجراء  وقت 
باخلرف  اأ�شيبوا  الأويل 
ب�شكتة  اأ�شيبوا  و%15.2 

دماغية.

اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
الدم  �شغط  انخفا�ص  اأن 
اخلطر  عوامل  اأحد  هو 
لل�شابة  املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف 

النا�ص.
ال�شكتة  جمعية  تو�شي 
�شغط  بفح�ص  الدماغية 
والتاأكد من  بانتظام،  الدم 
اإذا  الطبيب  اإىل  التحدث 
واجه  اأو  �شيء  اأي  تغري 
اأي  من  قلقاً  املري�ص 

�شيء.

الأرق

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟

هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
لآخر،  �شخ�ص  من  وعلجاته 
�شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  الإ�شطرابات  منها 
الأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

قد  جديدة  لدرا�شة  وفًقا 
يوؤثر توقيت تناول اآخر وجبة 
يف اليوم على خطر الإ�شابة 
ال�رسطان وجد  اأنواع  ببع�ص 
الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون 
ترك  اأو  التا�شعة م�شاء،  قبل 
�شاعتني على الأقل بني تناول 
ميكن  النوم  ووقت  الع�شاء 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن 
و�رسطان  الثدي  ب�رسطان 

الربو�شتات بن�شبة %20.
على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
مدى اأهمية القيام بدرا�شات 
ال�شاعة  اإيقاع  تاأثري  تقيم 
النظام  على  البيولوجية 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي 

بال�رسطان.
ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
خطر  لنخفا�ص  مماثلة 

لدى  بال�رسطان  الإ�شابة 
ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ص 
عند  م�شاء   9 ال�شاعة  قبل 
الذين  بالأ�شخا�ص  مقارنتها 
ال�شاعة  بعد  الطعام  تناولوا 

العا�رسة م�شاًء.
نتائجهم،  تاأكد  حال  يف 
تغريات  هناك  �شتكون 
من  الوقاية  تو�شيات  على 
يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رسطان 

العتبار توقيت الوجبات.
خطر  عامل  الوزن  زيادة 
اأنواع  من  للعديد  معروف 
ذلك  يف  مبا  ال�رسطان، 
والأ�شكال  الثدي  �رسطان 
ل�رسطان  العدوانية 

الربو�شتاتا.

عوامل الق�سور يف 

الدرا�سة

القيود  من  العديد  هناك 
امللحوظة يف هذه الدرا�شة، 

مبا يف ذلك:
وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
�شبب  علقة  ولي�ص  ارتباط، 

وتاأثري.
عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
يفتح  اأمر  وهو  ا�شتبيان، 

املجال للخطاأ.
ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
الإ�شابة  توؤثر على خطر  اأن 
تاأثري  ومدى  بال�رسطان، 
خطر  على  الع�شاء  توقيت 
اأمر  بال�رسطان  ال�شابة 
غام�شة ن�شبًيا ل ينبغي على 
لديهم  الذين  الأ�شخا�ص 
الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 

بال�رسطان اأو عوامل اخلطر 
هذا  ياأخذوا  اأن  الأخرى 
الأمر على حممل اجلد. كل 
حالًيا  به  التو�شية  ميكن  ما 
درا�شات  اإجراء  يتم  وحتى 
الطعام  تناول  هو  م�شتقبلية 
قبل وقت  اأي  يف وقت مبكر 

النوم بنحو �شاعتني.
اأكرث  النا�ص  يهتم  اأن  يجب 
الوقت  من  بدًل  ياأكلون  مبا 
اليوم ملنع  فيه  ياأكلون  الذي 

ال�رسطان.
خيارات  اتخاذ  للنا�ص  ميكن 
نظامهم  ب�شاأن  وا�شحة 
الغذائي مما يقلل من خطر 
حيث  بال�رسطان،  الإ�شابة 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط 
انخفا�ص  مع  واخل�رسوات 

معدلت ال�رسطان.

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 
التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.
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رحمة اهلل هي اجلنة 
 اإنه رحمة اهلل عز وجل, وقد رغبت 

اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية, 
التي تتحدث عن رحمة اهلل, فهناك 
اآيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه 
الآيات حقائق . احلقيقة الأوىل: 
يقول اهلل عز وجل: الَِّذيَن اآََمنُوا 

َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف �َسِبيِل 
ِ ]�سورة  ِ اأُولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ اهلَلّ

البقرة الآية:218
 معنى ذلك: اأن الإن�سان الذي 

يوؤمن, وي�ستقيم, ويجاهد ف �سبيل 
اهلل نف�سه وهواه, اإمنا يرجو رحمة 

اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل, 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها, 
يرجو ن�ساءها, يرجو �سمعتها.....

 فالإن�سان عليه اأن يتب�رص, هل 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 

املوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, 

يبحث عن مكا�سب مادية, بينما 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, هذا هو 
الفرق اجلوهري, رحمة اهلل هي 

ا الَِّذيَن  اجلنة, قال تعاىل:  َواأََمّ
 ِ ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ ابْيَ�سَّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة اآل عمران 
الآية:107  احلقيقة: من املعاين 

اجلامعة, املانعة, الوا�سعة, 
ال�ساملة, هي رحمة اهلل عز وجل, 

هي اجلنة, الهدف من الإميان, 
والعمل ال�سالح, واملعامالت, 

والأخالق, وما اإىل ذلك, هو اأن 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, و�سل 

للجنة, اجلنة: هذه رحمة اهلل عز 
وجل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, وف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري ف القرءان هي 

ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد ف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�سامل, الوا�سع, 
اهلل  عطاء  مطلق,  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة, اجلفاف �رَصّاء, 
الفقر  رحمة,  ال�سحة  �رصاء,  املر�س 

ال�سديد �رصاء, الكفاية رحمة, اخلالفات 
الزوجية �رصاء, ال�سعادة الزوجية رحمة, 
الأولد  �رصاء,  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة, هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح, رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد, رحمة اهلل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�س ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�س الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�س املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�س 

البخالء, وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان, واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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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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جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�جلديدة،   Focus �سيارتها 
�ملوديالت  لفئة  تنتمي  �لتي 
جديدة  بوظيفة  �ملدجمة، 
�الجتاه  يف  �ل�سري  من  للتحذير 
�ل�رشكة  و�أ�سارت  �خلاطئ 
�سيارتها  �أن  �إىل  �الأمريكية 
تقنية  على  تعتمد  �جلديدة 
منع  على  ت�ساعد  متطورة 

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

�ل�سيارة.
�أن  فورد  �رشكة  و�أو�سحت 

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

طريق وظيفة �لتحذير �جلديدة؛ 
عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
"حتقق من  وبيان  حظر حمر�ء 
هذه  جانب  �ل�سري"و�إىل  �جتاه 
�سيارة  تزخر  �جلديدة  �لوظيفة 
فورد Focus �جلديدة بالعديد 
�مل�ساعدة  �لقيادة  �أنظمة  من 
مثل م�ساعد �لكبح �ال�سطر�ري 

�أو م�ساعد �ملناورة.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�ض
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ض ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�ض 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�ض 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ض من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ض 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ض 
بنز S-Class كوبيه وبور�ض 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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خدمة تتيح التعديل على م�شتندات PDF ب�شكل جماين

احتياجات  تقت�رص  ال 
على  العادي  امل�ستخدم 
 PDF م�ستندات  عر�ض 
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وبعد  ثوان،  يف  ال�سريفر 
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ملفات  حتويل  اإمكانية  اأي�سا 
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اإذا  اأنه  اإال  جمانية،  اخلدمة 

تعديل  يف  امل�ستخدم  رغب 
خالل  م�ستندين  من  اأكرث 
عليه  يتعني  فاإنه  �ساعة، 
اخلدمة  يف  الدخول  ت�سجيل 
واأكدت  ا�سرتاك.  ودفع 
ال�رصكة ال�سوي�رصية يف �سيا�سة 
اأنها  اخل�سو�سية اخلا�سة بها 
اأية حمتويات  بقراءة  تقوم  ال 
تخزينها،  اأو  ن�سخها  يتم  وال 
امل�ستندات  جميع  اإزالة  ويتم 

املعدلة بعد �ساعة واحدة.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رصكة االأبحاث اأن 
يخ�رص موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رصكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رصكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رصكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رصكة موتوروال اململوكة ل�رصكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رصكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رصيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رصكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رصوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رصيع 
ومبا�رصة من �رصكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رصكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رصيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رصكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رصيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رصكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رص 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رصكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



وف�سخ عقود االمتياز ب�سبب خمالفة امل�ست 
ثمرين الآجال اإطالق م�ساريعهم وفق املدة 
كان  والتي  ال�رشوط  دفاتر  يف  املحددة 
يعول عليها يف خلق الرثوة ومنا�سب ال�سغل  
اأن   م�سددا  املحلي  االقت�ساد  وتن�سيط 
الوالية تبقى بحاجة مل�ستثمرين حقيقيني 
�سوف  لال�ستثمار  املوجه  العقار  منح  واأن 
تراعي  خا�سة  لتدابري  م�ستقبال  يخ�سع 
مدى جدية كل م�ستثمر  مع املرافقة لهم 
موؤكدا  اأن عقود االإمتياز �سوف تلغي ان مل 
يتقربوا من م�سالح مديرية التعمري الإيداع 
اإمتام  يف   وا�ستغاللها  البناء  رخ�سة  ملف 
املتحدث   واأردف  االأخرى.  االإجراءات 

بالك�سف عن جملة من التدابري اتخذت من 
تتوفر  ملا  بالوالية  باالإ�ستثمار  الدفع  اأجل 
من  كبرية  اإقت�سادية  موؤهالت  من  عليه 

�ساأنها امل�ساهمة يف خلق الرثوة ومنا�سب 
املحلي  االإقت�ساد  عجلة  وتن�سيط  ال�سغل  

والوطني .

عبدالبا�سط بديار   

امل�سيلة 

ال�صروع يف تطهري العقار ال�صناعي من االنتهازيني
اأكد وايل امل�سيلة »حاج مقداد » اأن اللجنة الوالئية لال�ستثمار يف متابعة امل�ساريع املقرر عرب 

تراب والية امل�سيلة يف عملية تطهري العقار ال�سناعي تبعا لتوجيهات وزير الداخلية و 
اجلماعات املحلية الهادفة لتثمني العقار ال�سناعي والق�ساء على امل�ستثمرين غري اجلادين.

جنلته مي�سال اأودان:

االعرتاف الفرن�صي 
باغتيال موري�س اأودان 

»نهاية ق�صية موري�س 
اأودان وبداية تاريخ 

اأن االعرتاف  اأودان,  اأودان, جنلة موري�س  اعتربت مي�سال 

واغتيال  تعذيب  يف  الفرن�سية  الدولة  مب�سوؤولية  الر�سمي 

يت�سم  لتاريخ  وبداية  اأودان  لق�سية  »نهاية   هو  اأبيها 

»ميديابار«  ن�رشته  فيديو  يف  مي�سال  وقالت  بال�سكينة«.  

بال�سكينة,  يت�سم  لتاريخ  وبداية  اأودان  ق�سية  نهاية  »باأنها 

مماثل  تاريخ  بداية  اأجل  من  قدما  امل�سي  بالتايل  ويجب 

بخ�سو�س حرب اجلزائر«, موؤكدة على اأنه »قد حان الوقت 

ريا�سيات مثل  اأ�ستاذة  التي هي  واأو�سحت مي�سال  لذلك«. 

اغتيال  حول  ماكرون  اإمانويل  الرئي�س  ت�رشيح  باأن  اأبيها, 

بني  كانت املوجودة  التي  الفجوة  ل�سد  اأودان جاء  موري�س 

احلقيقة, التي يعرفها اجلميع منذ 1957, والرواية الر�سمية 

التي حتدثت عن فراره, موؤكدة على »بقاء الكثري من االأمور 

التطرق  »يجب  تقول  وا�ستطردت  بها«.    القيام  الواجب 

ب�سكل حقيقي اإىل كيفية اغتياله. فهو قد عذب, ونعلم باأنه 

قد اغتيل, لكننا ال نعرف كيفية ذلك«, موؤكدة على »وجود 

ق�رشا  اختفوا  من  بخ�سو�س  املماثلة  االأمور«  من  الكثري 

اإبان حرب اجلزائر.  واأ�سار الرئي�س ماكرون يف ت�رشيحه 

اخلمي�س املا�سي الأرملة موري�س اأودان اإىل »اأهمية التعريف 

العمل  »تعميق  اإىل  داعيا  ب�سجاعة وو�سوح«,  الق�سية  بهذه 

الرامي اإىل ك�سف احلقيقة والذي من �ساأنه اأن ميهد لفهم 

»اأف�سل« للما�سي الفرن�سي ولالإرادة »اجلديدة« يف م�ساحلة 

الذاكرة وال�سعبني الفرن�سي واجلزائري.  كما اأ�سار الرئي�س 

ماكرون اىل اأن اعفاء �سامل �ستحدد معامله مبوجب اأوامر 

االطالع  »�سيتيح  املتاحة,  امل�سادر  حتديد  بعد  وزارية 

بهذا   تتعلق  التي  الدولة  حمفوظات  �سناديق  على  احلر 

املو�سوع«, داعيا االأ�سخا�س الذين يحوزون على وثائق اأو 

يودون االدالء ب�سهادات اىل »التوجه اىل االآر�سيف الوطنية 

الأجل امل�ساهمة يف جهد احلقيقة التاريخية.

اإجالء العديد من ال�سكان 
من منازلهم جراء الفي�سانات

اأمطار طوفانية 
تت�صبب يف في�صانات 
ببلدية موالي العربي

لدائرة  اإداريا  التابعة  العربي  موالي  قرية  �سهدت 
االأمطار  من  معتربة  كميات  هطول  احلجر  عني 
الرعدية الغزيرة والربد منذ بداية االأ�سبوع اجلاري 
عدة  عنها  جنم  في�سانات  حدوث  يف  ت�سبب  مما 
املياه  من�سوب  ارتفع  حيث  معتربة  مادية  خ�سائر 
بالوادي الذي يعرب و�سط املدينة مما اأحدث هلعا 
لبيوتهم  الوادي  مياه  اجتياح  نتيجة  ال�سكان  و�سط 

ليتم اجالوؤهم من طرف اأعوان احلماية املدنية.
الوادي  وجود  ال�سكان  من  العديد  ا�ستكى  فيما 
و�سط املدينة مما يهدد �سالمتهم اأين نا�سد هوؤالء 
ال�سلطات املعنية وعلى راأ�سها وايل الوالية للتدخل 
قبل  امل�سكل  لهذا  حل  الإيجاد  االآجال  اأقرب  يف 
الذي  اخلريف  بداية  يف  واأننا  خا�سة  كارثة  وقوع 

يعرف هطول اأمطار رعدية كثيفة باملنطقة.
خلدون.ع

وايل امل�سيلة يوؤكد:

ال ان�صداد يف بلدية امل�صيلة 

ورقلة :

 ثالثة قتلى يف حادث مرور بالقرب 
من حو�س احلمراء بحا�صي م�صعود 

اجللفة :

انطالق �صطر 10  كلم من الطريق الوطني 
)1(  الرابط بني اجللفة واالأغواط

فند وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد 
» ما يروج يف اأو�ساط املواطنني, وما 
ن�رش يف بع�س و�سائل االإعالم والتي 
وان�سداد  خالف  هناك  اأن  مفادها 
بني اأع�ساء املجل�س البلدي, موؤكدا 
يذكر  خالف  اأي  يوجد  ال  باأنه 
من  جمموعة  ا�ستقبل  اأنه  م�سيفا 
وا�ستمع  البلدي  املجل�س  اأع�ساء 
اإىل مطالبهم ووعدوه بتقدمي ر�سالة 
وجتاوزت  خروقات  وجود  حول 
بالقول  موؤكدا  البلدية  ت�سيري  يف 

اأي  اليوم مل ي�سلني  اإىل حد  “ولكن 
ر�سالة  واأ�سار وايل امل�سيلة اإىل انه 
خالف  بخ�سو�س  للطرفيني  ي�سمع 
االأع�ساء مع “املري حيث دعا وايل 
ايل  املحليني  املنتخبني  امل�سيلة 
التي  اخلالفات  ونبذ  التحدي  رفع 
مل�سالح  احل�سن  ال�سري  على  توؤثر 
وموا�سلة  والبلدية  املواطنني 
التح�سني  و  التنمية,  لتحقيق  العمل 

احل�رشي للمدينة .
عبدالبا�سط بديار 

لقي ثالثة  اأ�سخا�س م�رشعهم يف حادث مرور 
حو�س  منطقة  من  بالقرب  اخلمي�س,  وقع 

احلمراء باإقليم دائرة حا�سي م�سعود )80 كلم 
من  ا�ستفيد  ح�سبما   , ورقلة(  �رشق  جنوب/ 

م�سالح احلماية املدنية.
ووقع احلادث على م�ستوى النقطة الكيلومرتية 
�سطره  يف   )3( رقم  الوطني  الطريق  على   )7(
وتقرت  م�سعود  حا�سي  مدينتي  بني  الرابط 
اإثر ا�سطدام عنيف بني �سيارة اإ�سعاف رباعية 

الدفع و�ساحنة ن�سف مقطورة , مما ت�سبب يف 
منت  على  كانوا  الذين  الثالثة  االأ�سخا�س  وفاة 

�سيارة االإ�سعاف , مثلما مت تو�سيحه.
 ) ال�سحايا )بني 18 و34 �سنة  اإجالء جثث  ومت 
اإىل م�سلحة حفظ اجلثث باملوؤ�س�سة العمومية 
بحا�سي  اأحمد«  اآيت  »ح�سني  االإ�ست�سفائية 
وفتحت  امل�سدر.  ذات  ح�سب   , م�سعود 
ملعرفة  حتقيقا  املخت�سة  االأمنية  امل�سالح 

مالب�سات هذا احلادث.

حيز  و�سع  اجللفة  بوالية  اخلمي�س   مت 
من  كيلومرتات   10 بطول  ل�سطر  اخلدمة 
بني  الرابط  واحد  رقم  الوطني  الطريق 
يعرف  الذي  واالأغواط  الوالية  عا�سمة 

اأ�سغال ع�رشنة .
يف  قنفاف,  حمنة  الوالية,  وايل  واأ�رشف 
»عا�سوراء«  الدينية  املنا�سبة  اإحياء  اإطار 
بتد�سني و و�سع حيز اخلدمة لهذا املقطع 
من الطريق الوطني رقم واحد يف �سطره 
الرابط بني اجللفة واالأغواط والذي يعرف 
�رشيان  يعترب  اإذ  معتربة   مرورية  حركية 
وجنوبه  البالد  �سمال  بني  و�سل  وهمزة 
الكبري. وقد اأكد امل�سوؤول التنفيذي االأول 

بالوالية باأنه �سيتم يف غ�سون �سهر اأكتوبر 
ا�ستالم ما تبقى من �سطر الطريق وهو ما 
ي�سمن ان�سيابية يف احلركية املرورية بهذا 

املحور الهام .
جويلية  �سهر  يف  مت  واأن  �سبق  اأنه  يذكر 
بطول  ل�سطر  اخلدمة  حيز  و�سع  الفارط 
20 كيلومرت من ذات املحور بعدما عرف 
.واجلدير  ع�رشنة  و  تاأهيل  اإعادة  اأ�سغال 
اإحياء  برنامج  اإطار  يف  مت  اأنه  بالذكر 
ببهو  توزيع  كذلك  الدينية  املنا�سبة  هذه 
امل�رشح اجلهوي » اأحمد بن بوزيد » عدد 
بعدد  العقارية  التجزئات  ا�ستفادات  من 

من بلديات الوالية ت�سم 382 قطعة.

برج بوعريريج : 

جمموعة م�صاريع خا�صة بالتطهري 
بقطاع املوارد املائية 

�سيدي بلعبا�س

 انت�صال جثة طفل غرق 
يف بركة مائية براأ�س املاء 

بداية من اليوم

وفد من رابطة العامل االإ�صالمي يف زيارة اإىل اجلزائر 

م�ساريع  بعدة  بوعريريج  برج  والية  ا�ستفادت 
وت�سفية  التطهري  ب�سبكات  اأ�سا�سا  تتعلق  »هامة« 
املحلية  املديرية  من  ما  املياه, ح�سب  معاجلة  و 

للموارد املائية.
يف  عمليات  عدة  جت�سيد  اأن  املديرية  واأو�سحت 
يندرج يف  الوالية  بلديات  بعدد من  التطهري  جمال 
وحت�سني  التطهري  �سبكات  تدعيم  و  تعميم  اإطار 
الوالية  ت�سجل  حيث  للمواطن  املعي�سية  ال�رشوط 
يف  ال�سكان  من  باملائة   87 ب  تغطية  ن�سبة  حاليا 
جمال التطهري عرب �سبكة بطول اإجمايل ي�سل اإىل 

1923 كلم.
وب�ساأن ت�سفية و معاجلة املياه فقد انطلقت عملية 

باملدخل  الواقعة  الت�سفية  حمطة  تاأهيل  الإعادة 
عن  التجميد  رفع  بعد  الوالية  لعا�سمة  اجلنوبي 
و  د.ج  مليون   300 بقيمة  مايل  بغالف  امل�رشوع 
بقدرة 30 األف مرت مكعب من املياه يوميا, ح�سب 

ما اأ�سار اإليه ذات امل�سدر.
اأ�سغال  يف  الوادي  راأ�س  ببلدية  ال�رشوع  مت  وقد 
امل�ستعملة  املياه  لت�سفية  حمطة  م�رشوع  اإجناز 
اإنهاء  بهدف  د.ج  مليون   188 بقيمة  مايل  بغالف 
ا�ستغالل  و  املنطقة  بهذه  البيئي  التلوث  م�سكل 
ال�سقي الفالحي خ�سو�سا واأن  املياه املعاجلة يف 
والرعوي  الفالحي  بطابعها  معروفة  البلدية  هذه 

ح�سب ما مت ذكره.

 متكنت فرقة الغط�س التابعة للحماية 
املدنية بوالية �سيدي بلعبا�س م�ساء 
اخلمي�س من انت�سال جثة غريق من 
بركة ماء ببلدية راأ�س املاء الواقعة 

جنوبا, ويتعلق االأمر بالطفل القا�رش 
»ح,ب«  البالغ من العمر 14�سنة الذي اأراد 

اأن ي�سبح فيها لكنه غرق.
 �س.�سهيب

من  وفد  ال�سبت  اليوم  من  ابتداء  ي�رشع 
اأمينها  يقوده  االإ�سالمي   العامل  رابطة 
يف  العي�سي  الكرمي  عبد  بن  حممد  العام 
زيارة للجزائر  يلتقي خاللها مب�سوؤويل و 
ما  ممثلي عدة منظمات وهيئات, ح�سب 

علم لدى املجل�س اال�سالمي االأعلى.
التي  الزيارة  هذه  خالل  للوفد  و�ستكون 
تدوم اأ�سبوعا لقاءات مع م�سوؤويل املجل�س 
العلماء  جمعية  و  االأعلى  االإ�سالمي 
زيارة  اإىل  اإ�سافة  اجلزائريني  امل�سلمني 
بع�س املرافق الدينية وال�سياحية. و�سيتم 

بني  و�رشاكة  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
املجل�س اال�سالمي االأعلى ورابطة العامل 
ال�سهر  اإبرام,  مت  قد  اأنه  علما  االإ�سالمي 
املجل�س  بني  مماثلة  اتفاقية  املا�سي, 

وهيئة علماء اإندوني�سيا.
»توطيد  اطار  يف  الوفد  زيارة  وتندرج 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون«  عالقات 
اإ�سافة  العامل  عرب  املماثلة  والهيئات 
املتعلقة  املعلومات«  تبادل  »ت�سجيع  اإىل 
بالدين االإ�سالمي وحوار الديانات, ح�سب 

امل�سدر ذاته.

 بعد في�سانات االأربعاء 
وت�سجيل وفيات وجرحى 

 وايل ق�صنطينة يعد 
باإعادة تهيئة واد زياد 

�سهدت مدينة ق�سنطينة م�ساء االأربعاء ت�ساقط كميات كبرية 
لالأمطار مما ت�سبب يف في�سانات مبخرج املدينة ال�سمايل 
مبنطقة “كانطويل “,حيث غمرت ال�سيول الطريق مما اأدى 
ال�سيارات كما غمرت املياه العديد  اىل ت�سادم العديد من 
الجالء  مواطنني  تدخل  املنطقة, حيث  يف  املنازل  من 
العالقني داخل �سيارتهم خا�سة العائالت واالأطفال ال�سغار.
الرعب والهلع جراء  حيث عا�س �سكان ق�سنطينة حالة من 
ال�ساعة  على  الت�ساقط  يف  بداأت  رعدية  اأمطار  ت�ساقط 
الرابعة زواال وبال�سبط بعد اآذان الع�رش, حيث بداأت ال�سيول 
يف التجمع �سيئا ف�سيئا خا�سة يف املنحدرات وعديد االأحياء 
والطني  احلجارة  �سقوط  ب�سبب  غرقت  والتي  الداخلية 

وجتمعها يف و�سط الطرقات.
فيما �سهدت عديد حواف الطرق يف مدينة ق�سنطية نزول 
�سري  الأزمة  خلق  ما  واحلجارة  االأتربة  من  معتربة  كميات 
وقد  اأم�س,  م�ساء  من  متاأخرة  �ساعات  غاية  اإىل  خانقة 
اأغلقت بع�س االأحياء كذلك على غرار منطقة بكرية التابعة 

اأي�سا لبلدية حامة بوزيان.
من جهته وايل ق�سنطينة عبد ال�سميع �سعيدون قال اأنه �سيتم 
»قريبا« بعث عملية وا�سعة لتهيئة »وادي زياد« الذي ت�سبب 
خ�سائر   عدة  وت�سجيل  �سخ�سني  وفاة  وخلّف  الفي�سان,  يف 
»وادي زياد«  اأوىل تنظيف جمرى  مادية, و�سيتم يف مرحلة 

من اأجل ال�سماح ب�سيالن مياه 
االأمطار دون في�سانها و دون اأن تخرج عن جمراها بهدف 
حماية ال�سكان املحيطني به وجزء من الطريق الوطني رقم 
بوزيان,  حامة  بلدية  و  )ق�سنطينة(  املنية  بني  الرابط   27
لعمليات  معاينته  هام�س  على  الوايل  به  اأفاد  ما  ح�سب 
التنظيف واإزالة االأوحال واالأتربة واإعادة فتح الطريق بحي 

جبلي اأحمد املعروف بـ«الكانطويل«.
واأ�ساف عبد ال�سميع �سعيدون اأنه �سيتم اإيفاد جلنة وزارية 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  طرف  من  م�سرتكة 
والتهيئة العمرانية ملعاينة وتقييم االأو�ساع الناجمة عن تلك 

التقلبات اجلوية.
املدنية  احلماية  فرق  خمتلف  تدخل  الفيا�سات  وخلفت 
الرتقية  وديوان  البلديات  واأعوان  العمومية  واالأ�سغال 
اليوم اخلمي�س  االأوىل من  ال�ساعات  العقاري منذ  والت�سيري 
اإىل جانب فرق واأعوان �رشكة املياه والتطهري لق�سنطينة و 

الدرك الوطني لوالية ق�سنطينة 
مدعمني بفرق من واليتي ميلة واأم البواقي من اأجل تنظيف 

املنطقة و اإزالة االأوحال واالأتربة وامت�سا�س املياه.
يف  احلديدية  بال�سكك  النقل  م�سالح  اأ�سارت  جهتها  من 
ت�رشيح اأنها تعمل على اإعادة فتح اخلط الرابط بني واليتي 

ق�سنطينة وعنابة بعد ت�رشره جراء االأمطار الطوفانية.
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