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بطر�سب�رغ: من  الت�سامن  وزيرة 

 ن�ستعر�ش الآليات اجلديدة من اأجل
 اإدماج الن�ساء يف املقاولتية  
احتجاجا منهم على تردي ظروف التمدر�ص

 اأولياء متو�سطة اأحمد بن اأحمد باأنقو�سة 
بورقلة مينعون اأبناءهم من الدرا�سة

�ص4

�ص4

 الروائية ال�ساعدة ب�سرى بتيتي
 تفتح قلبها ح�سريا " لل��سط "

�ص5 

�ص24

�ص 17

كما هدده بالت�سفية اجل�سدية بعد القب�ص عليه 

�سيخ يتعر�ش لعتداء على يد مهاجر اإفريقي  
يف ظل جتاهل امل�سالح املعنية ملطلب ت�س�ية و�سعيتهم

�سكان حي بيــــــــطايف بــــــبئرخادم 
ينا�سدون زوخ للتدخل العاجل

بال�سريط احلدودي بربج باجي خمتار

العثور على م�سد�ش ر�سا�ش 
من نوع كال�سنيكوف 

قيط�ين:

التفاق" على  بقدرتنا  امل�سككني  على  رد  الأورا�سي  "اجتماع 

باكورة اأعـــــــمايل 
""خمتلة"حا�سرة
 فـــــــــي �سيال 23



عين

توجيه  على  الطاو�سي  ر�سيد  املغربي  املدرب  اأقدم 
وجبة  اإىل  �سطيف  وفاق  فريق  وفد  اأع�ساء  اإىل  الدعوة 
غذاء يف منزله، حيث لبى الفريق الدعوة وهو الذي كان 
اأبطال  رابطة  نهائي  ن�سف  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  اقتطع 
الدار  مدينة  من  البي�ساوي  الوداد  ح�ساب  على  اإفريقيا 

البي�ساء املغربية، حيث تنقل كل من الالعبني
اأع�ساء الطاقمني الفني والطبي اإىل جانب رئي�س الوفاق 

ح�سان حمار وامل�سريين الذين رافقوا النادي.
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�سبط �أزيد من 1200 مهاجر �سري 
برتكيا خالل �لأ�سبوع �ملا�سي 

اأعلنت وزارة الداخلية الرتكي، اأم�س،  عن 

�سبط 1210 مهاجرين �سريني خالل الأ�سبوع 
املا�سي يف عدد من املناطق برتكيا.

واأفادت الوزارة، يف بيان لها، باأن العمليات 
التي متت يف الأ�سبوع املمتد من 14 اإىل 21 

�سبتمرب اجلاري، اأ�سفرت عن احتجاز ما 

جمموعه 426 مهاجرا يف 11 عملية خمتلفة 
يف اإقليم اإزمري الغربي ومقاطعات �سمال 
بحر اإيجة. واأ�سافت الوزارة  اأن الحتاد 

الأوروبي احتجز 79 مهاجرا بينما مت انت�سال 
ثالث جثث من البحر. وب�سكل منف�سل 

ي�سيف امل�سدر مت احتجاز يف مقاطعة 
اأنامور مبقاطعة مر�سني املتو�سطية 13 

مهاجرا م�سريا اإىل اأن حر�س ال�سواحل اأنقذ 
يف مقاطعة اأياكا�سك �سمال غرب واأزمريز 

ت�سي�سمي، املقاطعة اجلنوبية الغربية 
ملقاطعة بودل يف موغال، 149 مهاجرا.

واأ�سار البيان ذاته اإىل اأن وحدات الدرك 
احتجزت 543 مهاجرا واألقت القب�س على 

ثالثة مهربني.

بن غني�سة يحلم �أن ير�أ�س �إد�رة مولودية �جلز�ئرية

�لطاو�سي ينظم ماأدبة غذ�ء لوفد �لوفاق

خبر في 
صورة

�ساب يح�سد �أزيد من 10 
�ألف �سخ�س يف �لعا�سمة 

مبنا�سبة عيد ميالده

�سائق »�يتوز�« يحّول 
حافلته �إىل كلوندي�ستان

يبدو اأن حافالت »االيتوزا« 
حتولت اإىل »حافلة خمفي« 
حافلة  �سائق  جعل  حيث 
تعمل   t9256 رقم حتمل 
بئر  الرابط  اخلط  يف 
نعجة،  عني   – راي�س  مراد 
و�سيلة من اأجل ك�سب املال 
بطريق غري قانونية، وهذا 
القانوين،  وقته  انتهاء  بعد 
املاحلة  عني  يف  عمد  اأين 
نحو  م�سافرين  نقل  على 
مدينة  وحتى  براقي 

االأربعاء التي تعد م�ستودع حافالت االيتوزا الربتقالية، حادثة توجب 
على املوؤ�س�سة التحرك من اأجل �رضب بيد من حديد على مثل هكذا 

ت�رضفات غري قانونية حتط من قيمتها.

�سحب دفرت �ل�سروط �خلا�س 
بالعمرة نهاية �لأ�سبوع

 
الديوان  يفرج 
للحج  الوطني 
هذا  بحر  والعمرة 
دفرت  على  االأ�سبوع 
اجلديد  ال�رضوط 
بتنظيم  اخلا�س 
دون   ،2019 عمرة 
تغيريات  يحمل  اأن 
اأقر  اأنه  غري  كبرية، 

اخلانة  �سمن  امل�سنفة  ال�سياحية  الوكاالت  �سد  �سارمة  اإجراءات 
اجلديد  يحمل  ولالإ�سارة مل  ال�سفر،  بجوازات  التالعب  احلمراء يف 
مقارنة بال�سنوات املا�سية غري اأنه اأقر اإجراءات اأكرث �سارمة وهذا 
�سد الوكاالت ال�سياحية املتالعبة بجوازات ال�سفر، حيث �سنفت يف 

اخلانة احلمراء.

يبدو اأن الو�سعية 
الكارثية التي يوجد بها 

فريق مولودية اجلزائر، 
جعل رئي�س حزب ال�سالم 

غري املعتمد يوؤكد اأنه 
قادر على رئا�سة النادي 

واإخراجه من النفق املظلم 
الذي دخل فيه.

اأثار ال�ساب املكنى بـ 
عاما(  “ريفكا” )21 

ده�سة وا�سعة و�سط 
رواد مواقع التوا�سل 

الجتماعي، حيث 
اأن ال�ساب يعد من 

م�ساهري مواقع 
التوا�سل الجتماعي، 

اإذ متكن من جمع  اأزيد 
من ع�سرة األف �سخ�س 

من اجلن�سني بعد 

دعوتهم لالإحتفال 
بعيد ميالده 21 مبقام 
ال�سهيد )ريا�س الفتح 
(، وا�سطرت ال�سرطة 
للتدخل واإيقاف هذا 

التجمهر احلا�سد 
بتوقيف “ريفكا” 

لفرتة وجيزة حتى 
يتفرق احل�سور 

الغفري الذي توافد 
من خمتلف مناطق 

البالد.
 وقال ال�ساب »ريفكا« 
بعد الإفراج عنه اإنه 

مل يتوقع ح�سور هذا 
العدد الكبري، موجًها 

ال�سكر جلمهوره 
الوا�سع وواعًدا اإياهم 
بتجمع اآخر يف الأيام 
املقبلة �سيكون اأكرث 

تنظيما وبحرا�سة 
اأمنية م�سددة. 

لعبو �لعميد يعتذرون من بابا
العبي  من  عدد  توجه 
فريق مولودية اجلزائر 
االعتذار  تقدمي  اإىل 
لرئي�س مولودية وهران 
املدعو  بلحاج  اأحمد 
تعر�س  بعدما  »بابا« 
الر�سق من  اإىل  االأخري 

اأن�سار  طرف عدد من 
العا�سمي،  النادي 
منه  اقرتب  حيث 
نقا�س  ه�سام  من  كل 
اأجل  من  �سعال  وفريد 
وجتاوز  منه  االعتذار 

ما ح�سل.
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اخلالفات ال�سيا�سية مل توؤثر على وحدة املنظمة:

الأوبك تقر بعدم زيادة الإنتاج وحتافظ على انتعا�ش الأ�سعار
اأقرت اللجنة الوزارية امل�سرتكة ملتابعة اتفاق خف�ض الإنتاج النفطي لأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط »اأوبك« و�سركائها من الدول املنتجة خارج 

املنظمة، بعدم زيادة يف اإنتاج النفط والحتفاظ بالقرارات ال�سابقة التي لزالت �سارية املفعول اإىل غاية نهاية 2018.

علي عزازقة

اأ�شغال االجتماع  وتو�شلت 
العا�رش لدول االأوبك وخارجه 
يوم اأم�س الذي انعقد باجلزائر 
باأي  اخلروج  دون  العا�شمة 
قرار �شد م�شلحة اقت�شاديات 
بعد  للنفط  املنتجة  الدول 
االجتماع  من  اخلروج  مت  اأن 
االإنتاج  نف�س  على  باالإبقاء 
للنفط الذي جعل اأ�شعار النفط 

تتنف�س  احلالية  الفرتة  خالل 
مبا  مقارنة  انتعا�شا  وت�شهد 
ال�شياق  هذا  ويف  عليه،  كانت 
كانت اللجنة العليا اجتماعات 
يف  االأع�شاء  غري  البلدان  مع 
اجتماعا  قد عقدت  املنظمة 
اإىل  حمادثاته  اأف�شحت 
التوقيع على اتفاق التعاون بني 
االأوبك  يف  االأع�شاء  البلدان 
االأع�شاء  غري  و البلدان 
دي�شمرب  اجتماع  امل�شاركة يف 

2016 ، وقررت منظمة االأوبك 
البرتويل  اإنتاجها  تقلي�س 
برميل  مليون   1.2 بحوايل 
يوميا ابتداء من الفاحت من �شهر 
جانفي  2017 لتتبعها بعد ذلك 
11 بلدا غري ع�شو وافقوا على 
 600000 ب  عر�شهم  تقلي�س 
برميل يوميا، وبعد مرور �شنة، 
�رشكائها  و  املنظمة  قررت 
اإىل  اإنتاجها  ت�شقيف  متديد 

غاية نهاية 2018 .

الرئي�ض الدوري ملنظمة الدول امل�سدر 
للنفط »اأوبك، املزروعي:

»احلوار مع الدول امل�ستهلكة 
للنفط �سروري جدا«

فيما نّوه بدور اجلزائر داخل املنظمة، خالد الفالح:

الأوبك على دراية باأن ا�ستقرار 
ال�سوق يخدم اقت�ساداتها

 يف رد �سمني على ر�سالة
 ترامب، �سنو�سي باركيندو:

لي�ش لدى الأوبك اأي نية لالحتكار

الدول  ملنظمة  الدوري  الرئي�س  اأكد 
حممد  �شهيل  للنفط »اأوبك«،  امل�شدر 
املزروعي، اأن احلوار مع الدول امل�شتهلكة 
للنفط �رشوري للغاية، وهذا من اأجل خلق 
نوع من الثقة بني اجلميع، يف حني اأكد اأن 
ي�شتهدف  ال  و�رشكائها  اوبك  بني  االتفاق 
اإىل  ي�شعى  فح�شب ولكن  النفط  اأ�شعار 

ا�شتقرار ال�شوق.
يف  اأم�س  يوم  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
للجنة  العا�رش  االجتماع  افتتاح  جل�شة 
خف�س  اتفاق  امل�شرتكة ملتابعة  الوزارية 
النجاح  ميكن  »ال  باأنه  النفطي،  االإنتاج 
االأع�شاء  بني املنتجني  الثقة  دون  من 
الدول  مع  وكذا  االأع�شاء  وغري  اأوبك  يف 
الذي  املزروعي  امل�شتهلكة،  واأ�شاف 
دولة  النفط يف  وزير  من�شب  اأي�شا  ي�شغل 
االتفاق  املتحدة، باأن  االإمارات العربية 
اأ�شعار  ي�شتهدف  ال  و�رشكائها  اوبك  بني 
ا�شتقرار  اإىل  ي�شعى  فح�شب ولكن  النفط 
�شيا�شة  وفق  العمل  باأن  متابعا،  ال�شوق، 

اأخر  جانب  ومن  جدا.  �رشوري  حكيمة 
�شدد �شهيل حممد املزروعي، على البقاء 
يف ا�شتباق العر�س والطلب لتفادي اأخطاء 
ال�شوق النفطي �رشوري للغاية، ويف نف�س 
�شتكون  التحديات  باأنه  اعترب  ال�شياق، 
�شوية،  العمل  يتم  مل  »اإذا  �شعوبة  اأكرث 
يف  »اأوبك«  منظمة  رغبة  عن  اأعرب  كما 
يف  خارجها  املنتجة  الدول  ا�شتقطاب 
اأجل  من  العاملي  اخلف�س  اإطار اتفاق 
امل�شاهمة يف احلفاظ على توازن ال�شوق. 
الدوري  الرئي�س  اأكد  اخرى،  جهة  من 
الأوبك باأن قدرات االنتاج احلالية ميكنها 
ال�شوق  توازن  على  �شمان واحلفاظ 
»اأعتقد  قائال  العاملي، و�رشح  النفطي 
منلكها  التي  القدرات  مع  باأنه  واأمتنى 
هذا  واحلفاظ على  التحكم  ن�شتطيع 
اأن ي�شتمر  اأطول«. »ال نريد  التوازن ملدة 
اأكرث من هذا وال خام  تفريغ املخزونات 

اأكرث يف ال�شوق«، ي�شيف رئي�س اأوبك.)
علي عزازقة

الفالح،  خالد  ال�شعودي،  الطاقة  وزير  اأكد 
اأن للجزائر دور مهم داخل املنظمة ودول 
�شدد على  يثمنون ذلك، يف حني  االأع�شاء 
اأن االأع�شاء على دراية تامة باأن ا�شتقرار 

ال�شوق يف غاية االأهمية القت�شاد العامل.
اجتماع  هام�س  على  امل�شدر  ذات  واأفاد 
االأورا�شي  بفندق  االأوبيك+،  اأع�شاء 
االأوبيك  اأع�شاء  اأن  العا�شمة،  باجلزائر 
قيادة  حتت  للجزائر  الدور  هذا  يثمنون 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
در�شت  املنظمة  اأن  مو�شحا  وال�شلطات، 

بتعاون  و�شنقوم  التقنية  التحليالت  كافة 
جانب  ومن  ال�شوق،  اإ�شتقرار  لتعزيز  اأكرث 
على  االأع�شاء  اأن  الفالح،  خالد  اأكد  اأخر 
دراية اأن ا�شتقرار ال�شوق يف غاية االإهمية 
اأ�شعار  اأن  م�شيفا  العامل،  الإقت�شادات 
النفط كانت مر�شية للجميع، وهذا متا�شيا 
مع قانوين العر�س والطلب، ويف االأخري اأقر 
ذات امل�شدر البرتول هو العجلة التي تدفع 
االإقت�شادات، وهو ما يجعلنا القيام بالعمل 

كي ن�شل اإىل نتائج مقبولة.
علي عزازقة

حممد  االأوبك  ملنظمة  العام  االأمني  اأف�شح 
لدى  نية  وجود  عدم  عن  باركيندو ،  �شنو�شي 
�شيما  االحتكار،  اأجل  من  االأوبك  منظمة 
املنتجني  ل�شالح  تعمل  �شاملة  واأنها  اأر�شية 
وامل�شتهلكني من اأجل ا�شتقرار اأ�شعار البرتول، 
يف حني �شدد على اأن العمل يف املنظمة يتطلب 

الروح اجلماعية.
املتحدث خالل  ذات  اأ�شاف  ال�شدد  ويف هذا 
اأ�شغال االإجتماع العا�رش ملنظمة االأوبك بفندق 

االأورا�شي، 

عمل  هو  املنظمة  به  تقوم  الذي  العمل  اأن 
م�شلحة  اأجل  من  يعمل  الكل  الأن  جماعي 
وتطبيق  ال�رشكاء  نظر  وجهة  لتقريب  اجلميع 
ملنظمة  العام  االأمني  عرب  كما  التعاون،  بيان 
“االأوبك” عن �رشوره بزيارة اجلزائر من اأجل 
االحتفال بالذكرى الثانية التفاق �شبتمرب 2016،  
االأوبك بدور رئي�س  العام ملنظمة  االأمني  ونوه 
واملجهودات  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 

التي بدلها  للو�شول اإىل بيان اجلزائر .
علي عزازقة

 بعد اأن غّلبوا م�سلحتهم القت�سادية على ح�ساب وا�سنطن:

تهديدات ترامب لدول اخلليج ت�سقط يف املاء

قال باأن عملهم املثابر ترك ب�سماته 

قايد �سالح ين�سب اللواء م�سطفى �سماعلي قائدا للناحية الع�سكرية الثالثة 

بعد تاأكيده اأن اجلزائر قادرة على تقريب وجهات النظر، قيطوين:

التفاق" على  بقدرتنا  امل�سككني  على  رد  الأورا�سي  "اجتماع 

للدول  االقت�شادية  امل�شالح  حولت 
باجلزائر  املجتمعة  للنفط  املنتجة 
االأمريكي  الرئي�س  �شورة  اأم�س،  يوم 
اأن  بعد  ورق  من  م�شنوع  بعبع  اإىل 
دعا  التي  االأخرية  خرجته  رف�شت 
�رشورة  اإىل  اخلليج  دول  خاللها  من 
ال�شغط على منظمة االأوبك من اأجل 
النفط خدمة مل�شالح  اأ�شعار  خف�س 
اأ�شار  حني  يف  االقت�شادية،  وا�شنطن 
واجبها  من  املنظمة  اأن  اإىل  اجلميع 
احلفاظ على م�شالح الدولة املنتجة 

للنفط يف ال�شوق الدولية.
الطاقة  �شدد  وزير  ال�شدد  هذا  ويف 
العربية  االإمارات  لدولة  وال�شناعة 
املزروعي،  حممد  املتحدة �شهيل 
على منظمة البلدان امل�شدرة للنفط 

�شيا�شية  لي�شت منظمة   « )اأوبك( 
بتحقيق  باالأحرى  يتعلق  ودورها 
رد  يف  وهذا  النفطي،  ال�شوق  توازن 
الذي  ترامب  خرجة  على  �شمني 
اإىل  اخلليج  دول  خاللها  من  دعا 
االإنتاج،  رفع  على  االتفاق  �رشورة 
ويف ال�شياق ذاته امل�شوؤول االإماراتي 
مل يتوقف عند هذا احلد، حيث اأفاد 
هام�س  على  �شحفي  ت�رشيح  يف 
اأ�شغال اللجنة الوزارية ملتابعة اتفاق 
اوبك  لدول  اإنتاج النفط  خف�س 
االأخرية  هذه  باأن   ، اوبك  وخارج 
غري  وهي  منظمة �شيا�شية  لي�شت 
ويف  ال�شيا�شية،  بال�شغوطات  معنية 
االإماراتي  الوزير  حدد  ال�شاأن،  هذا 
اإىل  بالدفع  مكلفة  غري   « االأوبك  اأن 

رفع اأو خف�س اأ�شعار النفط واإمنا من 
اأجل حتقيق توازن ال�شوق.

بيجن زنغنه: تغريدة ترامب 
يجب اأن تكون ل حدث

»بيجن  االإيراين  النفط  وزير  اأما 
حدة  اأكرث  خرجته  فكانت  زنغنه« 
اأين  االإماراتي،  الوزير  خرجة  من 
للنفط  امل�شدرة  الدول  منظمة  دعا 
خف�س  اتفاق  يف  و�رشكائها  »اوبك« 
ل�شغوط  االن�شياع  اإىلعدم  االإنتاج 
ترامب«  »دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
بالعمل على  املنتجني  طالب  الذي 
ذات  وقال  االأ�شعار،  خف�س 

ر�شالة  يف  الوزير  امل�شدر  و�رشح 
ن�رشتها وكالة االأنباء االإيرانية »�شانا 
اآمل اأال تتاأثر القرارات التي تتخذها 
وللتذكري  ترامب.  الرئي�س  بتغريدات 
االمريكي  الرئي�س  فقد  كتب 
»اإننا  تويرت:  على  املا�شي  اخلمي�س 
االأو�شط، ولن  ال�رشق  دول  نحمي 
بدوننا،  طويلة  لفرتة  اآمنني  يكونوا 
اأ�شعار  دفع  يف  ي�شتمرون  ذلك  ومع 
يجب  ذلك،  �شنتذكر  نفطلالرتفاع، 
املحتكرة خف�س  اأوبك  منظمة  على 
من  الوزير  حذر  االآن، كما  االأ�شعار 
العمل على »زيادة االإنتاج حتت ذريعة 
تعوي�س النق�س الناجم عن انخفا�س 

االإنتاج االإيراين«.
علي عزازقة

الوطني  الدفاع  وزير  نائب  ن�شب 
كقائد  �شماعلي  م�شطفى  اللواء 
للناحية الع�شكرية الثالثة بب�شار خلفا 
عني  الذي  �شنقريحة  �شعيد  للواء 

قائدا للقوات الربية.
ت�شليم  حم�رش  على  الت�شديق   وبعد 
بقيادة  اإلتقى  الفريق  ال�شلطة، 
األقى  اأين  الناحية،  واأفراد  واإطارات 
اإىل  بثت  توجيهية  كلمة  باملنا�شبة 
جميع وحدات الناحيتني الع�شكريتني 
تقنية  طريق  عن  والثانية  الثالثة 
فيها  ذكر  بعد،  عن  التحا�رش 
باالحرتافية العالية التي اأ�شبح يتمتع 
الوطني  للجي�س  املعركة  قوام  بها 
ثمار  اإحدى  كانت  والتي  ال�شعبي، 
القيادة  اأولتها  التي  اخلا�شة  الرعاية 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  العليا 
املعركة  قوام  وع�رشنة  لتطوير 

واالرتقاء  ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
املرغوب،  العايل  امل�شتوى  اإىل  به 
العملياتية  اجلاهزية  حيث  من  �شواء 
ما  اأو  والتكوين  االإعداد  ونوعية 
للو�شائل  العقالين  بالتوظيف  تعلق 

الع�رشية
ترك  :« لقد  �شالح  القايد  واأ�شاف 
العمل املثابر الذي حر�شنا على تبنيه 
يف اجلي�س الوطني ال�شعبي، ب�شماته 
�شفحات  على  حمفورة  البارزة 
النتائج امليدانية املحققة يف  �شجل 
ال�شنوات القليلة املا�شية على م�شتوى 
كافة مكونات قواتنا امل�شلحة، وكان 
والبنينّ  الوا�شح  تاأثريه  ذلك  لكل 
التطويري  العمل  ومنحى  �شري  على 
املتبنى، لقد اآمنا يف اجلي�س الوطني 
ال�شعبي، ونحن نعمل على هدى قيادة 
وتوجيهات فخامة رئي�س اجلمهورية، 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، وزير 
الدفاع الوطني، اأن للجاهزية القتالية 
هذه  البديهية،  متطلباتها  املرغوبة 
توفري  على  عملنا  التي  املتطلبات 
اأن  مقايي�شها املطلوبة، وعملنا على 
موقع  اأي  يف  الع�شكري  الفرد  يدرك 
ن�شتظل  الذي  الوطن  هذا  باأن  كان، 
بظله ونعي�س فوق اأديـمه، ي�شتحق من 
م�شتوى  اإىل  دوما  ي�شمو  باأن  جي�شه 
حيازة القدرات ال�رشورية التي تكفل 
عظمة  بني  املو�شوعية  املزاوجة 
املهام املوكلة وما ينبغي اأن يقابلها 
من عظمة املجهودات الواجب بذلها 

يف �شبيل اجلزائر واأمنها الوطني.
اأ�شاف  حتديدا،  ال�شياق  هذا  يف 
»فاإننا نعترب اأن بلوغ جهودنا املبذولة 
ب�شدق ملراميها املر�شومة واملاأمولة 
هي  و�شعبا،  اأر�شا  اجلزائر  لفائدة 

واملعتربة  الفارقة  العالمة  مبثابة 
قلوب  ي�شكن  الذي  االإ�رشار  ملدى 
بجميع  الع�شكريني،  االأفراد  كافة 
على  �شواء  وفئاتهم  م�شتوياتهم 
الثالثة،  الع�شكرية  الناحية  م�شتوى 
الع�شكرية  النواحي  من  اأو يف غريها 
ينبغي  الذي  اال�رشار  هذا  االأخرى، 
واملهنية  الوطنية  روحه  تبقى  اأن 
اأبناء  كل  كيان  يف  ت�رشي  والعملية 
اأخل�شوا  الذين  امل�شلحة  قواتنا 
نتائج  اأن  واعتربوا  العمل  يف  الق�شد 
وجه  هي  واملثمرة  اجلليلة  اأعمالهم 
�شق  على  املداومة  وجوه  من  اآخر 
نحو  واإرادة  عزمية  بكل  الطريق 
بل املثايل  االأمثل  التطور  ربح رهان 
ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س  لقدرات 

�شليل جي�س التحرير الوطني ».
اإميان لوا�ض  

رد وزير الطاقة م�شطفى قيطوين، 
على امل�شككني بقدرة االأوبك على 
اخلروج بقرار يخدم املنتجني الـ25 
للنفط عرب العامل، موؤكدا اأن الدول 
قادرة  باجلزائر  اأم�س  املجتمعة 
مل�شاحلها  خدمة  االتفاق  على 
يف  العاملي  االقت�شاد  وم�شالح 
حني اأو�شح اأن اجلزائر قادرة على 
الدول   بني  النظر  وجهات  تقريب 

املت�شارعة.

اأ�شغال  خالل  امل�شدر  ذات  واأفاد 
االأوبك  ملنظمة  العا�رش  االجتماع 
اأننّ  اأم�س،  يوم  االأورا�شي،  بفندق 
ك يف القدرات اجلماعية  الكثري �شكنّ
االأوبك،  االتفاق بني دول  تنفيذ  يف 
امل�شاركة  الدول  اأن  اأو�شح  اأين 
اأثبتت قدراتها اجلماعية على العمل 
باملرور واحلكم الرا�شد، ومن جهة 
اأخرى و�شف ذات امل�شدر اتفاق 28 
التاريخي،  باالتفاق   ،2016 �شبتمرب 

دولة  بني25  توقيعه  مت  واأنه  �شيما 
يف  االأ�شعار  ودعم  البرتول   الإنتاج 
اأننّ  اإىل  اأ�شار  االأخري  ويف  ال�شوق، 
كانت  تاريخها  بف�شل  اجلزائر 
نظر  لوجهة  للتقرب  دائما  ت�شعى 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
امل�شدر  �شدد  اأخر  �شاق  ويف 
يف  �شويا  النظر  �رشورة  على  ذاته 
ملوا�شلة  الكافية  والو�شائل  ال�شبل 
التعاون بني الدول املنتجة للبرتول، 

م�شلحة املنتجني  من  اأنه  موؤكدا 
االآثار  من  اال�شتفادة  وامل�شتهلكني 
االإيجابية واالنتقال املرن من اأجل 
احلايل  اال�شتقرار  زعزعة  عدم 
اأن  يجب علينا  اأنه  مفيدا  لل�شوق، 
لتوا�شل  الكافية  ال�شبل  يف  ننظر 
اأ�ش�س  على  واحلفاظ  التعاون 
احلوار بني اأع�شاء االأوبك والبلدان 

املنتجة وامل�شتهلكة للبرتول.
علي عزازقة



احلر  الطالبي  العام  الإحتاد  اتهم 
من  اأكرث  باإهدار  الأطراف  بع�ض 
100 مليار �سنتيم �سنويا من اأموال 
وهذا  بالعا�سمة،  اجلامعي  النقل 
يكون  اأن  يفرت�ض  ممن  بتواطوؤ 
املال  على  احلفاظ  عن  م�سوؤول 
اخلدمات  مديرية  وهي  األ  العام 

اجلزائر غرب، بح�سبهم.
اأفاد  بيان  مت�سل   �سياق  يف  و 
ال�سنة  اأواخر  منذ  اأنه  »  لالحتاد 
رئي�ض  توا�سل  وبعد  املا�سية 
ق�سم  رئي�ض  مع  ال�سابق  الإقليم 
ج.،  �رصح  غ.  والتن�سيق  املراقبة 
باملديرية  امل�سوؤولني  بقية  عند 
الطلبة  نقل  حافالت  عدد  عن 
طرف  من  يوميا  املدفوعة 
املديرية البالغ حوايل 780 حافلة 
تقريبا، واإيفادهم بعدد احلافالت 
يف بع�ض املحطات وهي اأرقام ل 

على  بناء  و  بتاتا،  الواقع  تعك�ض 
ت�سكلت  بها  امل�رصح  املعطيات 
اجلزائر  لإقليم  الطلبة  من  جلنة 
على  احلافالت  عدد  ملتابعة 
وكانت  املحطات،  كل  م�ستوى 

نتائج املتابعة �سادمة جدا فعدد 
ل  الواقع  اأر�ض  على  احلافالت 

يتجاوز غالبا 480 حافلة ».
واأ�سار البيان اأن حمطة �سيدي عبد 
اهلل يوجد بها ما يقارب 35 حافلة 

على الورق يف حني املوجودة حيز 
تتجاوز 10 حافالت،  ل  اخلدمة 
ماي  اأول  حمطة  نحو  فاخلط 
�سوى  واقعيا  لكن   12 الورق  على 
الأجر  مدفوعة  والبقية  حافلتني 

ول تعمل ».
وجدنا   « امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
كل  يف  تتكرر  العملية  هاته 
نتائج  بعد  فتو�سلنا  املحطات 
احلافالت  عدد  اأن  اإىل  املتابعة 
ما  اإجماليا  تعمل  ل  و  املدفوعة 
من  اليوم  يف  يقارب300 حافلة 
اأ�سل 780 مدفوعة الأجر، اأي مبلغ 
يقارب 600 مليون يوميا، ويتجاوز 
»وقد  �سنويا  �سنتيم  مليار   100
طالبنا منذ اأ�سبوع املديرية بن�رص 
الطلبة  كل  لإعالم  النقل  خمطط 
حمطة  كل  يف  احلافالت  بعدد 
وهذا ما يعترب حقا من حقوقهم، 
رف�ست  اخلدمات  مديرة  اأن  اإل 

الطلب وهو ما يوؤكد اللب�ض«.

يتوجه وزير ال�سوؤون اخلارجية 
اليوم،  م�ساهل،  القادر  عبد 
وفد  راأ�ض  نيويورك على  اإىل 
يف  امل�ساركة  اأجل  من  هام 
ال73  العادية  الدورة  اأ�سغال 
ملنظمة  العامة  للجمعية 
الأمم املتحدة، ح�سبما ورد، 

اأم�ض، يف بيان للوزارة.
العامة  اجلمعية  و�ستناق�ض 
العديد من املوا�سيع املدرجة 
يف جدول اأعمال هذه الدورة 
�سعار  حتت  �ستنظم  التي 
»جعل الأمم املتحدة منظمة 
قائمة  عاملية  قوة  اجلميع: 
يف  م�سرتكة  م�سوؤوليات  على 

خدمة املجتمعات امل�ساملة 
وامل�ستدامة«،  والعادلة 
وعالوة  البيان.  ذات  ي�سيف 
النقا�ض  يف  م�ساركته  على 
ال�سيد م�ساهل  العام، �سيمثل 
نيل�سون  قمة   يف  اجلزائر 
و  ال�سالم  اجل  من  مانديال 
يف املنتدى الدويل ملكافحة 
�سي�سارك  كما   الرهاب، 
الجتماعات  من  العديد  يف 
املوا�سيعية الرفيعة امل�ستوى 
حول الو�سع يف مايل وال�ساحل 
اأجندة  على  وكذا  وفل�سطني 
اليوم  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب 
على  التام  للق�ساء  الدويل 

ومتويل  النووية  الأ�سلحة 
امل�ستدامة  التنمية  برنامج 
نف�ض  ي�سيف  اآفاق 2030،  يف 
اأخرى  جهة  من  و  امل�سدر. 
ال�سوؤون  وزير  �سي�سارك 
من  العديد  يف  اخلارجية 
التن�سيقية  الجتماعات  
اإطار  يف  امل�سجلة  الوزارية 
التي  واملنظمات  التكتالت 
ت�سارك فيها  اجلزائر كع�سو 
عدم  دول  حركة  غرار  على 
التعاون  ومنظمة  النحياز 
الـ77  جمموعة  و  الإ�سالمي 
الدول  جامعة  وكذا  وال�سني 
�سي�سارك  كما  العربية. 

�سبتمرب   26 يوم  م�ساهل 
الوزاري  الجتماع  يف   2018
ملكافحة  ال�سامل  للمنتدى 
هام�ض  وعلى  الإرهاب. 
الهام،  ال�سنوي  املوعد  هذا 
مع  م�ساهل  �سيتباحث 
ماريا  العامة  رئي�سة اجلمعية 
المني  و  ا�سبينو�سا  فريناندا 
العام لالمم املتحدة انطونيو 
العديد  مع  وكذا  غوتريي�ض  
حول  الوفود  روؤ�ساء  من 
الدولية  و  الثنائية  املوا�سيع 
امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
ال�سوؤون  وزارة  بيان  ح�سب 

اخلارجية.

الوطنية  التن�سيقية  اأكدت 
وامل�رصفني  للم�ساعدين 
حتت  املن�سوية  الرتبويني 
لعمال  الوطنية  النقابة  لواء 
باملطالب  الرتبية عن مت�سكها 
وا�سرتداد  امل�رصوعة 
بح�سبها،  امل�سلوبة،  احلقوق 
اجلهل  ل�سيا�سة  راف�سة 
والتماطل  مبكيالني  والكيل 
اأمام  الو�ساية  تنتهجها  التي 
املرفوعة،  حممال  املطالب 
قد  ما  اإياها  م�سوؤولية 
اأو�سحت  ت�سعيد.  من  ينجر 
التن�سيقية الوطنية للم�ساعدين 
وامل�رصفني الرتبويني املن�سوية 
الوطنية  النقابة  لواء  حتت 
اإلتزامها  اأن  الرتبية  لعمال 

وعدم حتركها يف ظل  ال�سمت 
الإ�ستجابة  الو�ساية يف  متاطل 
يكن  مل  املطروحة  للمطالب 
مق�سودا  كان  واإمنا  اعتباطيا 
تندرج �سمن  ومدرو�سـا درا�سة 
مبا�رصة  ر�سمتها  عمل  خطة 
اأمام  الوطني  العت�سام  بعد 
الوطنية  الرتبية  وزارة  مقر 
بالروي�سو يف 02 ماي  املا�سي 
اإعطاء  اثنني  لأمرين  وذلك 
للوزارة  الكاملة  الفر�سة 
واإمهالها الوقت الكايف والالزم 
الر�سمية  والمتحانات  ُموازاة 
وكذا  الدرا�سية  ال�سنة  ونهاية 
اجلديد،  الجتماعي  الدخول 
اأخرى  مرة  برهنت  اأنها  اإّل 
الّتكفل  يف  جديتها  عدم  عن 

بان�سغالت �سلكنا، فتح املجال 
اأمام من كانوا بالأم�ض القريب 
يُعيبون على التن�سيقية الوطنية 
ومنحهم  ال�سابقة  حركاتها 
الفر�سة الكاملة لقيادة احلراك 
امل�ساعدين  ومتثيل  الن�سايل 
ميدانيا،  الرتبويني  وامل�رصفني 
للراأي  تَبنَينْ  بعدها  اأنه  قائلني 
التن�سيقية  قوة  مدى  العام 
امليدانية،  وم�سداقيتها 
وغيابها عن احلراك يعني اأمر 
انعدام  وهو  له  ثاين  ل  واحد 
اأي حراك يخ�ض فئتهم وحتى 

خمتلف فئات القطاع.
لن  اأنها  التن�سيقية  وعرّبت 
التمييز  �سيا�سة  على  ت�سكت 
متار�سها  التي  والإنحياز 

الحتجاجات  رغم  الو�ساية 
الكثرية  والعت�سامات 
عقد  حوايل  منذ  واملتكررة 
من الزمن والتي قوبلت يف كثري 
من الأحيان بعنف، م�سريين اأنه 
كل  التن�سيقية  يف  رغم  رفع 
ب�رصورة  الحتجاجية  حركاتها 
تكافوؤ  الفر�ض بني اأبناء القطاع 
واأ�سنافهم  رتبهم  مبختلف 
يتم  دائما   اأنه  اإل  وا�سح  كمبداأ 
وزارة  م�سالح  تعنت  ت�سجيل   
التعاطي مع  الوطنية يف  الرتبية 
لفئتهم  امل�رصوعة  املطالب 
و  نف�سها  الوزارة  تعهدات  رغم 
ُوعودها املقَدمة يف كم من لقاء 
جمعها بهم، على حد تاأكيدهم.

اإميان لوا�س  

الإحتاد العام الطالبي احلر يطالب بفتح حتقيق يف ق�ضية

م�ضاعدو وم�ضرفو الرتبية يهددون:

اإميان لوا�س 

�إهد�ر �أكرث من 100 مليار �سنتيم 
�سنويا من �أمو�ل �لنقل �جلامعي

م�ساهل يقود �لوفد �مل�سارك يف �لدورة �لـ73 للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة

�لو�ساية تتحمل م�سوؤولية ت�سعيد�تنا �ملقبلة 
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وزيرة الت�ضامن من بطر�ضبورغ:

ن�ستعر�ض �لآليات �جلديدة من �أجل 
�إدماج �لن�ساء يف �ملقاولتية  

للمطالبة بتدارك النقائ�س وحت�ضني 
اخلدمات ال�ضحية

مو�طنو �لروي�سات م�ستاوؤون من تدين 
�خلدمات بالعيادة �لطبية  

احتجاجا منهم على تردي ظروف التمدر�س

 �أولياء متو�سطة �أحمد بن 
�أحمد باأنقو�سة بورقلة مينعون 

�أبناءهم من �لدر��سة

الوطني  الت�سامن  وزيرة  ا�ستعر�ست 
غنية  املراأة  وق�سايا  والأ�رصة 
)رو�سيا(،  بطر�سبورغ  ب�سان  الدالية 
و�سعتها  التي  اجلديدة  الآليات 
يف  الن�ساء  اإدماج  اأجل  من  اجلزائر 
الدور  جانب  اإىل  املقاولتية  جمال 
التنمية  يف  املراأة  توؤديه  الذي  الهام 
القت�سادية والجتماعية يف املناطق 

الريفية ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.
الثالث  اليوم  خالل  تدخلها  ولدى 
الن�ساء   حول  اأورا�سيا  منتدى  لأ�سغال 
اإىل 20 �سبتمرب،  الذي انعقد  من 19 
اأو�سحت الوزيرة التي ح�رصت ور�سة 
التنمية  وموؤ�س�سات  برامج  حول 
للمقاولتية الن�سوية، اأنه بالإ�سافة اإىل 
خمتلف الأجهزة التي و�سعها القطاع 
يف  والفتيات  الن�ساء  متكني  اأجل  من 

الوزارية  دائرتها  تعتزم  اجلزائر، 
بهدف  جديدة  اآليات  ا�ستحداث 
اإدماج عدد اأكرب من الن�ساء يف جمال 

املقاولتية بحيث يجدر ت�سجيعهن.
وخالل هذى املنتدى الذي متحورت 
النقا�سات فيه حول اإمكانيات وظروف 
اأجل  من  توفريها  يجب  التي  العمل 
اأبرزت  الن�سوية،  املقاولتية  تدعيم 
ور�سة  كذلك  ح�رصت  التي  الوزيرة 
التنمية  حتت مو�سوع »دور املراأة يف 
الريفية«، اأهمية دور املراأة يف التنمية 
القت�سادية والجتماعية يف املناطق 

الريفية، ح�سب ما جاء يف البيان.
كما �ساركت الوزيرة يف ور�سات اأخرى 
املطروحة  لالإ�سكاليات  ب�سلة  متت 
حول »دور الن�ساء يف ال�سيا�سة والتقدم 

الجتماعي«.

جتمهر ليلة اأول اأم�ض جمموعة من 
بورقلة،  الروي�سات  بلدية  مواطني 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  اأمام 
للمطالبة ب�رصورة تدخل جاد من 
لتدارك  املعنية  اجلهات  طرف 
مع  معاناتهم  واإنهاء  النقائ�ض 
ال�سحية  للمرافق  مر�ساهم  نقل 

بعا�سمة الولية .
الروي�سات  بلدية  مواطني  عرّب 
يف  ورقلة،  ولية  مقر  عن  كلم   05
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ال�سديد  غ�سبهم  جام  عن   ،«
طرف  من  املطبق  ال�سمت  من 
بالولية  ال�سحي  القطاع  م�سوؤويل 
تتخبط  التي  النقائ�ض  ظل  يف   ،
اخلدمات  املتعددة  العيادة  فيها 
ال�سكانري  غياب  غرار  على 
حيث  اللقاح،  يف  الفادح  والنق�ض 
املر�سى  اأرغم  الو�سع  هذا  اأن 

للتنقل  خا�سة  �سيارات  كراء  على 
مل�ست�سفيات ورقلة الأم .

مدير  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سات  اأن  بورقلة،  اجلوارية 
للتكفل  جاهدة  ت�سهر  ال�سحية 
مبداأ  بتطبيق  املر�سية  باحلالت 
والإمكانات  الأولويات  ح�سب 

املتاحة .
اأن القطاع ال�سحي بولية  ومعلوم 
القطاعات  بني  من  يعترب  ورقلة، 
التي تعي�ض على وقع �سفيح �ساخن 
ب�سبب  عارمة  احتجاجات  وموجة 
غياب اإرادة حقيقية من امل�سوؤولني 
اأجل  من  اجلوارية  ال�سحة  على 
وجت�سيد  النقائ�ض  على  الق�ساء 
الو�سية  الوزارة  ملفهوم  فعلي 

لتقريب ال�سحة من املواطن .
اأحمد باحلاج 

مبتو�سطة  الأولياء  اأم�ض  يوم  نظم 
اأحمد بن اأحمد بدائرة انقو�سة التابعة 
لولية ورقلة، وقفة احتجاجية مت من 
اللتحاق  على  اأبنائهم  منع  خاللها 
مبقاعد الدرا�سة ، تنديدا وا�ستنكارا 
التمدر�ض  ظروف  غياب  على  منهم 
وعدم تدارك النقائ�ض خالل العطلة 

ال�سيفية .
بولية  الحتجاجات  عدوى  انتقلت 
اأحمد  ال�سهيد  متو�سطة  اإىل  ورقلة 
بن اأحمد بدائرة اأنقو�سة، حيث اأقدم 
التالميذ  اأولياء  الأحد  اأم�ض  �سبيحة 
الإلتحاق  من  اأبنائهم  منع   على 
منهم  احتجاجا  الدرا�سة،  مبقاعد 
على جملة النقائ�ض التي تتخبط فيها 
تاأتي يف مقدمتها الإهرتاء  املوؤ�س�سة 
امل�ستمر لل�ساحة ب�سبب تطاير الغبار 
الذي اأحلق اأ�رصارا �سحية بالتالميذ، 

دون ن�سيان افتقار املخابر لتجهيزات 
الو�سعية  عن  ناهيك  الالزمة، 
اإىل  بالإ�سافة  ل�سبورات،  املتدهورة 
الرتبوي  الطاقم  يف  الفادح  النق�ض 
الرقابة  واأعوان  كاملقت�سد  املوؤطر 
يف  املحتجني  ممثلي  هدد  ،حيث 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط«، عن 
مت�سكهم بخيار موا�سلة الت�سعيد من 
جتد  مل  ما  حالة  خطابهم  يف  لهجة 

مطالبهم اأذانا �ساغية .
جمعية  طالبت  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�سهيد  مبتو�سطة  اأولياء  التالميذ 
بولية  الرتبية  مدير  اأحمد  بن  اأحمد 
الإلتزام  ب�رصورة  رابح  رياح  ورقلة 
اأجل  من  لهم  قدمها  التي  بالوعود 
الق�ساء على  النقائ�ض التي من �ساأنها 

اأن تاأثر �سلبا على حت�سيلهم العلمي.
اأحمد باحلاج

طالب الإحتاد العام الطالبي احلر بفتح حتقيق وحما�ضبة كل من تورط يف ق�ضية اإهدار اأكرث من 100 مليار �ضنتيم �ضنويا من 
اأموال النقل اجلامعي بالعا�ضمة، موؤكدا اأن الإحتاد ما�ضي يف ك�ضف مالب�ضات هاته الف�ضيحة وحماولة اإ�ضرتجاع حق الطلبة 

املهدور واأموال ال�ضعب املبددة بكل الطرق النقابية املكفولة د�ضتوريا.
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قام بالإ�ستيالء على مبلغ 80 األف دج 

عامل خزنة حمطة بنزين  
ي�سطو عليها ويدعي 

تعر�سه للإعتداء  
طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�س ت�سليط 
عقوبة عامني حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 50 األف دج يف حق 
موظف �سابق مبحطة بنزين لتورطه ب�رسقة مبلغ 80 األف دج 
من اإيردات املحطة التي كان ي�ستغل فيها ويفربك �سيناريو 
واقعة  لتربير  اأ�رسار  جماعة  قبل  من  العتداء  تعر�سه 
اأكد ال�سحية  اأمام �ساحب املحطة .  حيث  اختفاء املبلغ 
لنهاية  تعود  احلالية  الق�سية  وقائع  اأن  للمحاكمة  مبثوله 
حمطته  الإيرادات  تفقده  اأثناء  تفاجاأ  حني  الفارط  ال�سهر 
باختفاء ايردات الفرتة ال�سباحية للمحطة و املقدرة ب80 
األف دج اأين واجه حينها امل�رسفان على اخلزنة مبا فيهم 
العتداء  رواية تعر�سه  له  يختلق  راح  الذي  احلايل  املتهم 
خطري من قبل جمهولني تهجموا عليه اأثناء تواجه مبفرده 
باملحل و قاموا باإجباره على منحهم مبلغ مايل حتت وقع 
التهديد باالأ�سلحة البي�ساء مبا جعله ي�سلمهم مبلغ 80 األف 
التي  الرواية  وهي  يدهم  للقتل على  تعر�سه  دج خوفا من 
مل تقنع ال�سحية و قام نتيجة فطنته بالتوجه لباقي العمال 
واال�ستف�سار منهم اأين اأكد له اأحدهم باأن املتهم احلايل مل 
الليل  قبل حلول  مكتبه  غادر  باملحل حيث  يومها  يتواجد 
مرة  ال�سحية  فقام  فربكها  التي  الرواية  مع  يتناق�س  مبا 
بواقعة  واعرتف  بفعلته  اأقر  الذي  املتهم  مبواجهة  اأخرى 
ل�ساحب املحطة  باإرجاعه  عائلته  قيام  مع  للمبلغ  �رسقته 
،الذي تنازل من جهته بجل�سة املحاكمة عن طلباته املدنية 
اأمام اعرتاف املتهم مبا ن�سب له من جرم وهو رهن احلب�س 

املوؤقت باملوؤ�س�سة العقابية باحلرا�س . 
ل/منرية

 فيما �ستتدعم احلماية
 املدنية  ب20 م�سخة

15 مليار �سنتيم حلماية حي 
بابا ال�ساية من الفي�سانات 

ب�سيدي بلعبا�س
ك�سف م�سدر م�سوؤول ب�سيدي بلعبا�س اأن االأمطار 
االأخرية التي �سهدتها الوالية موؤخرا والتي و�سلت 
والتي  فقط  �ساعتني  خالل  ملم   50 حوايل  اإىل 
غمرت مياهها العديد من البيوت على غرار حي 
بابا ال�ساية و«كامبو« ونفق �سيدي اجلياليل وحي 
القطاعات  خمتلف  لها  جتّندت  قد  حمودة  بن 
والبلدية  املدينة  احلماية  غرار  على  الفاعلة 
تنظيف خمتلف  اجل  من  التطهري  ديوان  وعمال 
البالوعات وقنوات ال�رسف التي كانت �سببا يف ذلك 
خا�سة وان مياه واد مكرة مل تت�سبب يف اأي �سيء 
ا�ستفادت منذ �سنوات من  الوالية كانت قد  كون 
م�ساريع حلماية الوالية من الفي�سانات املو�سمية 
الفينة  بني  كبرية  خ�سائر  حتدث  كانت  التي 
واالأخرى، حيث ورغم ارتفاع من�سوب الوادي اإال 
اأن ال�سبكة كانت تعمل ب�سكل عادي لكن امل�سكل 
املياه  ت�رسيف  �سبكة  ا�ستيعاب  ب�سبب عدم  وقع 
التي  للكمية  االأمطار  مياه  و�سبكة �رسف  القذرة 
تهاطلت بغزارة خا�سة يف حي بابا ال�ساية الذي 
�سهد خ�سائر بعد اأن غمرت مياه االأمطار العديد 
من البيوت اإذ كانت الوالية قد �سكلت خلية اأزمة 
ومت تنظيم تدخالت بكل االأحياء ،وعليه خ�س�ست 
وزارة املواد املائية مبلغا يقدر ب15 مليار �سنتيم 
من اجل حماية حي باب ال�ساية من الفي�سانات 
طاملا  التي  امل�ساكل  اإزالة  يف  �سي�ساهم  ما  وهو 
ال�سكان ،فيما مت تخ�سي�س مبلغ من  عانى منها 
ال�رسف  �سبكة  جتديد  ق�سد  البلدية  ميزانية 
ال�سحي ببع�س االأحياء على غرار طريق وهران 
اإىل اقتناء 20 م�سخة من احلجم الكبري  ،اإ�سافة 
�ستتزود بها م�سالح احلماية املدينة من ميزانية 
الوالية ملواجهة مثل هذه امل�ساكل عند ت�ساقط 

كميات كبرية من االأمطار.
 �ص.�سهيب

العمر  ال�سابع من  العقد  تعر�س �سيخ يف 
الإعتداء خطري على يد رعية اإفريقي قام 
بالتهجم عليه بال�رسب املربح م�سببا له 
ر�سه  بعدما  يوما   15 مبدة  طبي  عجز 
باالأبيار  واجهة حمله  بالقرب من  باملاء 
ال�رسب  تهمة  الرعية  بذلك هذا  ليواجه 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  العمدي  واجلرح 

مراد راي�س . 

اأن  للمحاكمة  مبثوله  ال�سحية  اأكد  حيث 
الفارط  لالأ�سبوع  تعود  االإعتداء  واقعة 
ال�ساعة  حدود  يف  ملحله  توجه  حني 
ال�سابعة �سباحا و تفاجاأ كعادته مبجموعة 
وبعد  املحل  واجهة  من  بالقرب  اأفارقة 
الإف�ساح  االإن�رساف  منهم  طلب  اأن 
جميعا  غادروا  الزبائن  اأمام  املجال 
راح يحت�سي  الذي  احلايل  املتهم  وبقي 
ويرميها  الغازية  امل�رسوبات  قارورات 
قنينة  بحمل  فقام  حمله  من  بالقرب 
اأ�ساب  اأين  املكان  لتنظيف  ور�سها  ماء 

جعل  مما  منه،  ق�سد  دون  بها  املتهم 
هذا االأخري يدخل يف نوبة غ�سب ويقوم 
مربحا  �رسبا  و�رسبه  عليه  بالتهجم 
اأ�سحاب  اأن يفقد وعيه لوال تدخل  وكاد 
املحالت املجاورة التي قامت بالتدخل 
توجهت  التي  االأمن  عنا�رس  �ستدعاء  و 
الذي  املتهم  الإيقاف  لالأماكن  مبا�رسة 
رفقتهم  االإن�رساف  جهته  من  رف�س 
حيث  حقه  يف  بذيء  بكالم  يتلفظ  وراح 
بالت�سفية  وهدده  ال�سفات  باأب�سع  و�سفه 
لتكت�سف  بالده  من  بطرده  و  اجل�سدية 

مقيم  الرعية  باأن  االأمن  عنا�رس  بعدها 
بطريقة غري �رسعية داخل الرتاب الوطني 
بعد  احلال  حمكمة  على  مبا�رسة  وحتوله 
اأنكر  حيث  املوؤقت،  احلب�س  رهن  و�سعه 
مبواجهته للتهمة �سالفة الذكر ما ن�سب له 
من جرم و اأكد باأنه مل يعتد على ال�سحية 
االأخري  هذا  قام  اأن  بعد  بدفعه  قام  بل 
جعله  مبا  م�ستفزة  بطريقة  باملاء  بر�سه 
يح�س بنوع من »احلقرة » ليطالب له ممثل 
نافذا  حب�سا  عامني  عقوبة  العام  احلق 

وغرامة 50 األف دج .

ل/منرية

ملو�سم  االجتماعي  الدخول  عرف 
مليون   11 من  اأزيد  بالتحاق   2019/2018
مبقاعد  ومتكون  جامعي  وطالب  تلميذ 
الدرا�سة وور�سات التكوين و�سط جملة من 
امل�ستوى  حت�سني  اإىل  الرامية  االإجراءات 
القائمني  طرف  من  اال�ستقبال  وظروف 

على القطاعات الثالثة. 
الرتبية  وزارة  حددت  ال�ساأن  هذا  ويف 
ماليني   9 من  اأزيد  متدر�س  الوطنية 
اإىل  الوطني  امل�ستوى  على  وتلميذة  تلميذ 
حت�سني م�ستوى التعليم يف خمتلف االأطوار 
خا�سة  وجامعي(  )ابتدائي-متو�سط 
»الركيزة  يعد  الذي  االبتدائي  الطور  يف 
االأ�سا�سية« للعملية الرتبوية ح�سب ما اأكدته 

وزيرة الرتبية الوطنية،نورية بن 
ال�سدد  هذا  يف  مت  ،حيث  غربيط 
الرتبوية  املناهج  يف  »حت�سينات«  اإدراج 
التطورات  ت�ساير  جديدة«  »نظرة  وفق 
والعلمية  التعليمية  املجاالت  يف  احلا�سلة 
والتكنولوجية، حيث اأو�سحت وزارة الرتبية 
احلايل  املو�سم  جعل  على  تراهن  اأنها 
وذلك  بامتياز«،  تكوينية  »�سنة  مبثابة 
»لبلوغ  القطاع  انتهجها  لديناميكية  وفقا 
والتعليم،  الرتبية  يف  اجلودة«  معايري  اأعلى 
العي�س  من  »لنجعل  �سعار  بذلك  وجت�سيد 
الذي  تربويا«  ومبداأ  مك�سبا  �سالم  يف  معا 
الدخول  لهذا  كمو�سوع  الو�ساية  اختارته 

املدر�سي.
 وما طبع ال�سنة اجلارية اللجوء اإىل »االأق�سام 
االأق�سام  يف  االكتظاظ  ملواجهة  اجلاهزة« 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  بع�س  م�ستوى  على 
الذي و�سفته  االإجراء  بهذا  العمل  ولتجاوز 
بن غربيط ب«اال�ستثنائي و املوؤقت« اأكدت 
مع  بالتن�سيق  العمل  على  م�ساحلها  �سعي 
اإيجاد  بهدف  االأخرى  املعنية  القطاعات 
االآجال   اأقرب  ويف  دائمة  و  �رسيعة  حلول 

لتوفري موؤ�س�سات تعليمية جديدة.
التعلمية  االأطوار  اأن تالميذ  بالذكر،  جدير 

األف   27 من  اأزيد  على  يتوزعون  الثالثة 
 749.232 ويوؤطرهم   ، تربوية  موؤ�س�سة 
ينتمون  باملائة  9ر89  بينهم  من  موظفا 
باملائة  1ر10  و  البيداغوجي  التاأطري  اىل 

اإداريني.

ما يقارب1.7  مليون طالب بالتعليم 
العايل

 
االإجتماعي  الدخول  متيز  اأخرى  جهة  من 
مليون   1.7 قرابة  بالتحاق  ال�سنة  لهذه 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مبقاعد  طالب  
و13  50جامعة  ت�سم  التي  العلمي  البحث  و 
مركزا جامعيا، اإىل جانب 32 مدر�سة عليا 
موؤ�س�سة   51 و  لالأ�ساتذة  عليا  و11مدر�سة 
بيداغوجيا  تخ�سع  اأخرى  لقطاعات  تابعة 
اإىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة 

جانب 9 موؤ�س�سات خا�سة.
الطلبة  من  الهائل  العدد  اإىل  وبالنظر 
الدخول،  هذا  متيز  فقد  اجلامعيني، 
البيداغوجي  اال�ستقبال  بالرفع من قدرات 
واخلدماتي، حيث ارتفع عدد املقاعد اإىل 
حدود 000 452 1 مقعد وذلك عقب ا�ستالم 
اإىل توفري  باالإ�سافة  100 67 مقعد جديد، 
مطاعم  و6  جديد  �رسير    45  500 نحو 
مركزية موطنة يف املجمعات البيداغوجية 
اإىل  االإيواء  قدرات  يرفع   ما  ،وهو  الكربى 

500 629 �رسير.
جتنيد  ،مت  الدخول  هذا  اإجناح  وبهدف 
الب�رسية  و  املادية  االإمكانيات  خمتلف 
عالوة على عمل القطاع من اأجل مراجعة 
بهدف  تدريجية  ب�سفة  التوجيه  نظام 
االإن�ساف  مبداأ  باعتماد  وذلك  حت�سينه 
االأطر  مراجعة  عن  ،ف�سال  واال�ستحقاق 
تنظيم  حتكم  التي  والتنظيمية  القانونية 
على   ، القطاع  موؤ�س�سات  خمتلف  �سري  و 
غرار القوانني االأ�سا�سية اخلا�سة باجلامعة 
اإىل  العليا،  واملدر�سة  اجلامعي  واملركز 

جانب اإعداد الن�سو�س التطبيقية املتعلقة 
البحث  و  التكوين  و  التوجيه  مبجاالت 

العلمي.
وبخ�سو�س حت�سني م�ستوى احلياة اجلامعية، 
البحث  و  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد  اأكد 
م�ساحله  عزم  حجار،  الطاهر   ، العلمي 
على الرفع من م�ستوى اخلدمات اجلامعية 
وتدارك النقائ�س امل�سجلة وذلك من اأجل 
يف  العلمي  التح�سيل  من  الطلبة  متكني 
ظروف منا�سبة، حيث من املنتظر مناق�سة 
ملف اخلدمات اجلامعية خالل ندوة وطنية 
�سيم تنظيمها مب�ساركة خمتلف الفاعلني يف 
»خطة  �سياغة  اأجل  من  اجلامعية  احلياة 

عمل ا�ست�رسافية وت�ساركية«.
من  يعمل  قطاعه  اأن  الوزير  اأبرز  كما 
اأجل«عقلنة ت�سيري ملف اخلدمات اجلامعية 
 37 ن�سبتها  ميزانية  لها  تخ�س�س  التي 
باملائة من جمموع ميزانية القطاع«، ف�سال 
عن امل�ساعي الرامية اإىل تن�سيط الريا�سة 

اجلامعية .

الربامج  يف  تخ�س�ص   440
البيداغوجية اخلا�سة بالتكوين 

والتعليم املهنيني  
 

والتعليم  التكوين  قطاع  �سهد  وبدوره  
انطالقه  اإ�سارة  اأعطيت  الذي  املهنيني 
الربامج  يف  تخ�س�س    440 اإدراج  بغليزان، 
�سبتمرب2018  بدورة  البيداغوجية،اخلا�سة 
التي �سهدت توفري 1.295 موؤ�س�سة تكوينية 
موؤ�س�سة   40 بفتح  الوطني،  الرتاب  عرب 
للتكوين  مركز  و24  معهد   13 منها  جديدة 

املهني و3 معاهد للتعليم املهني .
وكان وزير التكوين والتعليم املهنيني حممد 
مباركي، قد اأكد يف وقت �سابق اأن القطاع 
وفر حوايل 400.000 من�سب تكوين جديد 
هذا  اأن  مو�سحا  اجلاري،  �سبتمرب  لدورة 
املا�سية،  بال�سنة  مقارنة  ارتفاع  يف  العدد 

الو�سائل  كل  �سخر  القطاع  اأن  ابرز  كما 
ال�رسورية  والب�رسية  املادية  واالمكانيات 
ال�ستقبال طالبي التكوين يف ظروف الئقة.

وفيما يتعلق بالو�سائل التقنية و البيداغوجية، 
هذا  خالل  جتهيز   213 القطاع  �سيقتني 
الدخول الذي ي�سهد توفر اأزيد من 28.000 
اأكرث من 67.700  اأ�ستاذ مكون من جمموع 
التكوين  قطاع  ويويل  بالقطاع.  عامل 
املهني اأهمية ق�سوى لل�سعب التكوينية ذات 
تنوع  متطلبات  مع  تتما�سى  التي  االأولوية 
االقت�ساد الوطني، واحتياجات �سوق ال�سغل 
ال�سيما يف التخ�س�سات املتعلقة بال�سناعة 
التقليدية  وال�سناعة  وال�سياحة  والفندقة 
والفالحة  العمومية  واالأ�سغال  والبناء 

وال�سناعة الغذائية.
كما ي�سعى القطاع اإىل رفع ن�سبة امل�سجلني 
اإىل  التمهني  طريق  عن  التكوين  منط  يف 
لطالبي  االجمايل  التعداد  من  باملائة   60
خ�س�س  حيث   ،  2019 غ�سون  يف  التكوين 
منط  يف  تكوين  من�سب  القطاع120.000 
التمهني . ومن جهة اأخرى ركز القطاع على 
االقت�سادي،  املحيط  مع  ال�رساكة  تعزيز 
اتفاقية   13.000 على  التوقيع  مت  حيث 
�رساكة منذ �سنة 2008 ،�سمحت بتكوين اأزيد 
من 650.000 عامل يف التكوين امل�ستمر ، 
كما اأدرج ذات القطاع عدة تدابري ال�ستقبال 
بغية  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  الفئات 
تكوين  برامج  من  اال�ستفادة  من  متكينهم 
مكيفة تتما�سى مع نوعية االعاقة الكت�ساب 
مهارات وموؤهالت ت�سهل ادماجهم يف عامل 
ال�سغل، حيث تت�سمن الهياكل البيداغوجية 5 
مراكز جهوية متخ�س�سة لتكوين االأ�سخا�س 
املعاقني ج�سديا بواليات اجلزائر العا�سمة 
و�سكيكدة  وغليزان  واالأغواط  بومردا�س  و 
تخ�س  منتدبة  فروع  اعتماد  اإىل  اإ�سافة 
عن  والتكوين  االقامي  التكوين  منطي 

طريق 
التمهني.)

توفري 1.295 موؤ�س�سة تكوينية عرب الرتاب الوطني

440 تخ�س�س يف الربامج البيداغوجية اخلا�سة بالتكوين والتعليم املهنيني  

كما هدده بالت�سفية اجل�سدية بعد القب�ص عليه 

�سيخ يتعر�س العتداء على يد مهاجر اإفريقي  
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  توقع 
�ش�خنة  نه�ية  ورقلة  بوالية 
غري  الت�أخر  ب�شبب  الع�م،  لهذا 
القوائم  االإفراج عن  املربر يف 
اال�شمية للم�شتفيدين من ح�شة  
ال�شكن�ت االجتم�عية االيج�رية 
اأن  اإذا علمن�  العمومية، خ��شة 
يف  جل�أت  املعنية  ال�شلط�ت 
لت�أجيل  من��شب�ت   05 من  اأكرث 
االإفراج على قوائم امل�شتفيدين 
لعدة  وذلك  النمط  ذات  من 
مقدمته�  يف  ت�أتي  اأ�شب�ب 
التهيئة  اأ�شغ�ل  ا�شتكم�ل  ت�أخر 
للربامج  واخل�رجية   الداخلية 
ال�شكنية ، ن�هيك عن الغمو�ض 
عملي�ت  م�شري  يكتنف  الذي 
ملف�ت  ودرا�شة  التدقيق 
خ��شة  للإ�شتف�دة  املرت�شحني 
ببلدية ورقلة التي مل توزع على 
االأخرية  �شنوات  اخلم�ض  مدار 
االأمر  وهو  لل�شكن،  ح�شة  اأية 
م�شوؤولة  م�ش�در  اأرجعته  الذي 
راأ�ض  اإىل عدم اال�شتقرار على 
بتغيري ثلث  التنفيذي   اجله�ز 
والة يف تلك املدة ، االإ اأن هذه 
بذات  مهتمون  و�شفه�  احلجج 
امللف ب�لواهية ، مرجعني �شبب 
لتخوف  ال�شكن�ت  توزيع  ت�أخر 
امل�شوؤولني املحليني من اندالع 
موجة احتج�ج�ت ع�رمة وذلك 

التي  التحذيرات  من  ب�لرغم 
والعرائ�ض  ال�شك�وى  حملته� 
االحتج�جية التي دقت ن�قو�ض 
التلعب  من  حمذرة  اخلطر 
ال�رضب  و  امل�شتفيدين  بقوائم 
االأولوي�ت  ح�شب  بتعليمة 
عر�ض  املت�حة  واالمك�ن�ت 

احل�ئط .
تع�لت  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
اأحي�ء  عرب  البط�لني  اأ�شوات 
�شيدي  ثور،  بني  املخ�دمة، 
وب�منديل  بوع�مر  عمران، 
ت�رضيح  يف  ورقلة،  ببلدية 
من   « »الو�شط  يومية  مع  لهم 
طرف  من  ج�د  تدخل  اأجل 

بهدف  ب�لوالية  القرار  �شن�ع 
اللجنة  تفعيل  يف  التعجيل 
حد  لو�شع  للت�شغيل  القط�عية 
مبن��شب  ال�ش�رخ  للتلعب 
بط�يل  لف�ئدة  املوجهة  العمل 
تف�شي  ب�شبب  وذلك  املنطقة 
واملح�ب�ة  املح�شوبية  مظ�هر 
ح�الت  ت�شجيل  ن�شي�ن  دون   ،
املب��رض  للتوظيف  عديدة 
الكربى  النفطية  ب�ل�رضك�ت 
خدم�ت  موؤ�ش�ش�ت  غرار  على 
يف  واالأ�شغ�ل  التنقيب  االآب�ر، 
االآب�ر دون املرور على وك�الت 
اأث�ر  م�  وهو  املحلية  الت�شغيل 
العمل  عن  الع�طلني  حفيظة 

لهجة  من  للت�شعيد  بهم  ودفع 
خط�بهم .

ط�لب  فقد  ث�نية  جهة  من 
�شك�ن بلدي�ت تقرت ، الطيب�ت 
، ورقلة ، عني البي�ش�ء ، �شيدي 
ت�رضيح�ت  يف  واأنقو�شة 
متفرقة لهم ، ال�شلط�ت الوالئية 
وتر�شيد  احلزام  �شد  ب�رضورة 
فعلي  جت�شيد  ل�شم�ن  النفق�ت 
للغلف امل�يل املخ�ش�ض لـ21 
 495 بحوايل  واملقدر  بلدية 
ملي�ر �شنتيم املر�شودة للتكفل 
ب�ن�شغ�الت اجلبهة االجتم�عية 
االأولوي�ت  ح�شب  املحلية 

واالمك�ن�ت املت�حة .

املر�شى  من  عدد  ي�شتكي 
املرتددين على العي�دة اجلوارية 
مبنطقة  الب�ري  عبد  بواري 
حوايل  تبعد  التي  الن�ئية  البور 
ورقلة،  الوالية  مقر  عن  كلم   30
على  ال�شب�ب  تردد  مع�شلة  من 
العي�دة والبق�ء خ�رج� دون  ذات 
يف  ت�شبب  مم�  للعلج،  الدخول 
ط�لبوا  الذين  الن�ش�ء  اإحراج 
املعنية  اجله�ت  تدخل  ب�رضورة 
حلد  لو�شع  االأمن  توفري  ق�شد 
لهوؤالء الذين ي�شطفون ب�شي�راتهم 

اأم�م املرفق الطبي نف�شه.
ن��شد جمموعة من الن�ش�ء الذين 
اجلوارية  العي�دة  على  يرتددون 
بواري عبد الب�ري مبنطقة البور 
بع��شمة الواح�ت ورقلة، م�ش�لح 
لتوفري  الع�جل  ب�لتدخل  ال�شحة 
االأمن بذات املرفق الطبي بغية 

و�شع حد لل�شب�ب الذين يركنون 
االأخري  هذا  اأم�م  �شي�راتهم 
فئة  خ��شة  املر�شى  الإزع�ج 
اأث�ر  الذي  االأمر  وهو  الفتي�ت، 
ا�شتي�ءهم وامتع��شهم ال�شديدين 
بو�شع  املعنية  اجله�ت  مط�لبني 

حد لهوؤالء ال�شب�ب .
ط�لب  مت�شل  �شعيدا  وعلى 
ال�شلط�ت  �شك�ن ذات اجلهة من 
مديرية  راأ�شه�  وعلى  املعنية 
اإ�شع�ف  ب�شي�رة  ب�لوالية  ال�شحة 
مر�ش�هم  لنقل  نف�شه�  ب�لعي�دة 
للعلج،  املدينة  م�شت�شفى  اإىل 
انت�ش�ر  تزايد  مع  خ��شة 
غرار  على  ال�ش�مة  احل�رضات 
العديد  ح�شدت  التي  العق�رب 
اأو�ش�ط  يف  خ��شة  االأرواح  من 

االأطف�ل.  
�سيخ مدقن  

والتحري  البحث  م�ش�لح  جنحت 
للدرك  الوالئية  ب�ملجموعة 
ح�شيلة  يف  غرداية،  يف  الوطني 
له� خلل �شهر اأوت املن�رضم  يف 
يف  تورطوا  اأ�شخ��ض   05 توقيف 
حم�ولة ترويج 21700 ق�رورة خمر 
واالأنواع  االأ�شك�ل  خمتلف  من 
ب�ل�شوق  للرتويج  موجهة  ك�نت 
املحلية بطريقة غري �رضعية، ليتم 
وت�شليمه�  املحجوزات  م�ش�درة 
لدوائر االخت�ش��ض املعنية بغر�ض 
اإتلفه�، وبعد ا�شتكم�ل االإجراءات 
الق�نونية مع املوقوفني مت اإعداد 
ملف�ت ق�ش�ئية �شدهم ومبوجبه� 
اأم�م وكلء اجلمهورية  مت مثولهم 
واملنيعة  غرداية  حمكمتي  لدى 

للنظر يف و�شعيتهم بتهمة احلي�زة 
الكحولية  ب�مل�رضوب�ت  واملت�جرة 
وهي  �رضعية،  غري  بطريقة 
اإط�ر  يف  تندرج  التي  العملي�ت 
التطبيق ال�ش�رم للمخطط االأمني 
تهريب  من�بع  لتجفيف  الرامي 
ب�مل�رضوب�ت  واملت�جرة  واحلي�زة 
اأن  علمن�  اإذا  خ��شة   ، الكحولية 
االأمنية املخت�شة  ك�نت  امل�ش�لح 
قد متكنت خلل ال�شدا�شي االأول 
اإجه��ض  من  اجل�رية   ال�شنة  من 
بـ  ذاته�  الوالية  اإغراق  حم�ولة 
وحملية  اأجنبية  وحدة    89400
الوطن  غرب  والي�ت  من  ق�دمة 

وفق م� اأوردته م�ش�درن� .
 �سيخ مدقن 

اأمن  م�ش�لح  اأم�ض  اأول   متكنت 
ب�الأغواط،  الرمل  ح��شي  دائرة 
م�شبوق  ب�ش�ب  االإط�حة  من 
من  يبلغ  ع«  »ع  يدعى  ق�ش�ئي� 
كمية  بحوزته  �شنة   29 العمر 
قدره�  املخدرات  من  معتربة 
بطريقة  للرتويج  موجهة  918غ 
توقيف  مت  حيث  �رضعية،  غري 
لدى  معلوم�ت  ورود  اأثر  املتهم 
ذات امل�ش�لح مف�ده� قي�م املتهم 
م�شتوى  على  املخدرات  برتويج 
عملي�ت  وبعد  الدائرة،  ذات 
به�  ق�مت  التي  والتحري  البحث 
الق�ش�ئية  ال�رضطة  عن��رض فرقة 

اإيق�ف  مت  االأخرية،  هذه  الأمن 
جويلية   05 بحي  به  امل�شتبه 
املذكورة،  الكمية  وبحوزته 
االإجراءات  ملف  ا�شتكم�ل  وبعد 
اأم�م  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإخ�ش�عه  مت  اأين  االأغواط، 
الإجراءات املثول الفوري لي�شدر 
يف حقه عقوبة 07 �شنوات حب�ش� 
اأجل  من  احلي�زة  بتهمة  ن�فذا 
بطريقة  املخدرة  للمواد  البيع 
م�لية  غرامة  و  م�رضوعة  غري 

قدره�10000،00 دج.
�سيخ مدقن 

.      مطالب برت�سيد نفقات 495 مليار �سنتيم املوجهة لتنمية 21 بلدية  

الإفراج على ال�سكنات وو�سع حد للتالعب مبنا�سب ال�سغل من الألويات 

اأحمد باحلاج

�سناع الــــــــــقرار بورقـــــــلة يف 
مواجهة نهاية �سنة �ساخنة

والغ�ز  للكهرب�ء  التوزيع  مديرية  �شكلت 
تدخل  فريق   19 الوادي  بوالية  و�شط 
للق�ش�ء على م�شكل االنقط�ع�ت املتكررة 
يف التي�ر الكهرب�ئي خلل ال�ش�ئفة احل�لية 
اإ�شتثم�رات  ف�قت  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،

القط�ع 5.1 ملي�ر دين�ر جزائري.
التزويد  خدمة  نوعية  حت�شني  بهدف 
ب�لط�قة الكهرب�ئية و�شم�ن ا�شتمراريته�، 
ب�لوادي خمطط�  التوزيع  و�شعت مديرية 
� ب�شيف 2018 الذي يبلغ فيه الطلب  خ��شً
اأجل  ومن  قي��شية  معدالت  الط�قة  على 
ب�شفة  الكهرب�ء  توزيع  خدمة  �شم�ن 
لتدعيم  الّرامية  اجلهود  وموا�شلة  دائمة 
يف  الكهرب�ئية  ب�لط�قة  التغطية  وتعزيز 
اأح�شن الظروف الأكرث من 198 األف زبون 
الوالية  بلدي�ت  الكهرب�ء موزعني على  يف 
�شنوات  اخلم�ض  يف  مت  الثلثون،فقد 
كهرب�ئي  حمول   515 اأكرث  اجن�ز  االأخرية 

م�شحوبة ب�شبك�ت كهرب�ئية جت�وز طوله� 
 516 جت�وزت  م�لية  مبقوم�ت  كلم،   830
ال�ش�ئفة  هذه  عرفت  كم�  �شنتيم،  ملي�ر 
اجن�ز 5 حموالت كهرب�ئية ب�أحي�ء متفرقة 
عرب تراب الوالية نذكر منه� حي ال�شهداء 
ب�شيدي  ومترنة  خليفة  ح��شي  ببلدية 
وحي  الرب�ح  ببلدية  والعوا�شري  عمران 
ب�الإ�ش�فة  الوادي  ببلدية  وال�شهداء  الق�رة 
اإىل �شبك�ت كهرب�ئية بطول 08 كلم بتكلفة 
جعل  مّم�  �شنتيم،  ملي�ر   4.9 بلغت  م�لية 
لهذه  املربمج  املخطط  تنفيذ  ن�شبة 

ال�ش�ئفة يبلغ ن�شبة %100.
 ،2018 �شيف  واإجن�ح  اأهداف  ولتحقيق 
اإمك�ني�ته�  ك�مل  التوزيع  مديرية  جّندت 
امل�دية والب�رضية لتنفيذ املخطط، حيث 
مت ت�شخري م� جمموعه 19 فريق منهم 09 
فرق للتدخلت ال�شغرية مبعدل 3 اأعوان 
من كل وك�لة جت�رية التي يبلغ عدده� 09 

الوالية  تراب  وك�الت جت�رية موزعة عرب 
قلّ�شت  كم�  الثقيلة  للتدخلت  فرق  و10 
فرتة العطلة ال�شيفية لكل العم�ل املعنني 
�رضورة  على  الرتكيز  مع  املخطط  بهذا 
�شم�ن ال�شري احل�شن واجليد لكل امل�ش�لح 

التقنية والتج�رية.
يف  حت�شن  �شجل  اأخرى،  جهة  من 
نتيجة  وذلك  الكهرب�ء  اإ�شتغلل  موؤ�رضات 
انعك�ض  مم�  املج�شّدة  لل�شتثم�رات 
ايج�ب� على نوعية اخلدم�ت املقدمة،كم� 
حت�شن�  �شجلت  اال�شتثم�رات  هذه  ان 
املقدمة  اخلدمة  يخ�ض  فيم�  ملمو�ش� 
م�شتمر  تن�ق�ض   يف  جت�شدت  للزب�ئن، 
لعدد ال�شك�وى امل�شجلة املتعلقة ب�شعف 
ب�الإ�ش�فة  املواطنني،  طرف  من  التي�ر 
امل�شجلة  االأعط�ب  يف  تن�ق�ض  اىل 

ب�ل�شبك�ت.
تقوم  التي  اال�شتثم�رات  كل  من  وب�لرغم 

به� مديرية التوزيع بهدف ال�شهر على اأمن 
وراحة املواطنني ،اإال اأن  ظ�هرة التعدي 
توؤرق  زالت  م�  الكهرب�ئية  ال�شبك�ت  على 
ال�رضكة، حيث �شجلت املديرية 34 ح�لة 
اجلهد  �شبك�ت  2018على  ل�شنة  اعتداء 
املتو�شط وهو م� ميثل ن�شبة مرتفعة توؤثر 
ومن  التوزيع،  ل�شبكة  احل�شن  ال�شري  على 
توا�شل  الظ�هرة،  التقلي�ض من هذه  اأجل 
جهوده�  ب�لوادي  التوزيع  مديرية  وتكثف 
�شي��شة  اإط�ر  يف  والتوعوية   التح�شي�شية 
هذه  ملح�ربة  الّرامية  اجلواري  االإعلم 
من  الوق�ية  �شبل  تعزيز  وكذا  الظ�هرة 
والغ�ز  الكهرب�ء  اإ�شتعم�ل  �شوء  خم�طر 
وكذا الرت�شيد واالإ�شتعم�ل االأمثل للط�قة 
و�ش�ئل  خمتلف  عرب  اأخرى  جهة  من 
مع  املحلية  االإذاعة  وخ��شة  االإعلم 

اإ�رضاك كل ال�رضك�ء الف�علني.
اأحمد باحلاج 

�ساهمت يف حت�سني اخلدمة وا�ستمرارية التموين بالكهرباء ل�سائفة 2018 

19 فريق تدخل وا�ستثمارات بـ5.1 مليار دج مبديرية �سونلغاز بالوادي 

نتيجة الت�سرفات غري الالئقة 
من طرف �سباب املنطقة

يف ح�سيلة  �سهر اأوت املن�سرم  

الأغــواط

الأمن و�سيارة اإ�سعاف مطلب 
�سكان منطقة البور النائية بورقلة

اإجها�ض حماولة اإدخال 21700 
قارورة خمر لولية غرداية

الإطاحة بع�سريني �سبط 
بحوزته 01كلغ من الكيف

تعي�ش ولية ورقلة على وقع �سفيح �ساخن، ب�سبب التحديات الكربى التي تواجه ال�سلطات وعلى راأ�سها 
وايل الولية والهيئة التنفيذية وال�سلطات املحلية، التي دخلت يف �سراع مع الزمن لتفعيل اللجان املكلفة 

بتوزيع ال�سكنات  الجتماعية الإيجارية العمومية، و�سط مطالب �سعبية بتفعيل اللجنة القطاعية 
للت�سغيل لو�سع حد للتجاوزات واخلروقات التي اأدخلت �سوق ال�سغل النفق املظلم .



ال�صيفية  اجلامعة  ا�صتقطبت 
اختتمت  التي  الأوىل  القراآنية 
فعالياتها اليوم ال�صبت بفرع املركز 
لتي�صم�صيلت,  الإ�صالمي  الثقايف 
اأفاد  األفي طفل, ح�صبما  اأزيد من 

به املنظمون.
املوؤ�ص�صة  هذه  مدير  واأو�صح 
على  ورجاين,  هواري  الثقافية, 
هام�ش حفل اختتام هذه التظاهرة 
الذي اأقيم مبنا�صبة الحتفال بيوم 
عا�صوراء, اأن ور�صة التعليم القراآين 
بالأحكام التي افتتحت �صمن هذه 
اجلامعة ال�صيفية قد ا�صتقبلت اأكرث 
من 600 طفل ترتاوح اأعمارهم ما 
تلقوا  والذين  �صنة   12 اإىل   6 بني 
كتاب  وقراءة  اأحكام جتويد  يوميا 
معلم  اإ�رشاف  حتت  وذلك  اهلل 

متطوع تابع لذات املركز.
من  اأزيد  م�صاركة  اإح�صاء  مت  كما 

اأح�صن  م�صابقات  يف  طفل   800
مقرئ  واأح�صن  �صغري  مقرئ 
اأن�صودة دينية والتي  �صاب واأح�صن 
اأ�صفرت عن فوز الثالثة الأوائل يف 
جهتها  من  م�صابقة.وعرفت  كل 
معار�ش اأعالم اجلزائر واملوروث 
اجلزائري  الإ�صالمي  الثقايف 
القراآنية  التعليم  مدار�ش  و�صور 
وزوايا الولية توافد اأكرث من األف 

طفل, وفق ذات امل�صدر.
ال�صيد  ك�صف  اأخرى,  جهة  ومن 
الثقايف  املركز  فرع  اأن  ورجاين 
يعتزم  لتي�صم�صيلت  الإ�صالمي 
تو�صيع امل�صاركة يف الطبعة الثانية 
القراآنية  ال�صيفية  اجلامعة  من 
املقبلة  ال�صنة  �صائفة  املربجمة 
لت�صمل وليتي تيارت وعني الدفلى 
وهذا بالنظر اإىل النجاح "املبهر" 

الذي حققته الطبعة الأوىل.

متكنت م�صالح ال�رشطة الق�صائية 
لتيارت من توقيف �صخ�صني تورطا 
يف اختطاف فتاة با�صتعمال العنف 

, ح�صبما اأفاد به اأمن الولية.
وقائع  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
الق�صية تعود اإىل ليلة 10 �صبتمرب 
فتاة  اأقارب  تقدم  حيث  احلايل 
اختطافها  عن  للتبليغ  �صنة(   20(
والعتداء على مرافقها بال�صالح 
اأ�صخا�ش  طرف  من  الأبي�ش 
كانوا على منت �صيارة باأحد اأحياء 
ال�رشطة  وقامت  تيارت.  مدينة 
م�صتوى  على  الأبحاث  بتكثيف 
اأخلى  حيث  اخت�صا�صها  اإقليم 

بعدما  الفتاة  �صبيل  اخلاطفان  
ال�رشطة  م�صالح  اأن  لهما  تبني 
تعرفت على �صيارتهما, كما اأ�صري  

اليه.
ومتكن عنا�رش ال�رشطة الق�صائية 
توقيف  من  التحقيق  خالل  من 
املركبة  وا�صرتجاع  الفاعلني 
يف  ا�صتعمالها  التي  والأدوات 
الإعتداء ليتم تقدميهما اأمام وكيل 
باإيداعهما  اأمر  الذي  اجلمهورية 
تكوين  تهمة  عن  املوؤقت  احلب�ش 
عن  اخلطف  و  اأ�رشار  جمعية 
بال�صالح  والعتداء  العنف  طريق 

الأبي�ش.
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�صعار  حمل  تكرميي  حفل  ففي 
عرف  والذي  البليدة"  اأبطال  "ملتقى 
ح�صور ال�صلطات الولئية واملنتخبني 
اجلمعيات  خمتلف  كذا  و  املحليني 
مت  الريا�صي,  احلقل  يف  النا�صطة 
منهم   46 ريا�صي   200 قرابة  تكرمي 
خالل  من  دولية  األقاب  ح�صدوا 
التظاهرات  خمتلف  يف  م�صاركتهم 
خارج  فيها  �صاركوا  التي  الريا�صية 

الوطن.
بكل  املثال  �صبيل  على  الأمر  ويتعلق 
اأ�صامة  مو�صى  �صيدي  الريا�صيني  من 
وبايو عثمان و �صغري حممد يف ريا�صة 
الأوىل  املرتبة  احتلوا  الذين  اجلمباز 
الذي  مهدي  ولزفار  دولية  بطولة  يف 
دولية  الأوىل يف بطولة  احتل املرتبة 
احمد  قابيلي  و  اجلمباز  ريا�صة  يف 
الذي احتل املرتبة الثانية يف نف�ش 
الريا�صة واملناف�صة و بلحاجة لبنى 
احتلت  التي  القوى  األعاب  تخ�ص�ش 

املرتبة الثانية يف بطولة دولية.  
ح�صبما  املبادرة  هذه  وترمي 
الريا�صة  و  ال�صباب  مدير  اأو�صحه 
تكرمي  نعار,اإىل  ,جعفر  املحلي 
رفعوا  الذين  الريا�صيني  وت�صجيع 
الراية الوطنية يف خمتلف املحافل 

من  املزيد  حتقيق  على  وحثهم 
الجنازات الريا�صية.

بالنيابة,  الولية  وايل  اأكد  بدوره  و 
م�صاحله  ايالء  اح�صن,  ايت  رابح 
املواهب  كافة  لدعم  بالغة  "اأهمية 
م�صاعدتها  بغية  ال�صابة  الريا�صية 
الألقاب  من  املزيد  ح�صد  على 
ال  ككل"  ووطنهم  وليتهم  لت�رشيف 
املحققة  "الجنازات  اأن  اأكد  اأنه 
املادي  الدعم  عن  البعد  كل  بعيدة 
واملعنوي الذي تقدمه الدولة لهوؤلء 

الريا�صيني."
الريا�صيون  اأثنى  جهتهم  من 
هذه  ملثل  تنظيمهم  املكرمون 
لهم  بالن�صبة  متثل  التي  املبادرات 
التي  الكبرية  باملجهودات  اعرتاف 
البليدة.  ولية  لت�رشيف  يبذلونها 
كما �صكل هذا احلفل فر�صة للعديد 
من الريا�صيني لطرح ان�صغالتهم ل 
"يتعر�ش  منهم  العديد  واأن  �صيما 
بالرغم  ح�صبهم-   – للتهمي�ش 
وطنية  األقاب  لعدة  حتقيقهم  من 

ودولية."
الطاقم  بتكرمي  احلفل  واختتم 
رافقوا  الذين  واملدربني  الفني 
م�صوارهم  طيلة  الريا�صيني  هوؤلء 
عائلة  تكرمي  جانب  اإىل  الحرتايف 
للريا�صة  الوطنية  الفدرالية  رئي�ش 
الذي  بهلول,  �صهاب  امليكانيكية, 
اثر  الفارط  الأ�صبوع  املنية  وافته 
تعر�صه ل�صكتة قلبية مبدينة متيمون 
لتظاهرة  التح�صري  ب�صدد  كان  اأين 

ريا�صية.

كرمت ال�سلطات املحلية لولية البليدة زوال نحو 200 ريا�سي ممن ح�سدوا األقاب دولية و وطنية 
يف خمتلف الريا�سات الفردية واجلماعية.

البليدة: 

حاوره م .اأمني .

تكرمي قر�بة �لـ200 ريا�صي ح�صدو� �ألقابا وطنية و دولية

ميلة: 

بق�سنطينة 

ملتقى "املازي�سيل :

ح�صة تفوق 1000 من�صب للإدماج �ملهني لفائدة �ملد�ر�س �البتد�ئية 

ندوة تكوينية بيئية لفائدة ممثلني عن �ملجتمع �ملدين

�مللك �صيفاك�س وموؤمتر �صيقا 206 قبل 
�مليلد"  فر�صة "لت�صحيح كتابة �لتاريخ"

يعد امللتقى الدويل "مملكة املازي�صيل 
قبل   206 �صيقا  وموؤمتر  �صيفاك�ش   :
امليالد" الذي انطلقت اأ�صغاله ال�صبت 
بعني متو�صنت "فر�صة لت�صحيح كتابة 
التاريخ" خ�صو�صا واأن التاريخ املتعلق 

بهذه احلقبة 
والرومان  الإغريق  طرف  من  كتب 
اأبرزه  ح�صبما  الغربية  واملدر�صة 
حممد  الربوفي�صور  امللتقى  من�صق 

الهادي حار�ش .
واحل�صارات  التاريخ  اأ�صتاذ  وذكر 
القدمية بجامعة اجلزائر الربوفي�صور 
هام�ش  على  ت�رشيح  يف  حار�ش 
"فر�صة  الأخري  اأن هذا  اللقاء  اأ�صغال 
احلقبة  هذه  تاريخ  كتابة  لت�صحيح 
والرومان  الإغريق  عنها  كتب  التي 
واملدر�صة الغربية حديثا وعلينا اليوم 
اأن ن�صححه بال�صكل الالزم ما يجعلنا 
على  الت�صمري  من  لبد  لطلبتنا  نقول 
احلقيقة  اإىل  الو�صول  لأجل  ال�صواعد 
املتحدث  نف�ش  واأ�صار  التاريخية". 
اإىل اأن "التاريخ القدمي كتب من طرف 
الإغريق و الرومان وحديثا من طرف 
الفرن�صية  خا�صة  الغربية  املدر�صة 
بعث  على  للعمل  يدفعنا  الذي  الأمر 

روؤية جديدة  وفق  من جديد  تاريخنا 
وروؤية نقدية للم�صادر القدمية للتمكن 

من التوجه اجلديد لتاريخنا".
ملجموعة  فر�صة  امللتقى  هذا  ويعد 
من طلبة الدكتوراه امل�صاركني لإدراك 
من  بالكثري  حمفوف  "الطريق  اأن 
من�صق  اإليه  اأ�صار  ح�صبما  ال�صعوبات" 
امللتقى. واأبرز ذات الأكادميي اأن هذا 
املحافظة  طرف  من  املنظم  اللقاء 
الرعاية  حتت  لالأمازيغية  ال�صامية  
ال�صيد  اجلمهورية  لرئي�ش  ال�صامية 

عبد العزيز بوتفليقة 
للباحثني  عمل  "ورقة  اأي�صا  يعد 
لالإ�صكالت  امل�صاركني لإعطاء حلول 

التي تتطرق اإليها حماور امللتقى".
حار�ش  الأ�صتاذ  باملنا�صبة  ثمن  كما 
ال�صامية  املحافظة  م�صاعي 
البعد احل�صاري  لالأمازيغية يف تثمني 
والتنقيب يف البعد التاريخي والإهتمام 
بجوانب الهوية الوطنية حيث اأ�صار اإىل 
اأن اختيار مو�صوع هذا امللتقى مرتكز 
ملنطقة  التاريخي  البعد  على  اأ�صا�صا 
�صيفاك�ش  �صيقا وقوة �صخ�صية امللك 
تلك  يف  دولتني  اأكرب  �صعي  خالل  من 

الفرتة قرطاج وروما للتو�صط به.

من  باأزيد  ميلة  ولية  ا�صتفادت 
عقود  اإطار  يف  من�صب   1000
الإدماج املهني لتدعيم املدار�ش 
بلدياتها  كافة  عرب  البتدائية 
الوكالة  رئي�صة  من  علم  ما  ح�صب 
عائ�صة  ال�صيدة  للت�صغيل  الولئية 
بغياين . واأو�صحت ذات امل�صوؤولة 
تخ�صي�صها  مت  احل�صة  هذه  اأن 
والت�صغيل  العمل  وزارة  قبل  من 
بالتن�صيق  الجتماعي  وال�صمان 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  مع 
املحلية والتهيئة العمرانية لتدعيم 
عملية ت�صيري املدار�ش البتدائية 
احلايل  الدرا�صي  املو�صم  خالل 
يف التخ�ص�صات التي تعرف نق�صا 
طباخ  اخت�صا�ش  يف  واملتمثلة 

وعمال  طباخ  م�صاعد  و  جماعات 
الكهرباء  جمال  يف  ال�صيانة 
ال�صحي  والرت�صي�ش  والتلحيم 
والطالء  املركزية  والتدفئة 
التي  املجالت  من  وغريها 
هذه  م�صتوى  على  نق�صا  ت�صهد 

املوؤ�ص�صات  الرتبوية.
الوكالة  م�صالح  اأن  واأكدت 
بالتن�صيق  و  للت�صغيل  الولئية 
واجلهات  الولئية  ال�صلطات  مع 
املعنية بالعملية تعمل على ت�رشيع 
التحاق  ل�صمان  التن�صيبات  وترية 
التي  باملدار�ش  اجلدد  املن�صبني 
مالئم  جو  ل�صمان  اإليها  وجهوا 
للتمدر�ش حيث مت ا�صتدعاء قرابة 
ما  تن�صيب  و  �صغل  طالب   1000

و  منهم   �صغل  طالب   350 يقارب 
من  الأول  الأ�صبوع  غاية  اإىل  ذلك 
الدخول املدر�صي للمو�صم احلايل 
الإدماج  عقود  حترير  بعد  وذلك 
البلديات  لروؤ�صاء  وحتويلها 
الت�صغيل.  مديرية  اإىل  ثم  ومن 
العملية  هذه  اأن  بغياين  واأ�صافت 
اأغ�صط�ش   28 منذ  انطلقت  التي 
غاية  اإىل  متوا�صلة  املنق�صي 

ا�صتكمال جميع التن�صيبات.
وك�صفت عن اأنه مت ت�صجيل نق�ش 
تخ�ص�ش  يف  ال�صغل  طالبي  يف 
توفر  عدم  عن  ف�صال  طباخ 
امل�صجلني  يف  الالزمة  ال�رشوط 
املحلية  الوكالت  عرب  منهم 
يف  ل�صهادة  واحلاملني  للت�صغيل 

عدم  غرار  على  التخ�ص�ش  هذا 
من  ت�صغيل  عقود  من  ال�صتفادة 
قبل اأو عدم جتاوز ال�صن القانونية 
جهاز  لأي  النت�صاب  عدم  وكذا 
وغريها  الجتماعي  لل�صمان  تابع 
توفرها  الواجب  ال�رشوط  من 
ي�صمح-  مل  ما  املهني  لالإدماج 

ح�صبها- ب�صري 
الدخول  بداية  مع  جيدا  العملية 

الجتماعي.
بخ�صو�ش  املتحدثة  وقد طماأنت 
بع�ش  يف  امل�صجل  النق�ش  تلبية 
معاجلته  ينتظر  باأنه  التخ�ص�صات 
املهني  التكوين  دفعة  تخرج  بعد 
�صبتمرب   23 يف  ال�صنة  لهذه 

اجلاري. 

يحت�صن املعهد الوطني للتكوين العايل 
منذ  بق�صنطينة  ال�صباب  لإطارات 
اأكتوبر  من  الفاحت  غاية  واإىل  ال�صبت 
لفائدة  بيئية  تكوينية  دورة  املقبل 

ممثلني عن املجتمع املدين .
التكويني  الرتب�ش  هذا  من  وي�صتفيد 
طرف  من  اإليه  املبادرة  متت  الذي 
البيئية  للتكوينات  الوطني  املعهد 
كل  مع  بالتن�صيق  العا�صمة"  "اجلزائر 
وجمعية  للبيئة  املحلية  املديرية  من 
حماية الطبيعة والبيئة 45 مرتب�صا من 
قاملة  و  و�صكيكدة  ق�صنطينة  وليات 
ميثلون جمعيات بيئية و جلان اأحياء و 
وفقا  اجلزائرية,  الإ�صالمية   الك�صافة 

ت�رشيح  ويف  املنظمون.  به  اأفاد  ملا 
الطبيعة  حماية  جمعية  رئي�ش  اأو�صح 
هذه  اأن  �صبيح  املجيد  عبد  والبيئة 
الربنامج  اإطار  يف  املندرجة  الدورة 
البيئة  وزارة  اأعدته  الذي  التكويني 
املجتمع  لفائدة  املتجددة  والطاقات 
املجتمع  "دعم  اإىل  تهدف  املدين 
على  امل�صاهمة  يف  واإ�رشاكه  املدين 
القدرات  تعزيز  و  البيئة  على  احلفاظ 
تبادل  و  البيئة  جمال  يف  التطبيقية 
املدين  املجتمع  ممثلي  بني  اخلربات 
و اإبراز دور الرتبية البيئية واأثرها على 
بني  �صبكة  اإن�صاء  على  املجتمع عالوة 
اجلمعيات النا�صطة يف املجال البيئي". 

ويت�صمن برنامج هذه الدورة التكوينية 
اجلمعوي-  امل�صوؤول  لذات  –اإ�صتنادا 
درو�صا نظرية واأخرى تطبيقية يقدمها 
البيئي  املجال  يف  وخمت�صون  اأ�صاتذة 
رئي�صية  حماور  اأربعة  على  ترتكز 
التنمية  اأجل  من  البيئية  الرتبية  هي 
ال�صلبة  النفايات  وت�صيري  امل�صتدامة 
امل�صاحات  وتهيئة  الب�صتنة  وعامل 
بناء  طرق  على  عالوة  اخل�رشاء 
خالل  اأي�صا  و�صيتم  البيئية.  امل�صاريع 
ور�صات  تنظيم  التكوينية  الدورة  هذه 
عمل �صيقدم عر�ش حال حول الو�صع 
و�صكيكدة  ق�صنطينة  بوليات  البيئي 
وقاملة مع تقدمي مقرتحات من �صاأنها 

حماية البيئة بهذه الوليات مردفا باأن 
بعديد  �صيتوج  التكويني  الرتب�ش  هذا 
املرتب�صون  �صي�صتفيد  كما  التو�صيات. 
و  تنظيف  حمالت  �صينظمون  الذين 
الوطني  املعهد  م�صتوى  على  ت�صجري 
من  ال�صباب  لإطارات  العايل  للتكوين 
حظرية  من  كل  اإىل  ميدانية  خرجات 
باردو بو�صط مدينة ق�صنطينة و مركز 
حتويل النفايات بعني �صمارة. ومتيزت 
التكوينية  الدورة  هذه  انطالق  مرا�صم 
على  ترحما  �صمت  دقيقة  بالوقوف 
التي  الرعدية  الأمطار  �صحيتي  روح 
م�صاء  ق�صنطينة  مدينة  ت�صاقطت على 

الأربعاء املن�رشم.

تي�سم�سيلت :

 �جلامعة �ل�صيفية �لقر�آنية �الأوىل 
ت�صتقطب �أزيد من �ألفي طفل 

تيارت: 

توقيف �صخ�صني متورطني يف 
�ختطاف فتاة عن طريق �لعنف 
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ورقة حقائق �ضادرة عن نادي الأ�ضري وم�ؤ�ض�ضة ال�ضمري
القتل يالحق املعتقلني 

الفل�سطينيني اأثناء 
العتقال والتحقيق 

والنقل
الإ�رسائيلية  الحتالل  �سلطات  تنتهج    
اأ�ساليب متعددة لتعذيب الأ�رسى واملعتقلني 
الفل�سطينيني ج�سدياً ونف�سياً، كاأداة لقهرهم، 
على  احل�سول  اأجل  من  عليهم  وال�سغط 
اعرتافات، حيث يتعر�ض ما ن�سبته 95% من 
املعتقلني من كافة الفئات للتعذيب، وخالل 
من  الحتالل  �سلطات  �سعدت  العام  هذا 
اأثناء  ل�سيما  التعذيب  لأ�ساليب  انتهاجها 
ي�ستخدمه  ما  اإىل  اإ�سافة  هذا  التحقيق. 
وقهر  تعذيب  اأ�ساليب  من  الحتالل  جي�ض 
للمعتقلني الفل�سطينيني اأثناء عملية العتقال 
والتي اأدت يف كثري من الأحيان اإىل ال�سهادة، 
�سنوف  واملعتقلني  الأ�رسى  ويتجرع  كما 
والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة 

خالل عملية النقل ب«البو�سطة«.

التعذيب خالل عمليات 
العتقال

وال�سمري  الأ�سري  نادي  موؤ�س�ستا  وثقت 
تعر�سوا  ملعتقلني،  ال�سهادات  من  املئات 
لل�رسب اأثناء عملية العتقال، وكان معظمها 
البنادق  باأعقاب  ال�رسب  خالل  من  تتم 
اأدنى  دون  اجل�سد،  من  متفرقة  اأنحاء  على 
باأمرا�ض  املعتقلني  بع�ض  لإ�سابة  مراعاة 
اأن عمليات العتقال  وم�ساكل �سحية، علماً 
الأطفال  منهم  املجتمع  �رسائح  كافة  تطال 

والن�ساء.
ال�سهادات  هذه  من  العديد  وردت  وقد 
التوقيف  مراكز  يف  املعتقلني  خالل  من 
و«حوارة«،  »عت�سيون«  كمركزي  الأوىل، 
خالل  املعتقلني  من  الع�رسات  اأكد  حيث 
لهم عقب عملية  اأجراها املحامون  زيارات 
لل�رسب  بتعر�سهم  وجيزة،  بفرتة  اعتقالهم 
العتقال،  عملية  اأثناء  والتهديد  املربح 
علماً اأن جزء منهم من الأطفال وكبار ال�سن 

واجلرحى واملر�سى.
ومنذ بداية العام احلايل 2018 وثقت وتابعت 
معتقلني  ا�ست�سهاد  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
اإطالق  جراء  اعتقالهم،  عملية  اأثناء  اثنني 
النار عليهم وتعذيبهم بال�رسب، منهم ال�ساب 
اُ�ست�سهد  الذي  اأريحا،  من  ال�رساديح  يا�سني 
2018/2/22، حيث  تاريخ  اعتقاله يف  عقب 
جنود  اعتداء  حلظات  فيديو  �رسيط  ك�سف 
الأ�سري  على  املربح  بال�رسب  الحتالل 
ت�رسيح  عملية  ك�سفت  فيما  ال�رساديح، 
البطن  اأ�سفل  يف  بر�سا�سة  قتل  اأنه  جثمانه 

تاريخ  ويف  �سفر،  م�سافة  من  عليه  اأطلقت 
حممد  ال�ساب  اُ�ست�سهد   2018/9/18
الرمياوي من رام اهلل، عقب تعر�سه لل�رسب 
الحتالل  جي�ض  من  خا�سة  قوات  يد  على 

خالل عملية اعتقاله من منزله.
وقتل  اعتقال  عملية  اأن  املوؤ�س�سات  وترى 
للمعتقلني  اخلا�سة  وقواته  الحتالل  جي�ض 
ا�ستخدام  هو  اعتقالهم،  اأثناء  الفل�سطينيني 
ا�ستمرار  على  وتوؤكدان  للقوة،  مفرط 
الفل�سطينيني  اإعدام  �سيا�سة  يف  الحتالل 
من  كامل  بغطاء  القانون،  نطاق  خارج 
يف  والأمنية  والق�سائية  ال�سيا�سية  اجلهات 
ال�ستخدام  اأن  وتعتربان  الحتالل.  دولة 
الفل�سطينيني  اعتقال  اأثناء  للقوة  املفرط 
مبا�رس  تهديد  اأي  املعتقل  ي�سّكل  اأن  بدون 
على القوة املعتقلة، يخالف قواعد القانون 
الدويل حلقوق الإن�سان، التي متنع ا�ستخدام 
القوة املميتة �سد املدنيني حني ل ي�سّكلون 
فالّلجوء  ومبا�رس،  حقيقي  وخطر  تهديد 
يعترب  ال�سكل  بهذا  املميتة  القوة  ل�ستخدام 
وان  خا�سة  القانون.  نطاق  خارج  اإعداماً 
يحملون  املحتلة  الأر�ض  يف  الفل�سطينيني 
القانون  ح�سب  املحميني  الأ�سخا�ض  �سفة 

الدويل الإن�ساين.
  

التعذيب خالل فرتة 
التحقيق

التي  الفرتات  اأكرث  من  التحقيق  فرتة  تعترب 
تنتهج فيها �سلطات الحتالل اأ�ساليب تعذيب 
الأوىل  اللحظة  من  وتبداأ  ونف�سية،  ج�سدية 
على نقلهم اإىل مراكز التحقيق، وت�سمل هذه 

الأ�ساليب ما يلي:
اأ�ساليب التحقيق املعتادة: احلرمان من النوم 
عن طريق جل�سات حتقيق م�ستمرة ت�سل اإىل 
20 �ساعة، تقييد املعتقل اأثناء فرتة التحقيق، 
�سد القيود ملنع الدورة الدموية من الو�سول 
والإ�ساءة  والركل  وال�سفع  ال�رسب  لليدين، 
اإىل  بالإ�سافة  املتعمد.  والإذلل  اللفظية 
التهديد باعتقال اأحد اأفراد اأ�رسة املعتقل، 
اأو التهديد بالعتداء اجلن�سي على املعتقل اأو 
اأحد اأفراد اأ�رسته، اأو التهديد بهدم املنازل 
ا�ستخدام  من  احلرمان  بالقتل،  التهديد  اأو 
اأو  ال�ستحمام  من  واحلرمان  املراحي�ض، 
والتعر�ض  اأ�سابيع،  اأو  لأيام  املالب�ض  تغيري 
والتعر�ض  احلرارة،  اأو  ال�سديد  للربد 
لل�سو�ساء ب�سكل متوا�سل، والإهانات وال�ستم 

والتهديد وغريها.

اأ�ساليب التحقيق 
الع�سكري:

ت�سمى  حالت  يف  ت�ستخدم  اأ�ساليب   هي 

حتت  قانونياً  ومربرة  املوقوتة«  »القنبلة 
�سعار »�رسورة الدفاع« ومنها: ال�سبح لفرتات 
طويلة، حيث يتم اإجبار املعتقل على النحناء 
اإىل الوراء فوق مقعد الكر�سي مما ي�سبب اآلم 
وم�ساكل يف الظهر، اأو الوقوف لفرتات طويلة 
مع ثني الركب واإ�سناد الظهر على احلائط، 
ال�سديد  ال�سغط  اأ�سلوب  ا�ستخدام  يتم  كما 
اإىل  بالإ�سافة  اجل�سم،  اأجزاء  خمتلف  على 

الهز العنيف واخلنق بعدة و�سائل وغريها.
لفرتات  املعتقل  يو�سع  الحتجاز:  ظروف 
زنازين  يف  النفرادي  احلب�ض  يف  طويلة 
كما  وباردة جداً،  النوافذ  من  خالية  �سغرية 
ويحرم من النوم ومن احلق يف احل�سول على 
اأدوات النظافة الأ�سا�سية والطعام وال�رساب 

النظيفني.
توثيقها  جرى  التي  احلالت  �سمن  ومن 
خالل عام 2018 ملعتقلني تعر�سوا للتعذيب 
»امل�سكوبية«  معتقلي  يف  التحقيق  اأثناء 
و«ع�سقالن« الأ�رسى: عمر الك�سواين، وو�سام 
ربيع، ويحيى علوي، واإ�سالم دار طه، واإ�سالم 

اأبو حميد اإ�سافة اإىل الأ�سرية ملى خاطر.

الأ�سري عمر الك�سواين:
يف  الك�سواين  ح�سن  عمر  ال�ساب  اُعتقل 
قوات  يد  على   2018 اآذار  من  ال�سابع  تاريخ 
»امل�ستعربني« من داخل حرم جامعة بريزيت، 
اأكد  املحامون  اأجراها  زيارات  خالل  ومن 
لل�رسب  تعر�ض  اأنه  له  �سهادة  يف  الك�سواين 
على كافة اأنحاء ج�سده اأثناء عملية اعتقاله، 
كهربائية  ع�سا  الحتالل  جنود  وا�ستخدم 
واأرجلهم،  اأيديهم  اإىل  اإ�سافة  ل�رسبه، 
وخالل تواجده يف ال�سيارة الع�سكرية تعمدوا 
ا�ستخدام كلمات بذيئة بحق عائلته، وتابعت 
�سلطات الحتالل تعذيبه داخل التحقيق يف 
احتجازه يف  من خالل  »امل�سكوبية«  معتقل 
زنزانة �سيقة تنت�رس فيها احل�رسات، اإ�سافة 
ت�سل  ل�ساعات  معه  املتوا�سل  التحقيق  اإىل 
النوم،  من  وحرمانه  يومياً،  �ساعة   )18( اإىل 
واإح�سار  الوقت،  طوال  بكر�سي  وتقييده 
واجه  فقد  باملقابل  عليه؛  لل�سغط  والدته 
الطعام  عن  بالإ�رساب  التعذيب  الأ�سري 

والذي ا�ستمر لأكرث من اأ�سبوعني.
 

الأ�سري و�سام ربيع:
من  الـ30  يف  ربيع  و�سام  ال�ساب  اُعتقل 
اآذار2018، وخالل �سهادته للمحامي اأكد اأنه 
التحقيق  خالل  من  وذلك  للتعذيب،  تعر�ض 
يف  امتد  والذي  معه  واملكثف  املتوا�سل 
اإىل  اإ�سافة  �ساعة،   )48( لـ  الأحيان  بع�ض 
اأُ�سيب  حيث  و�رسبه،  النوم،  من  حرمانه 
الأ�سري جراء ذلك بانهيار ع�سبي، ومل يكتفي 
انفرادياً  بعزله  قاموا  بل  بذلك  املحققون 

فقد  باملقابل  والقدمني؛  اليدين  مقيد  وهو 
بالإ�رساب  التعذيب  اأ�ساليب  الأ�سري  واجه 

عن الطعام ملدة يومني.

الأ�سري يحيى علوي:
اُعتقل ال�ساب يحيى علوي يف الـ 27 من اآذار 
2018، حيث تعر�ض للتعذيب اأثناء العتقال 
ا�ستخدمت  فقد  ل�سهادته  ووفقاً  والتحقيق، 
قوات الحتالل خالل عملية اعتقاله الكالب 
املربح،  بال�رسب  عليه  واعتدت  البولي�سية، 
التحقيق  خالل  تعذيبه  عملية  وا�ستمرت 
من خالل التحقيق املتوا�سل والذي ا�ستمر 
ل�ساعات امتدت من )18-20( �ساعة يف اليوم، 
كذلك واجه الأ�سري التعذيب بالإ�رساب عن 

الطعام ملدة اأربعة اأيام.

الأ�سري اإ�سالم ابو حميد:
تاريخ  يف  حميد  ابو  اإ�سالم  ال�ساب  اُعتقل 
تعر�ض  حيث   ،2018 حزيران  من  ال�ساد�ض 
ثمانية  خالل  من  ومكثف  قا�ٍض  لتحقيٍق 
اأيام ب�سكل  حمققني، حققوا معه طيلة �ستة 
النوم،  من  حرمانه  ذلك  ورافق  متوا�سل، 
كما  والقدمني،  اليدين  مقيد  عليه  والإبقاء 
التحقيق،  يف  الهز  اأ�سلوب  معه  ا�ستخدموا 

اإ�سافة اإىل التهديد وال�ستم.

الأ�سري �سالم دار طه:
اُعتقل ال�ساب �سالم دار طه يف تاريخ 31 اآب 
2018، حيث تعر�ض لتحقيٍق قا�ٍض ومتوا�سل 
�ساعة   )24( ملدة  الأحيان  بع�ض  يف  ا�ستمر 
وقد اأوقفوا التحقيق معه ملدة ثالث �ساعات 
ثم  النفرادي،  العزل  اإىل  خاللها  نقلوه 
معه  بال�ستمرار  وهددوه  جمدداً،  ا�ستاأنفوه 
التحقيق معه بنف�ض الوترية واعتقال عائلته، 

اإن ا�ستمر باإنكار التهم املوجه له.

الأ�سرية ملى خاطر:
اخلليل،  عاماً( من   42( الأ�سرية ملى خاطر 
حيث   ،2018 متوز  من   24 الـ  يف  اعتقلت 
اأ�ساليب  تخلله  مكثف،  لتحقيٍق  تعر�ست 
متوا�سل،  ب�سكل  وتهديد  وتهريب  �سغط 
وا�ستمر التحقيق معها يف معتقل »ع�سقالن« 
لحقاً  نقلها  يتم  اأن  قبل  يوماً   )34( ملدة 
عدة  يف  اأكدت  حيث  »ه�سارون،  معتقل  اإىل 
خالل  من  للتعذيب  »تعر�سها  لها  �سهادات 
حرمانها من النوم، والتحقيق معها ل�ساعات 
ت�سل لـ)20( �ساعة يومياً، وتهديدها بعائلتها، 
مل  اإن  اآخرين  باعتقال  �سبباً  �ستكون  واأنها 
اأجربها  كما  لها،  املوجه  بالتهم  تعرتف 

غرفة  داخل  الطعام  تناول  على  املحققون 
بكر�سي،  الوقت  طوال  وتقيدها  التحقيق، 
ولها  متزوجة  خاطر  الأ�سرية  اأن  اإىل  يُ�سار 

خم�سة اأطفال.
  

التعذيب خالل عمليات 
القتحامات والنقل 

»البو�سطة«
العتقال  عند  التعذيب  اأ�ساليب  تتوقف  ل 
فهناك  الأ�رس،  فرتة  تتوا�سل  ببل  والتحقيق 
املئات من احلالت التي تتعر�ض لعتداءات 
التابعة  القمع  قوات  قبل  الأق�سام من  داخل 
هذا  �سهد  وقد  الحتالل،  معتقالت  لإدارة 
القتحامات  عمليات  من  الع�رسات  العام 
والعتداء  الأ�رسى،  لأق�سام  والتفتي�سات 
الغرف،  داخل  الغاز  ور�ض  بال�رسب،  عليهم 
وفر�ض عقوبات عليهم من خالل حرمانهم 
مالية،  غرامات  فر�ض  اأو  الزيارة،  من 
توثيق  جرى  كما  متفاوتة،  ملدد  وعزلهم 
عملية  اأثناء  اأ�رسى  على  اعتداء  لعمليات 
يد  على  وذلك  »البو�سطة«  عربة  عرب  نقلهم 
قوات »النح�سون« التي �سجلت اأعلى عمليات 
ال�سهيد  احلالت  هذه  اأبرز  وكانت  اعتداء، 
اأُ�ست�سهد  الذي  القد�ض  من  عوي�سات  عزيز 
بعد تعر�سه لل�رسب والتعذيب على يد قوات 
اإثر  وعلى  نقله،  عملية  اأثناء  »النح�سون« 
يف  ا�ست�سهاده  اإىل  اأدت  بجلطة  اأُ�سيب  ذلك 
م�ست�سفيات الحتالل يف تاريخ 2018/5/19، 
وما تزال �سلطات الحتالل حتتجز جثمانه 

حتى الآن.

الإطار والتحليل القانوين 
للتعذيب واملعاملة 

احلاطة من الكرامة يف 
القانون الدويل

جاء حظر التعذيب يف املواثيق واملعاهدات 
يكن  ومل  تاأوليه،  يف  لب�ض  ل  قاطعاً  الدولية 
بل  ال�سدفة،  وليد  للتعذيب  الدويل  التحرمي 
كجهد دويل تراكمي للعمل على اإنهاء التعذيب 
وحترميه. وقد �سكل الإعالن العاملي حلقوق 
الأ�سا�سية حلظر  النواة   1948 للعام  الإن�سان 
التعذيب على امل�ستوى الدويل، وكافة اأ�سكال 
الكرامة،  من  واحلاطة  القا�سية  املعاملة 
حيث ن�ست املادة اخلام�سة منه على اأنه »ل 
اأو  للتعذيب ول للمعاملة  اأحد  اإخ�ساع  يجوز 
العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة«. 
جنيف  اتفاقيات  من  كل  اأي�ساً،  وتت�سمن، 
الإ�سافيني  وبروتوكوليهما   )1949( للعام 
حتظر  التي  الأحكام  من  عدداً   ،1977 للعام 

على نحو قاطع املعاملة القا�سية والعتداء 
اأي�ساً، مبوجب  الكرامة، وهو حمظور،  على 
اأ�سكال  كافة  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية 
التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة ال�سيئة 
واملهينة )1984(، التي دخلت حيز النفاذ يف 
اأن  دولة طرف  كل  حثت  والتي   ،1987 العام 
تتخذ اإجراءات ت�رسيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية 
التعذيب  اأخرى ملنع  اإجراءات  اأي  اأو  فعالة، 

يف اأي اإقليم يخ�سع لخت�سا�سها.
واملطلق،  ال�سديد  احلظر  من  الرغم  على 
اتفاقية  من   2)2( املادة  مبوجب  وبخا�سة 
دولة  عليها  �سادقت  التي  التعذيب  مناه�سة 
 ،1991 للعام  الأول  ت�رسين   3 يف  الحتالل 
مغايراً  واقعاً  تعك�ض  العملية  املمار�سة  فاإن 
يتمثل بانتهاج �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي 
لنتزاع  اعتيادية  �سبه  كو�سيلة  التعذيب 

العرتافات.
الحتالل  لدى  الأمنية  املنظومة  اأفراد  اإن 
الأفراد  حقوق  على  ي�ساومون  يزالون  ل 
املتمثلة بحقهم يف �سالمة ج�سدهم، و�سون 
الأعمال  هذه  بقانونية  والتذرع  كرامتهم، 
ا�ستناداً اإىل قرار املحكمة العليا لالحتالل، 
ال�سادر يف العام 1999، وهذا القرار ال�سهري 
ق�سى باأن التعذيب قد مور�ض فعاًل من قبل 
العامة  املخابرات  وجهاز  الأمن،  اأجهزة 

)ال�ساباك(.
هذه  م�رسوعية  بعدم  املحكمة  وق�ست 
املمار�سات اإل اأن القرار حمل ا�ستثناء على 
باإعطاء  ا�ستثناوؤه،  اأو  جتزئته  يجوز  ل  ما 
مبمار�سة  الأمنية  لالأجهزة  الأخ�رس  ال�سوء 
ما و�سفته بـ«�سغط ج�سدي معتدل« يف حالة 
ال�رسورة املن�سو�ض عليها يف البند )1/34( 
من قانون العقوبات الإ�رسائيلي للعام 1977.

الأ�سري  ونادي  ال�سمري  موؤ�س�ستا   تو�سي 
ونظام  قانونية  مالحقة  وجود  ب�رسورة 
جرائم  مرتكبي  بحق  ق�سائي  ا�ستحقاق 
التعذيب، وتطال امل�سوؤولية لي�ض من ميار�ض 
من  كل  بل  فح�سب،  فعلي  ب�سكل  التحقيق 
الأوامر  اإ�سدار  خالل  من  بالتعذيب،  يد  له 
واملعاملة  التعذيب  مبمار�سات  العلم  اأو 
اإ�سافة  عنها.  الطرف  وغ�ض  الالاإن�سانية 
ومعنوية  مادية  تعوي�سات  نظام  اإيجاد  اإىل 
نظام  من   )75( املادة  على  بناء  لل�سحايا 
اتفاقية  من   )14( واملادة  الأ�سا�سي،  روما 
نظام حماية  اإىل  اإ�سافة  التعذيب،  مناه�سة 
فعال ي�سمن حق املعتقل يف �سالمة ج�سده 
وحريته بالإف�ساح عما تعر�ض له دون تعر�سه 

لأي خطر من اأي جهة اأخرى.
موؤ�س�سات  قيام  �رسورة  على  وتوؤكدان  كما 
تقرير  باإعداد  الفل�سطينية  املدين  املجتمع 
مراكز  يف  التعذيب  مو�سوع  حول  ظل، 
التحقيق، وذلك قبل املراجعة الدورية لدولة 
�سد  املتحدة  الأمم  جلنة  اأمام  الحتالل 

التعذيب يف العام 2020. 

بقلم:عي�سى قراقع
نائب يف املجل�س الت�سريعي

رئي�س هيئة �سوؤون ال�سرى 
واملحررين �سابقًا



 

   حكم باحلجر
  ولهذه اال�سباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون اال�رسة حكما 
علنيا اإبتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف 

الدع�ى  . يف امل��ش�ع : افراغ احلكم  ال�شادر قبل الف�شل يف 
امل��ش�ع عن حمكمة �ش�ر الغزالن  بتاريخ 04-02 -2018 حتت  

رقم الفهر�س 157 / 18 واعتماد  اخلربة  املنجزة من طرف 
اخلبري ع�ملي طاهر  امل�دعة  بامانة �شبط املحكمة بتاريخ 
29- 03- 2018 حتت رقم 72/ 18 وبالنتيجة الق�شاء باحلجر 

على املدعى عليه خالدي يحي امل�ل�د بتاريخ 1978 بالروراوة 
الأبيه رحماين وامه �شعدو ال�رد وتعيني املدعي اأخيه خالدي 
حميد  مقدما عليه للقيام باإدارة �ش�ؤونه املالية واالإدارية مع 
االمر بن�رسهذا احلكم بجريدة وطنية �شادرة باللغة العربية 

ب�شعي من املدعي , وكذا اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س 
بالتاأ�شري باحلجر على �شهادة ميالد املحج�ر عليه وحتميل 
املدعي يف اعادة ال�شري يف الدع�ى بامل�شاريف الق�شائية 

بذا �شدر هذا احلكم واف�شح به جهارا يف الي�م وال�شهر وال�شنة 
املذك�رين اعاله  .وام�شي اأ�شل هذا احلكم من طرفنا نحن 

الرئي�س واأمني ال�شبط

ANEP N°: 828304 الو�سط:2018/09/24
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
االأ�ستاذة/العربي بوعمران وهيبة

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11 ، ال�سراقة

هاتف : 83 62 81 54 )05(

حم�شر
تبليغ �إعالن عن بيع باملز�د �لعلني لعقار حمجوز – 

�ملادتني 749 ، 750 من ق �إ م �إ
بناء على قائمة �رسوط البيع املعدة تنفيذا للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء البليدة بتاريخ 2013/05/20 الغرفة 

: �ش�ؤون االأ�رسة , رقم الق�شية 13/00871 , رقم الفهر�س : 13/02479 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة عن 
جمل�س ق�شاء البليدة بتاريخ 2013/06/09 حتت رقم : 2013/800 و امل�ؤ�رس عليها بتاريخ 2017/05/24 , اإيداع 

رقم : 2017/12 
تعلن : االأ�شتاذة / العربي ب�عمران وهيبة املح�رسة الق�شائية  املعتمدة لدى حمكمة ال�رساقة , الكائن مقرها 

برقم 11 نهج عي�شات اإيدير , ال�رساقة , امل�قعة اأدناه .
باأنه �شي�رسع يف البيع عن طريق  املزاد العلني مبحكمة ال�رساقة ي�م 2017/09/17 و امل�ؤجلة بتاريخ 

2017/10/29 و امل�ؤجلة بتاريخ 2017/11/26 و امل�ؤجلة بتاريخ : 2018/01/07 و امل�ؤجلة بتاريخ 2018/02/11 
و امل�ؤجلة بتاريخ 2018/04/29 و امل�ؤجلة ي�م : 2018/06/10  و امل�ؤجلة بتاريخ 2018/10/07 , على ال�شاعة 

)09:00 �شا ( للعقار املحج�ز .
لفائدة : عزوق بديعة , عزوق فتيحة , عزوق مليكة , عزوق جمال 

ال�شاكنني جميعا : �شارع �شيدي زروق رقم 6 دايل اإبراهيم 
اإىل : ال�شيدة : ح�فل ع�ي�شة بنت عمارة اأرملة عزوق ي��شف 

ال�شاكنة : حي ب�جمعة تاميم رقم 124 الدرارية اجلزائر  التعيني : - العقار م��ش�ع النزاع عبارة عن قطعة اأر�س  
تقع بحي ب�جمعة متيم ببلدية الدرارية اجلزائر مب�شاحة كلية 296,82 م2 و يقع ف�قها منزل ) فيال ( من الط�ب 

و اال�شمنت يحت�ي على : طابق اأر�شي م�شاحته 296,82 م2  يحت�ي على 03 غرف , �شال�ن , مطبخ , حمام , 
مرحا�س. طابق اأ�شفل االأر�شي م�شاحته 183,32 م2 يحت�ي على 02 م�شت�دع �شيارات , 02 غرف مهمالت , 
مرحا�س . و قد حدد ال�شعر االفتتاحي لبيع هذا العقار : 62.922.300,00 دج م�شاف له حق�ق الت�شجيل و 
م�شاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�شبية للمح�رس . و عليه فباإمكان اجلمه�ر الراغب يف املزايدة و كذا كل من 

يهمه االأمر , االطالع على دفرت ال�رسوط و �شحب ن�شخة منه بكتابة �شبط حمكمة ال�رساقة اأو بدي�ان املح�رسة 
الق�شائية املذك�رة اأعاله   �رسوط البيع : زيادة على ال�رسوط املحددة بدفرت ال�رسوط فاإنه ي�شت�جب على كل 
راغب يف املزايدة يقدم خم�س 5/1 ال�شعر االفتتاحي و امل�شاريف و الر�ش�م امل�شتحقة حاال , ب�ا�شطة �شك 

م�رسيف حل�شاب اأمانة �شبط املحكمة .
املح�سرة الق�سائية  
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ووفق� للقن�ة؛ ف�إن الإدارة الأمريكية 
اإجراءات  �سل�سلة  �ستتخذ  احل�لية 
الإعالن عن  منه�  الإط�ر  هذا  يف 
وقف متويل وك�لة "اأونروا" ب�سكل 
والبحث عن �سيغة ق�نونية  ك�مل، 
�سفة  نقل  عدم  ت�سمن  جديدة 

الالجئ ب�لوراثة.
واأ�س�رت اإىل اأن هذه اخلطوات التي 
الأ�سبوع  فعلي�  تنفيذه�  يبداأ  قد 
امل�سوؤولني  لبع�ض  اأبلغت  املقبل 
ب�أنه�  وو�سفوه�  "الإ�رسائيليني" 
"ت�ريخية"؛ يف اإ�س�رة لتم��سيه� مع 
الذي  الإ�رسائيلي  الحتالل  روؤية 
يتنكر للحق الفل�سطيني يف العودة، 
اخلطوات  هذه  اأن  واأو�سحت 
وك�لة  الأول  املق�م  يف  ت�ستهدف 
عن  امل�سوؤولية  ونقل  )اأونروا( 
الالجئني اإىل ال�سلطة الفل�سطينية 
ولي�ض وك�لة )اأونروا( التي �ستجرى 
ووظيفته�  �سفته�  تغيري  حم�ولة 
من  بجزء  اخت�س��سه�  وح�رس 
)اأي  فقط  الفل�سطينيني  الالجئني 
م�سريًة  لجئ(،  مليون  الن�سف 
لإلغ�ء  تطمح  ترمب  اإدارة  اأن  اإىل 

تعريف )اأونروا( احل�يل.
واأكدت القن�ة اأن الإدارة الأمريكية 
اإع�دة  "اإ�رسائيل"  من  �ستطلب 
)اأونروا(  وك�لة  تفوي�ض  يف  النظر 
من  متويله�  ملنع  الغربية  ب�ل�سفة 
اأن  اإىل  م�سريًة  العربية،  البلدان 
على  �ستعمل  الأمريكية  الدارة 
يف  الأممية  املنظمة  متويل  وقف 

ال�سفة الغربية ب�سكل ك�مل.
 16 الأمريكية، يف  الإدارة  واأعلنت 
متويل  تقلي�ض  امل��سي،  ج�نفي 
الالجئني  وت�سغيل  الغوث  وك�لة 
دولر  مليون   65 مببلغ  "اأونروا" 
علقت  لحق  وقت  ويف  اأمريكي، 
45 مليون دولر من متويل املواد 
الغذائية يف الوك�لة، وف�قمت هذه 
لدى  التمويل  اأزمة  التقلي�س�ت 

لتقلي�ض  اجتهت  التي  الأونروا 
خدم�ته� خ��سة يف قط�ع غزة.

وليد دقة 66 عيدا 
ب�سجون "اإ�سرائيل".. 
وهذا حلمه الب�سيط!

الأ�رسى  وخواطر  اأفك�ر  ت�رسح 
للخ�رج مع عيد الأ�سحى املب�رك، 
ويتذكرون اأدق التف��سيل التي متر 
لكنه�  اخل�رج،  يف  الكرام  مرور 
الأ�رسى ذكرى وفكرة جميلة  لدى 
تذكرهم ب�ل�سوق واحلنني للخ�رج؛ 
و�سج�ن  �سجن  بال  احلرية  حيث 
"مع�ك فكة"، اأو "مع�ك فراطة".. 
عيد  كل  اأزمة يف  عن  عب�رة  وهي 
نتيجة  املواطنني  لدى  حتدث 
احتف�ظهم ب�لفكة وهي القليل من 

النقود ذات القيمة ال�سغرية؛ حيث 
لدى  عنه�  وال�سوؤال  البحث  يكرث 
ال�سغ�ر والكب�ر قبل يوم من العيد 
ويف اأول يوم منه ملع�يدة الأطف�ل 

ال�سغ�ر الذين اأحي�ًن� يطلبونه�.

�سوؤال عادي

يدخل  والذي  دقة  وليد  الأ�سري 
الحتالل  �سجون  يف   33 الـ  ع�مه 
وغرف  الزن�زين  و�سط  الظ�ملة 
حروًف�،  كتب  ال�سيقة،  ال�سجن 
خطت  اإنه�  عنه�،  يق�ل  م�  اأقل 
بدموع من اأمل ووجع؛ حيث يقول: 
م�ست�قله  �سيء  اأكرث  �سو  "بتعرف 
يبكيني؟!..  ممكن  حتى  اأو  بره، 
اأمر  يف  �سوؤال  ي�س�ألني  واحد  اإنه 
)معك  مثاًل  ي�س�ألني  ا..  جًدّ ع�دي 

فراطة(؟!" وت�بع الأ�سري دقة يقول 
يف ر�س�لة للخ�رج: "م�ض مهم يكون 
معي اأو م� يكون، املهم ي�س�ألني.. 
من زم�ن م� حدا �س�ألني اإذا معي 

)فراطة(".

عوامل اأخرى

لكن  و�رسيعة  �سغرية  عب�رة 
يف  الأ�رسى  لدى  كبرية  مع�نيه� 
به�  يحلمون  الحتالل،  �سجون 
واأحي�ًن�  اأ�سع�را،  فيه�  ويكتبون 
ملجرد  حوله�   � ق�س�سً يوؤلفون 
عن  بعيًدا  ب�حلرية،  تذكرهم  اأنه� 
فتح  واأ�سوات  وال�سج�ن  ال�سجن 
اأبواب ال�سجن واإغالقه، فهي ب�سع 
للمح�مي  الأ�سري  يقوله�   كلم�ت 
وينقلك  خميلتك  يثري  لالأهل  اأو 
لعوامل اأُخرى الأ�سري دقة يت�بع يف 
خميلته: "غًدا اليوم الأول من اأي�م 
العيد الذي مل اأحتفظ له مبالب�ض 
اأملك  ول  ع�ًم�،   33 منذ  جديدة 
م�لً "لأفرطه"، ول حلوى لأوزعه� 
زلت  م�  لكني  الأطف�ل،  على 
موؤمًن� ب�لإن�س�ن وب�ملنفيني، ومبن 
اإن  حتى  الذاكرة،  على  يقت�تون 
اأمع�وؤهم..  جفت حلوقهم، وخوت 
ملح  ويلعقون  الغيم،  ير�سعون 
الكف، وهم ينرثون ورد العمر على 
ق�رعة طريق الفقراء واملقهورين 
وليد  الأ�سري  ويعّد  ن�دمني".  غري 
دقة )57 ع�ًم�( من قدامى الأ�رسى 
ع�م  اعتقل  حيث  الفل�سطينيني؛ 
1986 وحكم ب�ل�سجن مدى احلي�ة، 
لحًق�؛  �سنت�ن  حلكمه  واأ�سيف 
ب�مل�س�ركة  الحتالل  يتهمه  حيث 
�سهيوين،  جندي  وقتل  خطف  يف 
واألف يف ال�سجن م�رسحية "الزمن 
من  م�ستوح�ة  وهي  املوازي" 
جتربته يف الأ�رس والعتق�ل ملدة 

ا. زم�نية طويلة جًدّ

ذكرت القناة العربية الثانية )ري�ست 13(، اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب 
تتجه مع بداية ال�سهر املقبل لإعالن خطوات تهدف اإىل اإلغاء حق العودة لالجئني 

الفل�سطينيني وح�سب القناة؛ فاإن الإدارة الأمريكية �ستعّد اأن عدد الالجئني 
الفل�سطينيني يبلغ ن�سف مليون لجئ فقط، ولي�س خم�سة ماليني كما يحت�سبون 

لدى وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا(.

فل�سطني املحتلة

الالجئون والأونروا .. هذا ما تخطط له اإدارة ترمب

اأمريكا تتهم رو�سيا بامتالك قاتل ف�سائي �سّري ل مثيل له
 National جملة  ذكرت 
Interest الأمريكية املتخ�س�سة 
متتلك  رو�سي�  اأن  الدف�ع،  يف 
الأقم�ر  ق�تل  لتطوير  برن�جم� 
املركب�ت  وتعطيل  ال�سطن�عية 
الف�س�ء  يف  الأخرى  الف�س�ئية 

اخل�رجي.
ب�أن  التذكري  املجلة  واأع�دت 
اخل�رجية  وزير  م�س�عدة 
اتهمت  بوبليت،  اأيالم  الأمريكي، 
خالل  الع�م  هذا  من  اأوت  يف 
جنيف،  يف  ال�سالح  نزع  موؤمتر 
الأقم�ر  هذه  مثل  ب�إطالق  رو�سي� 
الوقت  يف  الق�تلة.  ال�سطن�عية 
هذه  اإن  مو�سكو  تقول  نف�سه، 
الأقم�ر تقوم بدور مفت�ض الأقم�ر 
اإن�س�وؤه�  يتم  والتي  ال�سطن�عية، 
املركب�ت  مع  امل�س�كل  لتحديد 

الأخرى.
كال  ف�إن  التقرير،  ملعدي  ووفق�ً 
الحتم�لني لهم� احلق يف الوجود، 

ال�سطن�عية،  الأقم�ر  هذه  لأن 
املن�ورة  على  القدرة  لديه�  التي 
لإ�سالح  الالزمة  الأدوات  وحمل 
الأخرى  واملركب�ت  الأقم�ر 
بدقة، قد تكون ق�درة على اإخراج 
العمل  من  اأخرى  ف�س�ئية  مركبة 

وحتييده� من النظ�م الف�س�ئي.
الغربية،  التق�رير  لبع�ض  ووفق� 
 2013 ع�م  منذ  رو�سي�  اأطلقت 
موكل  ا�سطن�عية،  اأقم�ر  اأربعة 
و�سمته�  املفت�ض،  دور  اإليه� 
"كو�سمو�ض-2491"، "كو�سمو�ض-

"كو�سمو�ض-2504"   ،"2499
ق�درة  و"كو�سمو�ض-2519"، وهي 
ب�لغة  مبن�ورات  القي�م  على 
الأمريكية.  املجلة  الدقة، ح�سب 
ال�سطن�عية  الأقم�ر  وهذه 
هي  اليوم  حتى  له�  مثيل  ل  التي 
غ�سب  اإث�رة  يف  ت�سببت  التي 
اخل�رجية  وزارة  ممثل  وقلق 
مت   ،2014 ع�م  يف  الأمريكية، 

و�سع القمر ال�سطن�عي الرو�سي 
املدار،  يف  كو�سمو�ض-2499"   "
البي�ن�ت،  لبع�ض  وفًق�  والذي، 
هو عب�رة عن عينة اختب�ر لنظ�م 
اأو  بالزم�  مبدفع  مزود  جديد 
اأيوين. وحقيقة، اأن مو�سكو مل تقم 
حول  الدويل  املجتمع  ب�إخط�ر 
الف�س�ئية،  املركبة  هذه  اإطالقه� 
خلق  يف  ذلك  ت�سبب  الذي  الأمر 
اختب�ره�  حول  ال�سكوك  بع�ض 
الأقم�ر  "ق�تل  من  منوذج� 
موقف  ن�س�أ  وقد  ال�سطن�عية". 
مم�ثل فيم� يتعلق ب�إطالق من�ذج 
والتي،  ال�سل�سلة،  هذه  من  اأخرى 
املعت�د  غري  الن�س�ط  ج�نب  اإىل 
ت�سبب  الف�س�ئية،  املركب�ت  لهذه 
اخل��ض،  غر�سه�  يف  �سكوًك� 
 National تعتقد  ح�سبم� 
يف  املتخ�س�سة   Interest

املج�لت الدف�عية والع�سكرية.
اإطالق  مت   ،2017 جوان  ويف 

الرو�سي  ال�سطن�عي  القمر 
"كو�سمو�ض-251"، الذي مت ف�سله 
فيم� بعد عن القمر ال�سطن�عي 
"كو�سمو�ض-2521"، والذي بدوره 
عن  لحق  وقت  يف  ف�سله  جرى 
بعد  وفيم�  "كو�سمو�ض-252". 
الف�س�ئية  املركب�ت  هذه  ق�مت 
املن�ورات  من  ب�سل�سلة  الغ�م�سة 
اأ�سعلت  التي  املفهومة،  غري 
و�سكلت  الغربية  ال�سكوك  �رسارة 
اأي�س� اأحد اأ�سب�ب القلق الأمريكي، 
ح�سبم� كتبت املجلة وتطلق �سفة 
املركب�ت  على  ف�س�ئي"  "مفت�ض 
القدرات  لديه�  التي  الف�س�ئية 
التقنية على املن�ورة والتحرك يف 
مع  التف�عل  اأو  واملراقبة  املدار 
اأقم�ر اأخرى وي�س�ر اإىل اأن ع�سكرة 
اإىل  حمظورة  اخل�رجي  الف�س�ء 
املع�هدة  مبوجب  كبري  حد 
الف�س�ء  ب�س�أن   1967 لع�م  الدولية 

اخل�رجي.

اأنقرة

تطور جديد بحادث ا�ستهداف 
ال�سفارة الأمريكية 

و�سف كالم "العالول" بالكذب

اأبو مرزوق: اأنباء التهدئة 
كاذبة ومل نطلب مطارا باإيالت

اعتقلت ال�رسطة الرتكية �سخ�سني 
يف  ب�سلوعهم�  ي�ستبه  اآخرين 
ال�سف�رة  على  الن�ر  اإطالق  ح�دث 
اأوت   20 يف  ب�أنقرة  الأمريكية 
املعتقلني  عدد  لي�سبح  اجل�ري، 

ب�سبب احل�دث 4 اأ�سخ��ض.
"حرييت"  �سحيفة  ونقلت 
ال�رسطة  يف  م�سدر  عن  الرتكية، 
ك�ن  ال�سخ�سني  اعتق�ل  اإن  قوله 
واأنهم�  اأوت(،   24( يومني  قبل 
ح�لي�  لال�ستجواب  يخ�سع�ن 
فرتة  الرتكية  ال�رسطة  ومددت 
احتج�ز اأحمد �سيلكتني )39 ع�م�( 
ع�م�(،   38( غوندا�ض  وعثم�ن 
وقد  اأوت،   20 يف  اعتقال  اللذين 
اعرتف� ب�إطالق الن�ر على ال�سف�رة 
حتت  وهم�  اأنقرة،  يف  الأمريكية 

ت�أثري الكحول.

ر�س��س�ت   6 ال�سخ�س�ن  واأطلق 
املدخل  على  بي�س�ء  �سي�رة  من 
يف  الأمريكية  لل�سف�رة  الرئي�سي 
ر�س��س�ت   3 ف�أ�س�بت  اأنقرة، 
يف  زج�جي�  ولوح�  املعدين  الب�ب 

املق�سورة الأمنية لل�سف�رة.

وق�ل اأحد املتهمني ب�إطالق الن�ر، 
اإن الغ�سب من ت�رسيح�ت الرئي�ض 
�سد  ترامب  دون�لد  الأمريكي 
الدولر  اأم�م  اللرية  وانهي�ر  تركي� 
على  اإقدامه  وراء  ك�ن�  الأمريكي 
ال�سحيفة  ونقلت  اخلطوة  هذه 
عن  امل��سي،  الأربع�ء  ذاته�، 
املتهم �سيلكتني قوله: "لقد ات�سلت 
بعثم�ن يف تلك الليلة والتقين�. كن� 
ن�رسب ونقود ال�سي�رة. حتدثن� عن 
التهديدات  وعن  الدولر،  اأزمة 
وعن  تركي�  �سد  الأمريكية 
الأمريكي  الرئي�ض  ت�رسيح�ت 
خالل  �سيلكتني  الأخرية"واأ�س�ف 
اعرتاف�ته اأم�م املحققني الت�بعني 
اخل��ض مبك�فحة  الأمن  لوحدات 
اإطالق  وقررن�  "غ�سبن�  الإره�ب: 
الن�ر على ال�سف�رة الأمريكية، لقد 
الكحول"ووفق�  ت�أثري  حتت  كن� 
يتم  مل  ف�إنه  تركي،  اأمني  مل�سدر 
اأن  اإىل  ي�سري  دليل  اأي  العثور على 
ال�سخ�سني املتهمني ب�إطالق الن�ر 
ث�لث  �سخ�ض  من  توجيه�ت  تلقي� 
املتهمني  اإر�س�ل  ومت  للتنفيذ. 

للمحكمة.

ال�سي��سي  املكتب  ع�سو  و�سف 
اأبو  مو�سى  حم��ض،  حلركة 
تداوله�  مت  التي  الأنب�ء  مرزوق، 
بني  التهدئة  اتف�ق  تف��سيل  عن 
ب�لك�ذبة،  و"حم��ض"  "اإ�رسائيل" 
م�سددا على اأن احلركة مل تطرح 
اأي فكرة عن مط�ر غري مط�ر غزة 
ومل تطلب مرتب�ت للموظفني عرب 
مرزوق،  اأبو  "اإ�رسائيل"وت�س�ءل 
عرب )تويرت(: "كيف لن� اأن ندرك 
وال�سدق  اخلي�ل،  من  احلقيقة 
امل�سوؤولني  اأحد  الكذب؟  من 
فنحن  كذب،  ن�سفه  بكالم  تكلم 
عالقة  له�  فكرة  اأي  نطرح  مل 
وملمَ  غزة،  مط�ر  غري  مبط�ر 
اإطالًق�".  لرتكي�  الذه�ب  نمَطلب 

لن�  "لي�ض  مرزوق:  اأبو  واأ�س�ف 
وملمَ  موؤ�س�س�تن�،  غري  مرجعية 
عرب  للموظفني  مرتب�ت  نطلب 
ل  اأنه  على  م�سددا  اإ�رسائيل"، 
وامل�س�حلة،  التهدئة  بني  خلط 
تعبريه.  وفق  خيبة،  الكذب  واأن 
وت�أتي ت�رسيح�ت اأبو مرزوق بعد 
مق�بلة �سح�فية اأجراه� حممود 
الع�لول، ن�ئب رئي�ض حركة فتح، 
ق�ل فيه� اإن "اإ�رسائيل" عر�ست 
ر�سيف  مع  مين�ء  حم��ض  على 
اأي�س�  الع�لول  وق�ل  قرب�ض،  يف 
مط�را  عر�ست  "اإ�رسائيل"  اإن 
اإ�رساف  حتت  اإيالت  بجوار 
وحيد  طريان  وخط  اإ�رسائيلي 

ب�جت�ه قطر.
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"�أ�سلوب  �لتحالف  ورف�ض 
�مل�سبقة،  و�ل�رشوط  �لإمالء�ت 
معها"،  يتعاطى  "لن  �أنه  موؤكد� 
ذلك  من  �لإ�سارة  يو�سح  مل  لكنه 
مع  �أي�سا  يتعاطى  "لن  �أنه  وتابع 
للتعامل  عقالنية  غري  رغبات  �أي 
�أطر�ف  من  �آخر  دون  طرف  مع 
تفا�سيل  �لبيان  يذكر  �ملحور"ومل 
�سكله  �أو  �لتفاق  ماهية  حول 
 14 يف  تاأ�س�ض  �ملحور"  و"حتالف 

من �ل�سهر �جلاري.
�ل�ُسنية  �ل�سخ�سيات  �أبرز  وي�سم 
)نائب  �لنجيفي  �أ�سامة  وهم: 
حزب  زعيم  �جلمهورية/  رئي�ض 
وخمي�ض  متحدون(،  للعر�ق 
للم�رشوع  �لعام  )�لأمني  �خلنجر 
�لعربي(، وجمال �لكربويل )رئي�ض 
�لتحالف  ي�سم  كما  �حلل(  حزب 
حزب  )زعيم  �جلبوري  �سليم 
�لتجمع �ملدين لالإ�سالح(، و�أحمد 
�جلماهري  حزب  )رئي�ض  �جلبوري 
)وزير  �لزيد�ن  وفالح  �لوطنية(، 

�لزر�عة �سابقا(.
عدد  يبلغ  �لذي  �لتحالف،  وجاء 
من  م�سعى  يف   ،48 مقاعده 
�سفوفها  لتوحيد  �ل�ُسنية  �لقوى 
�حلكومة  ت�سكيل  مباحثات  خالل 

�جلديدة.
تهمي�ض  من  �ل�سنة  وي�سكو 
�حلكومات �لعر�قية �ملتعاقبة �لتي 
يقودها �ل�سيعة منذ �إ�سقاط نظام 

�سد�م ح�سني، على يد قو�ت دولية 
قادتها �لوليات �ملتحدة عام 2003 
وجرت �لعادة يف �لعر�ق �أن ي�سغل 
�لوزر�ء،  رئي�ض  من�سب  �ل�سيعة 
و�لأكر�د  �لربملان،  رئي�ض  و�ل�سنة 
ويخو�ض  �جلمهورية  رئا�سة 
لت�سكيل  �سباقا  �سيعيان  تيار�ن 
�لربملان  د�خل  عري�ض  حتالف 
�لتيار  �ملقبلة  �حلكومة  لت�سكيل 
"�سائرون"  حتالف  يقوده  �لأول 
�ملدعوم من زعيم �لتيار �ل�سدري 
باملركز  و�لفائز  �ل�سدر  مقتدى 
�لأول بر�سيد 54 مقعد�، و�ئتالف 
و�لذي  �لعبادي  بزعامة  "�لن�رش" 
يقود  بينما  مقعد�  بـ42  ثالثا  حل 
�لثاين، �ئتالفا "�لفتح" �لذي ي�سم 
�حل�سد  لف�سائل  �سيا�سية  �أذرع 
�لعامري  هادي  بزعامة  �ل�سعبي 
و�لذي حل ثانيا بر�سيد 48 مقعد�، 
نائب  بزعامة  �لقانون"  و"دولة 
�ملالكي  نوري  �جلمهورية  رئي�ض 
 26 بر�سيد  ر�بعا  حل  و�لذي 
للح�سول  �لتيار�ن  وي�سعى  مقعد� 
على �أ�سو�ت �ل�ُسنة و�أحز�ب �إقليم 

�ل�سمال.
�إىل  بحاجة  حتالف  �أي  و�سيكون 
�لربملان  �أع�ساء  عدد  غالبية 
�أي  �حلكومة،  مترير  ل�سمان 
�أ�سل  من  ع�سو�   165 �أ�سو�ت 
�ملنتظر  ومن  �لأقل  على   329
فوؤ�د  �جلمهورية  رئي�ض  يدعو  �أن 
�جلديد  �لربملان  قريبا  مع�سوم 
لالنعقاد متهيد� لت�سكيل �حلكومة 

�جلديدة.

وقفة �حتجاجية مبنا�سبة �لذكرى 
�ل�سنوية �لأوىل ملجازر �أر�كان

 
�ل�سويدية  �لعا�سمة  �سهدت 
وقفة  �ل�سبت،  �ليوم  �ستوكهومل، 
عام  مرور  مبنا�سبة  �حتجاجية 
�مليامناري  �جلي�ض  جمزرة  على 
�سد  �مل�سلحة  و�مليلي�سيات 
�ملدنيني من م�سلمي �لروهنغيا يف 
�ملظاهرة  "�أر�كان"ونظمت  �إقليم 
�ل�سويد")غري  "روهينغا  جمعية 
�سريغل�ض  ميد�ن  يف  حكومية(، 
تورغ بالعا�سمة، و�أحيا �مل�ساركون 
ورفع  �ملجزرة  �سحايا  ذكرى  بها 
مكتوب  لفتات  �مل�ساركون 
"�أوقفو�  قبيل  من  عبار�ت  عليها 
و"�أوقفو�  ميامنار"،  يف  �ملجزرة 
و"�أوقفو�  �أر�كان"،  م�سلمي  قتل 
�مل�ساركون  �ملجزرة"وطالب 
من  لل�سالم  نوبل  جائزة  ب�سحب 
�سو  �سان  �أونغ  ميامنار  زعيمة 

ت�سي.
ويف كلمة له خالل �ملظاهرة، ذّكر 
�ل�سويد"،  "روهينغا  رئي�ض جمعية 
�أبو �لكالم، مبا حدث يف �خلام�ض 
و�لع�رشين من �أوت 2017، قائال �إن 
�لآلف من م�سلمي �أر�كان قتلو� يف 
على  �لآلف  ع�رش�ت  و�أُجرب  ذلك 
�لكالم  �أبو  و�أعرب  منازلهم  ترك 
رجب  �لرتكي  للرئي�ض  �سكره  عن 
�أردوغان للدعم �لذي قدمه  طيب 

"�أردوغان  قائال:  �أر�كان  مل�سلمي 
و�ل�سعب �لرتكي كانا �أكرث من وقف 
ي�ستمر�  �أن  وناأمل  جانبنا،  �إىل 
منظمة  م�ستقبال"وح�سب  بدعمنا 
)غري  �لدولية"  للتنمية  "�أونتاريو 
من  �ألفاً   24 نحو  فاإن  حكومية(، 
يد  على  قتلو�  �لروهنغيا  م�سلمي 

�لقو�ت �مليامنارية.
قبل  �سدر  بحثي  تقرير  و�أ�سار 
�لعدد  �أن  �ملنظمة،  عن  �أ�سبوع 
�لروهنغيا  م�سلمي  ب�ساأن  �ملتوقع 
و962  �ألف   23 هو  �ملقتولني 

�سخ�ض.
م�سلم  �ألف   34 من  �أكرث  �أن  و�أّكد 

�لنار،  يف  �إلقاوؤهم  جرى  روهنغي 
�ألف   114 من  �أكرث  تعر�ض  فيما 
�لبيانات  �أّكدت  كما  لل�رشب 
�مر�أة  و718  �ألف   17 �أن  �جلديدة 
تعر�سن  م�سلمة  روهنغية  وفتاة 
من   2017 �أوت  منذ  لالغت�ساب 
ولفت  �مليامنارية  �لقو�ت  قبل 
�ألفاً   115 حرق  مت  �أنه  �لتقرير 
 113 من  �أكرث  وتدمري  منزلً  و26 
ملنظمة  ووفًقا  �آخر  منزل  �ألف 
 750 من  �أكرث  فاإن  �لدولية،  �لعفو 
معظمهم  روهنغي،  م�سلم  �ألف 
من  هربو�  و�لن�ساء،  �لأطفال  من 
ب�سبب  بنغالدي�ض  �إىل  مناطقهم 

ممار�سات �جلي�ض �مليامناري.
�مل�سلمني  ميامنار  حكومة  وتعترب 
غري  "مهاجرين  �لروهنغيا 
بنغالدي�ض،  نظاميني" قادمني من 
�ملتحدة  �لأمم  ت�سنفهم  فيما 
يف  ��سطهاًد�  �لأكرث  "�لأقلية 
ت�ستهدف  جر�ئم  �لعامل"و�أ�سفرت 
من  �أر�كان،  يف  �مل�سلمة  �لأقلية 
وملي�سيات  ميامنار  جي�ض  قبل 
�آلف  مقتل  عن  متطرفة،  بوذية 
حملية  م�سادر  ح�سب  �لروهنغيا، 
�لأمم  وو�سفت  متطابقة  ودولية 
�ملتحدة �حلملة على �أر�كان باأنها 

"منوذج مثايل للتطهري �لعرقي".

نية العراقية الفائزة يف النتخابات الربملانية الأخرية، اإنه اقرتب من التو�سل لتفاق مع اأحزاب  ب�ساأن ت�سكيل احلكومة اجلديدة قال حتالف "املحور الوطني" الذي ي�سم غالبية القوى ال�سُ
اإقليم ال�سمال، يف �سياق املباحثات الرامية لت�سكيل احلكومة اجلديدة وقال التحالف املُ�سكل حديثا، يف بيان اطلعت عليه الأنا�سول، اإن مفاو�ساته مع الأحزاب ال�سيا�سية يف اإقليم ال�سمال 

)احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ، والحتاد الوطني الكرد�ستاين( و�سلت مراحل متقدمة متهيدا لتوقيع "وثيقة مبادئ"واأو�سح ان هذه الوثيقة "ميكنها اأن تكون اأ�سا�سا لإعادة بناء الدولة؛ 
لتجاوز حالت الإخفاق والف�سل التي و�سلنا اإليها والتي اأثبتت عجزها الكامل عن اإيجاد حلول للم�سكالت اجلوهرية، منذ عام 2003 )احتالل العراق( وحتى اليوم"واأ�سار البيان اإىل اأن "اللقاءات 

واحلوارات التي يجريها املحور )الوطني( حاليا مل تف�ض حتى اللحظة اإىل تفاهمات نهائية".

العراق.. 

م٫�ض 

نة يقرتب من اتفاق مع اأحزاب اإقليم ال�شمال حتالف ال�شُ

اإيطاليا

اإحالة وزير الداخلية للتحقيق يف ق�شية ال�شفينة "ديت�شوتي"
�أعلنت �لنيابة �لعامة بجزيرة �سقلية، 
�أق�سى جنوبي �إيطاليا، م�ساء �ل�سبت، 
وزير  �لوزر�ء،  رئي�ض  نائب  �إحالة 
ومدير  �سالفيني،  ماتيو  �لد�خلية 
مكتبه، ماتيو بيانتيدوزي، للتحقيق يف 
،و�ل�سفينة  ديت�سوتي  �ل�سفينة  ق�سية 
نظامي مت  مهاجًر� غري   177 حتمل 
وتر�سو  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �إنقاذهم 
ب�سقلية،  كاتانيا  مدينة  ميناء  يف 
وقت  ويف  �ملا�سي،  �لثالثاء  منذ 

�سابق �ليوم، منع �سالفيني ركابها من 
�لنزول للرب �لإيطايل.

��ستناد�ً  �حلكومي  �لتلفزيون  وقال 
�لعام،  �لنائب  �لنيابة  �إن  من  لبيان 
�سالفيني  �أحال  باتروناجو،  لويجي 
�ل�سمال  ر�بطة  حركة  يتزعم  �لذي 
�ليمينية، ومدير مكتبه للتحقيق بتهم 
و"�لعتقال  �أ�سخا�ض"،  "�حتجاز 
��ستخد�م  و"�إ�ساءة  �لقانوين"،  غري 

�ملن�سب".

"هذ�  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
�لإجر�ء)�لإحالة للتحقيق( من�سو�ض 
�لد�ستوري،  �لقانون  مبوجب  عليه 
جميع  توفري  ظل  يف  ي�سمح،  و�لذي 
�ملن�سو�ض  و�حل�سانات  �ل�سمانات 
بالتحقيق  نف�سه،  �لقانون  يف  عليها 
خالل  �مل�ستجوبني  �سلوك  حول 

ممار�ستهما ملن�سبيهما".
تقييم  �إىل  �لتو�سل  حال  "ويف  وتابع 
�لإثنني  �مل�سوؤولني  ل�سلوكيات  �سلبي 

حاجة  هناك  ف�ستكون  �ملذكورين، 
�إىل �إذن من جمل�ض �لنو�ب �ملخت�ض 
�ملحاكمة"وو�سلت  يف  لل�رشوع 
بعدما  كاتانيا،  ميناء  �ل�سفينة 
�لتحتية  و�لبنى  �لنقل  وزير  �سمح 
فجر  تونينيللي،  د�نيلو  �لإيطايل 
لها بدخول �ملياه  �ملا�سي،  �لثالثاء 
�لإيطالية، بعد 6 �أيام من �لبحث عن 
ميناء غري �لوزير �سالفيني منع ركابها 
من �لنزول، مطالباً �لحتاد �لأوروبي 

بتقا�سمهم ويف تدوينة على �سفحته 
وقت  يف  �لوزير،  كتب  بـ"في�سبوك"، 
يف  �أوروبا  تبد�أ  �أن  "�إما  �ليوم  �سابق 
�لدفاع  على  جدية  ب�سورة  �لعمل 
�ملهاجرين،  و�قت�سام  حدودها  عن 
�ملو�نئ  �إىل  �إعادتهم  �سن�رشع يف  �أو 
�سالفيني،  منها"وو�فق  غادرو�  �لتي 
�لأربعاء �ملا�سي، على نزول �لأطفال 
�ل�سفينة،  من  �مل�سحوبني  غري 
�لركاب  باقي  دون   ،27 وعددهم 

�ل�سلطات  �سمحت  �سابق  وقت  ويف 
بنزول  كاتانيا  ميناء  يف  �ل�سحية 
لأ�سباب  �ل�سفينة  من  �سخ�ساً   16
�سحية، لكن مل ينزل منهم �سوى 13 
يف  �ل�سفينة  منت  على  ويبقى  فقط 
غري  مهاجر�   137 �حلا�رش،  �لوقت 
�إريرتيا،  جن�سيات:  يحملون  نظامي 
و�سوريا،  �لقمر،  وجزر  وبنغالدي�ض، 
وم�رش، و�ل�سومال، ح�سب معطيات 

وز�رة �لد�خلية.

الوليات املتحدة

وفاة ال�شيناتور جون ماكني بعد �شراع مع ال�شرطان
جون  �لأمريكي  �ل�سيناتور  تويف 
عاًما   81 عن  �ل�سبت،  �أم�ض  ماكني، 
�رشطان  مر�ض  مع  �رش�ع  بعد 
�لدماغ وذكر بيان عن مكتب ماكني 
�أنه تويف بعد ظهر �ل�سبت بالتوقيت 
و�أم�ض  �أ�رشته  �أفر�د  بني  �ملحلي، 
�أ�رشة ماكني،  �أعلنت  �لأول �جلمعة، 
لالنتخابات  �ل�سابق  �ملر�سح 
يو��سل  لن  �أنه   ،2008 يف  �لرئا�سية 
ف�رشته  ما  �ل�رشطان،  عالج  تلقي 
دنو  �أنه  على  حملية  �إعالم  و�سائل 

�حلزب  يف  �لبارز  �ل�سيناتور  �أجل 
ن�رش  وفاته،  وعقب  �جلمهوري. 
تعزية  ر�سائل  �لأمريكيون  �ل�سا�سة 
�لرئي�ض  وقدم  ماكني  فيها  نعو� 
�لأمريكي دونالد تر�مب، يف تغريدة 
ماكني،  لأ�رشة  تعازيه  تويرت،  على 
�لأ�سى  ي�ساطرها  �أنه  مو�سًحا 
مايك  �لرئي�ض  نائب  �أعرب  كما 
هو  تعازيه  عن  تويرت،  على  بن�ض، 
�أكد  بدوره،  ماكني  لأ�رشة  وعقيلته، 
�أوباما،  بار�ك  �ل�سابق  �لرئي�ض 

مبكانة  يتمتع  ماكني  �أن  بيان،  يف 
�لأمريكية،  �ل�سيا�سة  يف  مرموقة 
و�أنه �سيذكره د�ئًما بامتنان، ويعترب  
من  ماكني،  يعد  ،كما  �أوباما  بار�ك 
�لرئي�ض  �سيا�سات  منتقدي  �أبرز 
د�خل  من  تر�مب،  دونالد  �حلايل 
�أعلن عن  �حلزب �جلمهوري، حيث 
معار�سته لعدد من �سيا�سته �لد�خلية 
خالل  �لأ�رش  يف  وقع  و�لدولية.  
ما  �لفيتنامية  �حلرب  يف  م�ساركته 
بني عامي 1967 و1973. وكان ماكني 

يحظى باحرت�م �لأو�ساط �ل�سيا�سية 
و�لدميقر�طية على حد  �جلمهورية 
�ملا�سي،  �ل�سيف  وخالل  �سو�ء 
�إ�سابته  �ل�سيناتور ماكني، عن  �أعلن 
يبد�أ    �أن  و�ختار  �لدماغ،  ب�رشطان 
مبنى  يف  ملاكني،  علني  ظهور  �آخر 
�لكونغر�ض، يف دي�سمرب 2017، لكنه 
��ستمر يف ن�رش عدد من �لتغريد�ت 
بتويرت، حول  و�لبيانات عرب ح�سابه 
تعرفها  �لتي  �لق�سايا  خمتلف 

�لوليات �ملتحدة.

�سيكاغو

م�شرية احتجاجية �شد انتهاكات 
وا�شنطن حلقوق الإن�شان 

مناه�سة  �حت�سدو�   �إذ  خمتلفة،  منظمات  من  نا�سط   200 نحو  �مل�سرية  يف  �سارك 
�أن  �لفعالية  خالل  حتدثو�  ممن  عدد  و�أكد  بها  �لإن�سان  حقوق  و�نتهاكات  للحروب، 
�رشورة  على  م�سددين  �حلروب،  تلك  يف  �لإن�سان  حلقوق  �نتهاكات  ترتكب  و��سنطن 
�لتعليم،  جمالت  تطوير  يف  �لع�سكرية،  �لعمليات  على  ت�رشف  �لتي  �لأمو�ل  �إنفاق 
ول  لالجئني،  "نعم  �ملحتجون  رددها  �لتي  �لهتافات  ومن  بالبالد  و�لأعمال  و�ل�سحة، 
للحرب"، و"�جلرمية �إن كانت ور�ء �حلدود فهي جرمية"، و"�نفقو� �أمو�لنا على �ل�سحة، 
و�لتعليم"، "�أرو�ح �لزنوج، و�لبي�ض لها قيمة"، و"�حلرية لفل�سطني"و�نتهت �لفعالية �لتي 

جرت و�سط �إجر�ء�ت �أمنية م�سددة، دون وقوع �أية �أحد�ث تذكر.
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عي�سة ق.

الأ�سود«  »الن�رس  ت�سكيلة  اأن  اإل 
واجلمهور  الأر�ض  عاملي  متلك 
تلعب  اأنها  باعتبار  جانبها  اإىل 
الوطن  ار�ض  يف  العودة  مباراة 
اإىل  الذهاب  يف  تتنقل  بينما 
يف  خو�سها  واملقرر  القاهرة 
عاد  جهته،  من  اأكتوبر.  الثالث 
وفاق  فريق  وفد  البارحة  م�ساء 
قادما  الوطن  اأر�ض  اإىل  �سطيف 
من مدينة الدار البي�ساء املغربية 
اإىل  التاهل  تاأ�سرية  يحمل  وهو 
ن�سف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا 
لقب  حامل  عقبة  جتاوز  بعدما 
للوداد  واإق�سائه  الفارطة  الن�سخة 
ت�سكيلة  لقيت  حيث  البي�ساوي، 
املدرب ر�سيد الطاو�سي ا�ستقبال 
حارا من اجلمهور ال�سطايفي ويف 

مقدمتهم احلار�ض م�سطفى زغبة 
وكان  بطولية  مباراة  قدم  الذي 
الفريق  جناح  وراء  الرائع  اأدائه 
املغامرة  وموا�سلة  التاأهل  يف 
حت�سريات  وتتحول  القارية، 
البطولة  اإىل  ال�سطايفي  الوفاق 
على  �سيكون  وانه  خا�سة  الوطنية 
موعد مع خو�ض مباراة قوية اأمام 
�سبيبة القبائل �سمن مباراة مقدمة 
الرابطة  من  الثامنة  اجلولة  عن 
واملربجمة  الأوىل  املحرتفة 
حت�سري  ب�سبب  املقبل  اخلمي�ض 
الوفاق لذهاب ن�سف نهائي رابطة 

الأبطال.
اثنني  تواجد لعبني  يف املقابل، 
للدور  املثالية  الت�سكيلة  �سمن 
رابطة  مناف�سة  من  النهائي  ربع 
الأمر  ويتعلق  اإفريقيا  اأبطال 
القادر  عبد  الدفاع  بثنائي حمور 

اللذان  ربيعي  وميلود  بدران 
الإفريقي  الحتاد  اختارهما 
اأف�سل  قائمة  �سمن  للتواجد 
عقب  وذلك  الدور  من  لعبا   11
التي قدماها  الرائعة  امل�ستويات 
والإياب  الذهاب  مباراتي  يف 
املغربي  البي�ساوي  الوداد  اأمام 
تاأ�سرية  اقتطاع  وم�ساهمتهما يف 
التاأهل اإىل املربع الذهبي،  بينما 
غاب زميلهما احلار�ض م�سطفى 
رغم  املثالية  الت�سكيلة  عن  زغبة 
يف  اأداها  التي  الرائعة  املباراة 
مبدينة  اخلام�ض  حممد  ملعب 
يف  وم�ساهمته  البي�ساء  الدار 
وقع  مت  بعدما  وذلك  التاأهل، 
نادي  الكاف على حار�ض  اختيار 
برميريو اوغو�ستو الأنغويل الذي 
ت�سدى لركلتي جزاء اأمام تي بي 

مازميبي واأق�ساه من املناف�سة.

الأهلي امل�ضري يناف�س الوفاق على تاأ�ضرية النهائيالوفد ال�سطايفي عاد اإىل ار�ض الوطن م�ساء البارحة
تعّرف فريق وفاق �سطيف على مناف�سه املقبل يف م�سابقة رابطة اأبطال اإفريقيا، 

اأين يواجه نادي الأهلي امل�سري الذي تاأهل اإىل ن�سف نهائي املناف�سة القارية بعدما 
جتاوز عقبة نادي حوريا كوناكري الغيني بعدما فاز عليه برباعية نظيفة بينما كان 
النادي امل�سري عاد بالتعادل ال�سلبي من غينيا، اأين ينتظر اأن يعيد الوفاق الذكريات 

للمواجهات اجلزائرية وامل�سرية التي عادة ما تتميز بالندية واملناف�سة القويتني، وهو 
الأمر الذي ير�سح اأن تكون مواجهة ن�سف النهائي قوية بني فريقني عربيني وقمة 

الدور ن�سف النهائي للمناف�سة القارية

وزير ال�سباب 
والريا�سة حطاب

ا�ضتالم 4 
مركبات ريا�ضية 

كربى بالآجال 
القريبة

والريا�سة،  ال�سباب  وزير  اأكد 
ال�سبت  اليوم  حطاب،  حممد 
الهياكل  �سبكة  اأن  بب�سكرة، 
خالل  من  �ستتدعم  الريا�سية 
ريا�سية كربى  مركبات   4 ا�ستالم 
»الآجال  يف  ذلك  و  الوطن  عرب 
قيمة  منح  �ساأنها  من  القريبة 
البالد«. يف  للريا�سة  م�سافة 
ندوة �سحفية  الوزير، يف  واأو�سح 
عمل  زيارة  هام�ض  على  عقدها 
قام بها اإىل هذه الولية، اأن هذه 
الهياكل الريا�سية اجلديدة تتمثل 
يف 3 مركبات على و�سك ال�ستالم  
وهران  و  براقي  من  بكل  تقع 
وتيزي وزو فيما �ستنتهي الأ�سغال 
يف  الدويرة  مبركب  قال-  ûكما 
غ�سون »ال�سدا�سي الثاين من �سنة 
2019«. واأ�ساف ال�سيد حطاب اأن 
�ستكون  الريا�سية  املكا�سب  هذه 
مركبات »ذكية و بهند�سة معمارية 
املرافق  كل  على  تتوفر  راقية 
ات�سال  وب�سبكات  ال�رسورية 
اأفاد  ال�سياق،  ذات  متطورة«.يف 
لإعادة  م�ساريع  بوجود  الوزير 
على  ريا�سيا  مركبا   11 تاأهيل 
 ، البويرة  و  الرويبة  مركبي  غرار 
جويلية   5 مركب  اأن  اإىل  م�سريا 
�سبتمرب    28 يف  فتحه  »�سيعاد 

اجلاري بعد اإعادة تاأهيله«.
الوزير  ذكر  اأخرى،  جهة  من 
باأهمية التكوين ومرافقة املواهب 
ال�سابة ول�سيما من خالل مراكز 
اإىل  ûكما قال-  للو�سول  التكوين 
ال�سدارة يف املناف�سات الريا�سية 
ولكي  »ت�سرتجع اجلزائر مكانتها 
الدولية«. الريا�سية  املحافل  يف 
و  ريا�سية  هياكل  معاينته  وعند 
ال�سيد  اأكد  الولية،  عرب  �سبانية 
�ستكون  »الأولوية  اأن  حطاب 
ل�ستكمال امل�ساريع قيد الإجناز 
اإعادة   على  العمل  جانب  اإىل 
اأن  اإىل  م�سريا  امل�ساريع«،  تقييم 
حدود  لها  »لي�ض  قطاعه  تنمية 
توظيف  يف  تكمن  الأهمية  اأن  و 
لال�ستجابة  املتاحة  الإمكانات 
للمتطلبات اجلديدة«. وكان وزير 
ا�ستهل  قد  والريا�سة  ال�سباب 
باإ�رسافه  ب�سكرة  لولية  زيارته 
الدراجات  �سباق  انطالق  على 
الهوائية قبل تد�سني بيت لل�سباب 
 100( ناجي  �سيدي  خنقة  ببلدية 
عاين  كما  ب�سكرة(  �رسق  كلم  
و  ال�سعيد  لو�سيف  ال�سباب  دار 
لكرة  ملعب  اإجناز  اأ�سغال  كذا 
 5400 لـ  مدرجاته  تت�سع  القدم 
الوادي.  بزريبة  ذلك  و  متفرج 
كذلك  حطاب  ال�سيد  اأ�رسف  و 
ببلدية احلراية على تد�سني قاعة 
�سوية  ال�سهيد  الريا�سات  متعددة 
قبل  اجلواري  وامللعب  ناجي  بن 
اأن يعاين بعا�سمة الولية م�رسوع 
الريا�سات  متعددة  قاعة  اإجناز  

تت�سع لـ 500 مقعد.

رونالدو اأمام فر�ضة تاريخية للتفوق على زيدان

رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  �سيكون 
فر�سة  اأمام  جوفنتو�ض،  مهاجم 
بني  تواجده  ظل  يف  اليوم  تاريخية 
املر�سحني الثالثة للفوز بجائزة اأف�سل 
وا�ستحدث   ،2018 العامل  يف  لعب 
جائزة  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
 ،1991 عام  العامل  يف  لعب  اأف�سل 
اأن  قبل   2009 تقدميها حتى  وا�ستمر 
فران�ض  جملة  مع  �رساكة  فيفا  يوقع 
واحدة  جائزة  �سويا  ليقدما  فوتبول 
الذهبية«،  الفيفا  »كرة  م�سمى  حتت 
وا�ستمرت الكرة الذهبية 6 اأعوام منذ 
اجلهتان،  لتنف�سل   2015 حتى   2009
»الأف�سل«  جائزة  فيفا  وي�ستحدث 
وفاز  املا�سي،  قبل  العام  من  بداية 
باجلائزة املوحدة مرتني يف  رونالدو 
مع  رونالدو  ويتناف�ض  و2014،   2013
مدريد  ريال  مودريت�ض  لوكا  من  كل 

جائزة  على  ليفربول  �سالح  وحممد 
الأف�سل يف 2018.

تاريخية،  فر�سة  اأمام  رونالدو  ويعد 
بجائزة  الفوز  من  متكن  حال  ففي 
مع  �رساكة  بدون  املنفردة  الفيفا 
الوحيد  �سي�سبح  فوتبول  فران�ض 
التوايل،  الفائز بها لثالث مرات على 
والرابعة يف تاريخه بعدما توج بها يف 
اجلائزة  بهذه  رونالدو  وتوج   ،2008
الذهبية  الكرة  مع  اندماجها  قبل 
ليونيل  على  تفوقه  بعد   ،2008 يف 
ح�سد  كما  توري�ض،  وفرناندو  مي�سي 
عن  انف�سالها  بعد  اجلائزة  الربتغايل 
 2016 عام  يف  مرتني  الذهبية،  الكرة 
جنم  مي�سي  ليونيل  مناف�سة  بعد 
مهاجم  غريزمان  واأنطوان  بر�سلونة 
ا  اأتلتيكو مدريد، كما ح�سل الدون اأي�سً
عليها للمرة الثانية على التوايل يف عام 

2017، بعد مناف�سة العمالقني مي�سي 
ونيمار دا �سيلفا، ويعد الفرن�سي زين 
الدين زيدان والربازيلي رونالدو، اأكرث 
من توج باجلائزة بالت�ساوي مع الدون 
الربتغايل بر�سيد 3 مرات لكنهما فازا 

بها يف اأعوام خمتلفة.
�سفوف  اإىل  رونالدو  انتقال  منذ   
النتقالت  فرتة  خالل  جوفنتو�ض 
الربتغايل  يواجه  الأخرية،  ال�سيفية 
امللعب  داخل  �سواء  كبرية  معاناة 
مر  امللعب،  فداخل  خارجه،  اأو 
ال�سغط  من  بحالة  كري�ستيانو 
اأي  ت�سجيل  يف  ف�سل  بعدما  ال�سديد، 
مع  لعبها  مباريات   3 اأول  يف  هدف 
اإل  الإيطايل،  بالدوري  البيانكونريي 
اأنه متكن قهرها وت�سجيل هدفني يف 

لقائه الرابع.
وكالت

يتعلق الأمر بكل من �سيديبي ن�ساخ وجرار

الغيابات تخلط ح�ضابات �ضريف 
الوزاين قبل لقاء احلمراوة

عددا  بلوزداد  �سباب  فريق  يعرف 
للمباراة  حت�سبا  الغيابات  من 
هذا  نهاية  تنتظره  التي  املقبلة 
ال�سبت  يواجه  عندما  الأ�سبوع 
املقبل مولودية وهران على ملعبه 
اجلولة  حل�ساب   1955 اأوت   20
املحرتفة  الرابطة  من  الثامنة 
الأوىل، ويتعلق الأمر بثالثة لعبني 
�سبيبة  لقاء  عقب  معاقبتهم  متت 
القبائل اأين لن يكون كال من املايل 
ب�سبب  حا�رسان  ون�ساخ  �سيديبي 
احلكم  قرارات  على  الحتجاج 
تقرير  يف  الأخري  دونها  والتي 
جرار  الالعب  جانب  اإىل  اللقاء 
املباراة  نف�ض  يف  حت�سل  الذي 

على الإنذار وهو الرابع يف جعبته 
ما  وهو  املقابلة  انطالق  منذ 
مباراة  اآلية  ب�سفة  معاقبا  يجعله 
الغيابات  هذه  اأن  والأكيد  واحدة. 
املدرب  ح�سابات  تخلط  �سوف 
الوزاين  �رسيف  الطاهر  �سي 
املقبل  الأ�سبوع  خالل  املطالب 
من  البدائل  عن  البحث  �رسورة 
الت�سكيلة  يف  عليها  العتماد  اأجل 
ال�سالف  الأ�سماء  مكان  الأ�سا�سية 
خدماتها  يفتقد  والتي  ذكرها 
اأ�سا�سية  عنا�رس  واأنها  خا�سة 
يعتمد عليها  التي  الت�سكيلة  �سمن 

اأ�سبوعيا يف املقابالت.
ع.ق.

اإدارة الفريق ت�سكو احلكم لوكوا�سة

نغيز يتهم اأطرافا مبحاولة 
تك�ضري �ضبيبة ال�ضاورة

ال�ساورة  �سبيبة  فريق  مدرب  فتح 
نبيل نغيز النار على القائمني على 
التي  الهزمية  بعد  التحكيم  جلنة 
تنقله  خالل  فريقه  لها  تعر�ض 
تاجنانت  دفاع  امل�سيف  ملالقاة 
ال�سابعة  اجلولة  �سمن  اأم�ض  اأول 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين 
الوطنية  البطولة  و�سيف  �سقط 
املو�سم الفارط بنتيجة هدف دون 
بوكوا�سة  احلكم  اإعالن  بعد  رد، 
لأ�سحاب  ركلة جزاء غري �رسعية 
الأر�ض خا�سة واأن الكرة مل تلم�ض 
يذد املدافع بل ذهبت نحو ال�سدر 
يف  نغيز  و�سدد  املتحدث  ح�سب 
نهاية  عقب  �سحافية  ت�رسيحات 
املباراة  عن  احلديث  اأن  اللقاء 
الهزلة  بعد  خا�سة  ف�سيحة 
والتي  عا�سها  التي  التحكيمية 
لها،  �سحية  ال�ساورة  فريقه  ذهب 
حيث اأ�ساف اأن ال�سبيبة م�ستهدفة 

طرف  من  الأندية  بع�ض  رفقة 
البع�ض الذين مل يعجبهم النت�سار 
اأ�سباله على  الذي حققه  العري�ض 
بثالثية  اجلزائر  احتاد  ح�ساب 
ال�سبيبة  جعل  ما  وهو  نظيفة، 
من  الت�سفية  دائرة  تدخل  ح�سبه 
يف  الدخول  دون  البع�ض  طرف 

تفا�سيل يف املو�سوع.
ال�ساورة  �سبيبة  اإدارة  ونّددت 
بالف�سائح التحكيمية التي اأ�سحى 
الذي  وهو  لها  �سحية  يقع  فريقه 
مت اإعالن ركلة جزاء غري �رسعية 
�سده اأمام تاجنانت وحرم من ركلة 
وهو  ال�سابقة،  اجلولت  يف  جزاء 
ممثل  م�سوؤولو  دفع  الذي  الأمر 
�سد  �سكوى  رفع  نحو  اجلنوب 
احلكم بوكوا�سة وطاقمه امل�ساعد 
احتجاجا على حرمان الفريق من 

ت�سجيل نتيجة ايجابية.
ع.ق.
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عي�سة ق.

بعدما اعتمد على الثنائي دمو 
ومباراكو اأمام �شبيبة القبائل اأين 
هزمية  العا�شمي  النادي  تلقى 
بولوغني  ملعب  على  قا�شية 
خما�شية  �شباكه  وا�شتقبلت 
اخلط  تلقى  بينما  كاملة، 
اأم�س  اأول  للمولودية  اخللفي 
زبانة  يف  وهران  مولودية  اأمام 
�شكله  حمور  يف  اأهداف  اأربعة 
واللذان  وعزي  مباراكو  الثنائي 

ل يكونا يف يومهما خا�شة واأن 
يف  متاأخرة  كانت  املولودية 
خالل  نظيفة  بثالثية  النتيجة 
اأن تعود يف  الأول، قبل  ال�شوط 
النتيجة  وتعدل  الثاين  ال�شوط 
من خالل توقيع ثالثية قبل اأن 
بو�شار  �شفيان  املدافع  يح�شم 
املحلي  الفريق  ل�شالح  الكفة 
مانحا  الفوز  الهدف  وي�شجل 

النقاط الثالث للحمراوة.
الذي  الفني  الطاقم  ويتواجد 
بعد  رئي�شيا  مدربا  ميلك  ل 

الذي  �شايفي  رفيق  رحيل 
الكناري  هزمية  عقب  غادر 
اإىل  قيادته  م�شوؤولية  ومنحت 
املح�رض البدين فار�س بلخري 
اأمام عمل كبري من اأجل اإعادة 
يعاين  والذي  للفريق  الثقة 
الفريق  يدفع  داخلية  م�شاكل 

ثمنها غاليا.
يتحمل  ذلك  جانب  اإىل 
�شعال  فريد  احلار�س 
على  بدوره  كبرية  م�شوؤولية 
التي دخلت  الت�شعة  الأهداف 

تراجع  الذي  وهو  �شباكه 
م�شتواه كثريا مقارنة مبا كان 
املو�شم  بداية  احلال  عليه 
اأ�شحى  حيث  املن�رضم، 
يف  ي�شقط  ال�شاب  احلار�س 
يتلقى  جتعله  بدائية  اأخطاء 
اأهدافا بطريقة �شاذجة تكلف 
واأن  خا�شة  اخل�شارة،  النادي 
هزميتني  يف  �شقط  الفريق 
الذي  الفوز  بعد  التوايل  على 
ح�شاب  على  املدية  من  عاد 

الأوملبي املحلي.

اخلط اخللفي ملولودية اجلزائر تلقى 9 اأهداف يف مباراتني

�ضعال وحمور الدفاع يف قف�ص االتهام
اأكد فريق مولودية اجلزائر �سرخا كبريا على م�ستوى اخلط الدفاعي يف الت�سكيلة بعد ال�سقوط املدوي للت�سكيلة يف اآخر 

مواجهتني من البطولة الوطنية اأين تلقت �سباكها جمموع ت�سعة اأهداف كاملة وهو ما يعادل اأكرث من اأربعة اأهداف يف 
املقابلة الواحدة، حيث تعرف املنظومة الدفاعية للفريق م�ساكل على م�ستوى املحور الدفاعي الذي يتواجد يف م�ساكل 

كبرية من خالل احلفاظ على ال�ستقرار باعتبار اأن الطاقم الفني مل يجده مع لعبي املحور 

�ضالح يناف�ص مودريت�ص 
ورونالدو على جائزة الفيفا

جمل�س اإدارة النادي امل�سري وافق على رحيله

ما�ضوي ي�ضتقيل من 
تدريب االإ�ضماعيلي

والربتغايل  �شالح  امل�رضي حممد  يتناف�س 
كري�شتيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريت�س 
على جائزة الحتاد الدويل لكرة القدم التي 
جنم  اأف�شلية  ترجيح  ظل  يف  اليوم،  متنح 
»املرينغي«، واختري مودريت�س اأف�شل لعب 
يف اأوروبا، بعد اأ�شابيع من اختياره الأف�شل 
مبثابة  اجلائزة  وتعد   ،2018 مونديال  يف 
ج�س نب�س للجائزة الفردية الأهم، اأي الكرة 
الذهبية التي متنحها جملة فران�س فوتبول 
ونال  الأف�شل  رونالدو  واختري  دي�شمرب،  يف 
املا�شيني،  العامني  اأي�شا يف  الذهبية  الكرة 
الأوىل  وللمرة  ال�شنة،  هذه  مي�شي  ويغيب 
النهائية للمر�شحني  منذ 2006 عن الالئحة 
جلائزة اأف�شل لعب، يف ظل بروز مودريت�س 
ورونالدو و�شالح يف الأ�شهر املا�شية، وعلى 
املر�شحني،  بني  ا�شمه  اإدراج  عدم  رغم 
�شيكون  مي�شي  اأن  �شحافية  تقارير  اأفادت 

حا�رضا يف احتفال اليوم.
ويبدو مودريت�س 32 عاما يف موقع اأف�شلية 
لنيل اجلائزة يف احلفل الذي يقام يف لندن، 
علما اأنه �شمن املر�شحني النهائيني الثالثة 
املا�شي  ال�شهر  توج  وهو  الأوىل،  للمرة 
الحتاد  قبل  من  لعب  اأف�شل  بجائزة 
رونالدو  مع  اأي�شا  تناف�س  بعد  الأوروبي، 
جوفنتو�س  ولعب  ريال  يف  ال�شابق  زميله 
ليفربول  جنم  و�شالح  حاليا،  الإيطايل 
كبري  ب�شكل  مودريت�س  وبرز  الإجنليزي، 
خالل املو�شم املا�شي بعدما �شاهم - مع 
الثالث  لقبه  اىل  ريال  قيادة  يف   - رونالدو 
يف  بالفوز  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  تواليا 
النهائي على ليفربول  يف 26 ماي املا�شي، 
نف�شه  مودريت�س  وجد  باأ�شابيع  وبعدها 
يف  الأف�شل  واختري  الأ�شواء،  حتت  جمددا 
الأ�شا�شية  م�شاهمته  بعد  رو�شيا  مونديال 
يف قيادة منتخب بالده اإىل املباراة النهائية 
اأمام  قبل اخل�شارة  تاريخه  الأوىل يف  للمرة 

فرن�شا 4-2.
اأما رونالدو، فبات مبثابة املر�شح الطبيعي 
الكبرية  م�شاهمته  مع  �شنويا،  اجلائزة  لهذه 
يف  الأهداف،  ت�شجيل  �شعيد  على  ل�شيما 
التتويج الثالث تواليا لفريقه يف دوري اأبطال 
اىل  ال�شيف  هذا  ينتقل  اأن  قبل  اأوروبا، 
يجفنتو�س يف �شفقة بلغت قيمتها نحو 100 
مليون يورو، اإل اأن رونالدو 33 عاما مل يقدم 
رغم  وعلى  املونديال.  يف  املتوقع  الأداء 
ت�شجيله اأربعة اأهداف يف الدور الأول بينها 

»هاتريك« �شد اإ�شبانيا يف اجلولة الأوىل مل 
يفلح رونالدو يف اإي�شال اأبطال اأوروبا 2016 
خ�رضت  النهائي  ثمن  الدور  من  اأبعد  اإىل 
رونالدو  وكان  الأوروغواي،  اأمام  الربتغال 
الألقاب  يف  حا�رضا  مودريت�س  مثل  مثله 
الأربعة الأوروبية لريال يف املوا�شم اخلم�شة 

الأخرية.
يف  كبري  ب�شكل  فربز  عاما   26 �شالح  اأما 
مع  له  الأول  كان  الذي  املا�شي  املو�شم 
يف  هدفا   44 �شجل  اذ  الإجنليزي،  فريقه 
يف  هدفا   32 بينها  امل�شابقات،  خمتلف 
الدوري املمتاز رقم قيا�شي لدوري من 38 
مرحلة حيث اختري اأف�شل لعب، كما �شاهم 
بقيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال، قبل اأن 
النهائية بعد نحو ن�شف  يخرج من املباراة 
قوية  اإ�شابة  ب�شبب  انطالقتها،  على  �شاعة 
تعر�س لها يف الكتف بعد عرقلة قا�شية من 

�شريخيو رامو�س.
لعب  اأي  من  املر�شحني  لئحة  وخلت   
لقب  اأحرزت  التي  الفرن�شية  الت�شكيلة  من 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة   ،2018 مونديال 
اأبرز  وكان  فرن�شا،  يف   1998 بعد  البالد 
الذي  غريزمان  اأنطوان  لذلك  املنتقدين 
الدوري  لقب  وقبله  العامل  كاأ�س  لقب  اأحرز 
الأوروبي مع فريقه اأتلتيكو مدريد الإ�شباين، 
الأ�شماء  تعوي�شاً يف  فرن�شا قد جتد  اأن  ال 
املر�شحة للجوائز الأخرى التي متنح خالل 
احلفل، ل�شيما جائزة اأف�شل حار�س مرمى 
ومرمى  مرماها  حار�س  لها  ر�شح  التي 
وحار�س  لوري�س،  هوغو  الإجنليزي  توتنهام 
مع  -كان  كورتوا  تيبو  وبلجيكا  مدريد  ريال 
املا�شي  املو�شم  يف  الإنكليزي  ت�شل�شي 
املونديال-  يف  حار�س  اأف�شل  واختري 
وحار�س لي�شرت الإنكليزي والدمنارك كا�شرب 

�شمايكل.
دي�شان  يتناف�س  املدربني،  �شعيد  وعلى 
الذي اأ�شبح ثالث �شخ�س فقط يحرز كاأ�س 
العامل كالعب ومدرب بعد الأملاين فرانت�س 
بكنباور والربازيلي ماريو زاغالو مع مواطنه 
زين الدين زيدان الذي قاد ريال اىل األقابه 
الأوروبية الثالثة الأخرية قبل اأن يرحل عن 
الفريق ومدرب كرواتيا زلتكو داليت�س، كما 
بو�شكا�س  جائزة  الفيفا،  حفل  خالل  متنح 
لأف�شل هدف خالل املو�شم، وجائزة اأف�شل 

لعبة ومدرب اأو مدربة لفريق ن�شائي.
وكالت 

اجلزائري  املدرب  ا�شتقال 
تدريب  من  ما�شوي  الدين  خري 
امل�رضي،  الإ�شماعيلي  فريق 
بعد  بها  قام  التي  اخلطوة  وهي 
للنادي  ال�شلبية  النتائج  توا�شل 
من  الأخرية  املقابالت  خالل 
خا�شة  للعبة،  امل�رضية  البطولة 
تلقى هزميتني  الإ�شماعيلي  واأن 
نادي  اأمام  امل�رضي  الدوري  يف 
طالئع اجلي�س و�شموحة وهو ما 
عّجل برحيل ابن مدينة �شطيف 
لت�شكيلة  الفنية  العار�شة  من 
يف  ف�شل  بعدما  »الدراوي�س« 
وا�شتعادة  للفريق  الإ�شافة  منح 
النت�شارات،  �شكة  النادي 

امل�رضي  الإعالم  اأم�س  وك�شف 
كتابيا  ا�شتقالته  ما�شوي  تقدمي 
اعتذر  والذي  الإدارة  ملجل�س 
الأمر  وهو  املهام  موا�شلة  عن 
الذي وافق عليه م�شوؤولو الفريق 
امل�رضي والذين عينوا امل�شاعد 
اأجل تويل مهام  اأبو جري�شة من 
العار�شة الفنية يف انتظار تعيني 
لوفاق  ال�شابق  املدرب  خليفة 
�شطيف، واأنهى ما�شوي جتربته 
ق�شرية  كانت  التي  امل�رضية 
اأ�رضف على ال�شماعيلي  بعدما 
الكروي  املو�شم  نهاية  قبل 

املن�رضم.
ع.ق.

 نفى احلديث حول امكانية
 انتقاله للعب يف اخلليج

فيغويل يح�ضم اجلدل حول 
م�ضتقبله مع غاالتا�ضاراي

فيغويل  �شفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�شم 

احلايل  ناديه  مع  الكروي  م�شتقبله  حول  اجلدل 

يف  املعني  ك�شف  حيث  الرتكي،  غالتا�رضاي 

ت�رضيحات مع موقع »مارمارا« الرتكي اأنه باق مع 

جديدة،  وجهة  نحو  يرحل  ولن  غالتا�رضاي  ناديه 

ويحب  الفريق  يف  الأجواء  على  تعود  اأنه  مو�شحا 

النادي وبالتايل فاإن بقاءه معه وموا�شلته اللعب يف 
�شفوفه اأمر ل نقا�س فيه ح�شبه.

اإمكانية  الوطنية  الت�شكيلة  ميدان  متو�شط  ونفى 

عندما  اخلليجية  الدوريات  اإحدى  نحو  رحيله 

التحول  على  ال�شن  يف  �شغريا  لزال  اأنه  اأو�شح 

الن�شمام  �شواء  اخلليجية،  الفرق  اإحدى  يف  للعب 

اأنه  واأ�شاف  ال�شعودية،  او  القطرية  البطولة  غلى 

الدوري  لقب  حامل  عن  الرحيل  يف  فكر  حال  يف 

الرتكي املو�شم املن�رضم بف�شل م�شاهمته الكبرية 

على  والبقاء  اوروبا،  يف  اللعب  يوا�شل  �شوف  فاإنه 
امل�شتوى العايل.

الجنليزي  هام  لوا�شت  ال�شابق  الالعب  ويعاين 

خمططات  عن  ال�شتبعاد  من  ال�شباين  وفالن�شيا 

مدرب فريقه غالتا�رضاي فاحت تريمي الذي تخلى 

احلايل  الكروي  املو�شم  بداية  مع  خدماته  عن 

يف  التح�شريية  الفرتة  خالل  ادائه  تراجع  منتقدا 
ال�شيف اجلاري وزيادة الوزن التي يعانيها.

عي�سة ق.

�ضعدان وبلما�ضي ي�ضاركان يف 
ندوة حول مونديال رو�ضيا

�شارك اأم�س املدير الفني الوطني رابح �شعدان ومدرب  
الحتادية الدولية لكرة القدم )ابلندن لتحليل كاأ�س العامل املنتخب الوطني جمال بلما�شي يف الندوة التي تن�شطها  

2018، و�شي�شارك يف هذه الندوة حوايل 200 مدير فني 
ومدرب ميثلون الحتاديات الوطنية  لبلدانهم بالإ�شافة 

اإىل ممثلي الكونفيدراليات القارية ال�شتة، ح�شبما 
اأفادت به  الهيئة العاملية، و�شيتطرق هذا احلدث، الذي 
�شيفتتحه كل من رئي�س الفيفا جياين اإنفاتنينو واأ�شاطري  

الفيفا األيك�س �شكوت وكالرين�س �شيدورف اإىل التقييم 
بطل العامل فرن�شا والذي �شيكون ممثال بالناخب الوطني الفني والتكتيكي، حيث مت  التنويه بالأرقام التي حققها 
ديديي دي�شان، وخالل الفرتة امل�شائية مت التطرق اىل 

عمل املدرب والدرو�س امل�شتخل�شة من  مونديال 
2018 وا�شتخدام امل�شاعدة التحكيمية بالفيديو. 

و�رضح المني العام امل�شاعد للفيفا الكرواتي زفومينري 
بوبان يف ت�رضيح للموقع  الر�شمي للهيئة قائال »نحن 

جد م�رضورين بالهتمام الكبري الذي اأولته اجلمعيات  
الع�شوة وكذا الكونفيدراليات، بالن�شبة الينا فاإن الأمر 

يهدف اىل جت�شيد احلوار  بني املدربني واخلرباء 
الفنيني الذين اكت�شبوا خربة هامة خالل املونديال 

الرو�شي اإ�شافة اإىل املنتخبات التي مل تتاأهل اإىل هذه 
املناف�شة، كما ان الهدف يكمن يف  التطوير الفني على 

جميع امل�شتويات يف هرم كرة القدم«. وتعد املرة الأوىل 
التي تقوم  فيه الفيفا بتوجيه الدعوة للمدربني واخلرباء 

الفنيني من كل الحتادات املن�شوية حتت لوائها يف ندوة 
واحدة حول كرة القدم بعد  املونديال، والذي يعد اأكرب 

جتمع للمخت�شني الفنيني من تنظيم الفيفا.
ق.ر.



فيورنتينا و�صيفًا موؤقتًا وفوز قاتل لإنرت ميالن
احتل فيورنتينا املركز الثاين موؤقتا بفوزه على �سيفه �سبال اخلام�س 3-0 يف 

املرحلة اخلام�سة من الدوري الإيطايل، فيما تابع اإنرت �سحوته وتفّوق ب�سعوبة 
على �سمبدوريا، واأحبط »فيول« اآمال �سبال يف ت�سلق الرتتيب، رافعا ر�سيده اإىل 
10 نقاط بفارق الأهداف عن �سا�سوولو الثالث، وبفارق نقطتني عن جوفنتو�س 
حامل اللقب يف املوا�سم ال�سبعة املا�سية والذي حل على فروزينوين اأم�س يف 

ختام املرحلة، وافتتح الكرواتي و�سيف بطل العامل ماركو بيات�سا الت�سجيل 
لفيورنتينا قبل اأن ي�سيف املدافع ال�رصبي نيكول ميلينكوفيت�س الثاين براأ�سه 

بعد ع�رص دقائق، وح�سم فيديريكو كييزا املباراة مطلع ال�سوط الثاين، ليعّو�س 
فيورنتينا خ�سارته اأمام نابويل بهدف الأ�سبوع املا�سي. وتابع اإنرت �سحوته، بعد 

فوزه ب�سق النف�س على توتنهام الإجنليزي يف دوري الأبطال منت�سف الأ�سبوع، 
عندما تغلب على م�سيفه �سمبدوريا بهدف يف الدقيقة الرابعة من الوقت ال�سائع 

لالعب و�سطه الكرواتي الدويل مار�سيلو بروزوفيت�س، ورفع فريق املدرب 
لوت�سيانو �سباليتي ر�سيده اإىل �سبع نقاط يف املركز ال�سابع و�سجل املهاجم 

الإيفواري جرفينيو هدفا خارقا �ساهم به يف فوز بارما على �سيفه كالياري 0-2 
فيما وّقع روبرتو اإينغلي�سي الهدف الفتتاحي.

�صالح ي�صاهم يف الفوز على �صاوثهمبتون
انت�رص ليفربول على �سيفه �ساوثهمبتون 3-0 يف اجلولة ال�ساد�سة من الدوري 

الإجنليزي، حقق ليفربول فوزه ال�ساد�س توالياً وانفرد موؤقتاً يف ال�سدارة رافعاً 
ر�سيده اإىل 18 نقطة بفارق نقطتني عن �سيتي وثالث عن ت�سيل�سي الذي قد 
يلتحق به يف ال�سدارة بحال فوزه الأحد على اأر�س و�ست هام يونايتد، وهذه 

املرة الثالثة يحقق ليفربول احلامل بلقب اأول يف الدوري منذ مو�سم 1990-1989، 
�ستة انت�سارات متتالية مطلع الدوري، وبعد فوزه الثمني على �سيفه باري�س �سان 

جريمان الفرن�سي 3-2 يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا التي حل و�سيفاً للبطل 
فيها املو�سم املا�سي، حقق ليفربول بداية طيبة مفتتحاً الت�سجيل بنريان �سديقة، 

بعد كرة من ال�سوي�رصي �سريدان �ساكريي عك�سها عن طريق اخلطاأ املدافع 
الهولندي وي�سلي هودت يف �سباكه )10(. و�ساعف لعبو املدرب الأملاين يورغن 

كلوب الأرقام بعد ركنية ارتقى اإليها قلب الدفاع الكامريوين جويل ماتيب وزرعها 
جميلة يف �سباك ال�سيوف، وبعد فرتة عجز فيها عن اإدراك ال�سباك، �سجل 

امل�رصي حممد �سالح الهدف الثالث متابعاً من م�سافة قريبة �رصبة حرة رائعة 
ل�ساكريي ارتدت من العار�سة لينهي ليفربول ال�سوط الأول م�سيطراً ومتقدماً 

بفارق مريح، وبرغم ح�سمه املباراة خ�رص ليفربول مطلع ال�سوط الثاين مدافعه 
الهولندي فريجيل فان دايك الذي خرج بداعي الإ�سابة.

مورينيو: لعبو يونايتد ل 
يعرفون اأب�صط قواعد الكرة

�سكك جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد يف عقلية لعبيه، بعدما اكتفى فريقه 
بالتعادل 1-1 مع وولفرهامبتون يف الدوري الإجنليزي، وقال مورينيو الذي كال املديح 

لوولفرهامبتون الذي يدربه مواطنه الربتغايل نونو اإ�سبرييتو �سانتو: »الأداء مل يكن جيدا، 
وولفرهامبتون دخل املباراة بالطريقة التي اأحبها، وهي كاأنها نهائي كاأ�س العامل«، 

واأ�ساف: »هذه هي العقلية التي اأحب اأن ميتلكها فريقي يف كل مباراة، لكنها كانت لدى 
املناف�س«. ورد مورينيو بنربة لذعة على �سوؤال عما اإذا كان ي�سعر باأن لعبيه يجب اأن 

يتعلموا ذلك، فقال »هذه اأمور تتعلمها عندما تكون طفال يف الأكادمييات، ل�ست بحاجة 
خلربة على اأعلى م�ستوى لتتعلم ذلك«، وم�سى »هذه اأب�سط قواعد كرة القدم، يجب اأن 

تلعب باأق�سى ما لديك حتى لو كنت يف دوري �سعيف اأمام مناف�سني �سعفاء«، واأكمل 
»املناف�س كان يف املباراة منذ الدقيقة الأوىل، لعب كل كرة وكل ثانية بحما�س ورغبة، 
ومل نفعل ذلك، بداأنا كل �سوط بفتور، من ال�سعب الفوز باملباريات عندما تلعب بهذه 

الطريقة«. واأكد مورينيو، بعد فوز فريقه يف ثالث مباريات متتالية خارج ملعبه واآخرها 
على يوجن بويز يف دوري اأبطال اأوروبا يوم الأربعاء قبل التعادل اأول اأم�س، اأنه ي�سعر  اأن 

امتلكت اختالفا يف العقلية، بالن�سبة يل من ال�سعب �رصح الأمر، فزنا بثالث مباريات 
خارج اأر�سنا، عدنا مبعنويات جيدة و�سالم لأننا تعافينا«، وتابع »مل نواجه متاعب تتعلق 

برتاكم املباريات، لذا نعم، هذا موقف يتعلق بعقلية الالعبني، مرة اأخرى هناك فريق 
جاء ليلعب مباراة العمر واآخر جاء لال�سرتخاء«.

البايرن يعمق جراح �صالكه وهريتا برلني و�صيفا

وا�سل بايرن ميونيخ ال�ساعي اإىل لقب �سابع توالياً يف دوري الدرجة الأوىل الأملاين عرو�سه القوية، واأ�سقط م�سيفه �سالكه و�سيف املو�سم 
نقطة،   12 الكاملة  بالعالمة  منفردا  توالياً  الرابع  فوزه  البافاري  الفريق  وحقق  الرابعة،  املرحلة  2-0 يف  حالياً  الرتتيب  متذيل  املا�سي 
وم�ستعيداً ال�سدارة من هرتا برلني، علما اأن بايرن يحل ب�سيافة هرتا برلني 28 �سبتمرب على امللعب الأوملبي يف قمة املرحلة اخلام�سة، 
اأرينا يف غيل�سنكري�سن بكر  اإحراز نقطته الأوىل هذا املو�سم، على ملعب فلتنز  اأخفق �سالكه بقيادة مدربه دومينيكو تيدي�سكو يف  فيما 
بايرن ميونيخ يف افتتاح الت�سجيل عرب الكولومبي خامي�س رودريغيز يف الدقيقة الثامنة بكرة راأ�سية متطاولً ل�رصبة ركنية نفذها جو�سوا 
كيمي�س من اليمني و�سدد النم�ساوي دافيد األبا من خارج املنطقة واأخرجها احلار�س اإىل ركنية يف الدقيقة 20. وجرب بعدها النم�ساوي 
حظه مبحاولة جديدة من �رصبة حرة من م�سافة بعيدة وارتدت كرته من العار�سة يف الدقيقة 28. ويف بداية ال�سوط الثاين، اأ�ساع رودريغيز 
فر�سة ت�سجيل اإ�سابة ثانية، ثم ح�سل رودريغيز على ركلة جزاء اإثر تعر�سه للعرقلة يف الدقيقة 63 ترجمها البولندي روبرت ليفاندوف�سكي 
بنجاح اأر�سية، وحرم احلار�س فاهرمان األبا الت�سجيل من �رصبة حرة من خارج املنطقة مبعداً كرته من حتت العار�سة قبل اأن تخرتق 

خط املرمى.
فيما وا�سل فريق العا�سمة الأملانية انطالقته القوية ويحقق فوزه الثالث هذا املو�سم بتغلبه على بورو�سيا مون�سنغالدباخ باأربعة اأهداف 
مقابل هدفني، وارتقى هرتا برلني اإىل املركز الثاين على لئحة ترتيب فرق الدوري الأملاين عقب تغلبه على �سيفه بورو�سيا مون�سنغالدباخ 
4-2، يف حني تعادل بورو�سيا دورمتوند مع م�سيفه هوفنهامي 1-1، على امللعب الأوملبي يف العا�سمة برلني، اأحلق هريتا برلني خ�سارة 
اأندريه  وال�سلوفاكي  لزارو   فالنتينو  والنم�ساوي  اإيبي�سيفيت�س هدفني  وداد  البو�سني  للفائز  و�سجل  مون�سنغالدباخ،  بورو�سيا  ب�سيفه  اأوىل 
بليا. وعلى ملعب فري�سول  والفرن�سي احل�سن  ركلة جزاء،  ثورغان هارزار من  البلجيكي  ال�سابع  اإىل املركز  نزلوا  الذين  ولل�سيوف  دودا، 
راين-نيكار-اأرينا، اأفلت بورو�سيا دورمتوند الو�سيف ال�سابق من اخل�سارة الأوىل اأمام م�سيفه هوفنهامي بتعادله واإياه 1-1، فنزل اإىل املركز 
الثالث، ووا�سل الأمريكي كري�ستيان بولي�سيت�س تاألقه مع دورمتوند و�سجل له اإ�سابة التعادل قبل نهاية املباراة ب�ست دقائق ومتكن هوفنهامي 
الذي ي�سارك هذا املو�سم يف دوري اأبطال اأوروبا من هز �سباك �سيفه قبل دقيقة من نهاية ال�سوط الأول عرب مهاجمه الربازيلي جولينتون، 
ويف بداية ال�سوط الثاين، األغى احلكم اإ�سابة لأ�سحاب الأر�س �سجلها البو�سني اأرمي بيت�ساكت�سيت�س براأ�سه بداعي الت�سلل، وكان بولي�سيت�س 
�سجل اإ�سابة الفوز لدورمتوند على م�سيفه كلوب بروج البلجيكي يف املجموعة الأوىل مل�سابقة دوري ابطال اأوروبا يف مباراته املائة مع 

الفريق.

انفرد ليل موؤقتا باملركز الثاين بعد فوزه ال�سعب على �سيفه 
نانت 2-1 يف املرحلة ال�ساد�سة من الدوري الفرن�سي، ورفع 
ليل الذي كان على و�سك الهبوط اإىل الدرجة الثانية يف املو�سم 
املا�سي ر�سيده اإىل 13 نقطة، بفارق نقطتني عن باري�س �سان 
جريمان حامل اللقب والذي يحل اأم�س على رين، على ملعب 
بيار موروا، افتتح الربتغايل جوزيه فونتي الت�سجيل لليل براأ�سه 
م�سجال هدفه الأول منذ ان�سمامه من داليان ييفانغ ال�سيني، 
بت�سديدة  النتيجة  اإيكوين  ال�ساب جوناثان  املهاجم  و�ساعف 
�ساروخية رائعة، قبل اأن يقلّ�س املايل خليفة كوليبايل الفارق 

يف نهاية املباراة.

واأوقف مونبلييه �سحوة ني�س اجلريح بفوزه عليه 1-0 لي�سبح 
يف املركز الثالث بفارق نقطتني عن ليل، بف�سل هدف غايتان 
لبورد، وتعادل تولوز مع م�سيفه اأجنيه بدون اأهداف ليرتاجع 
اإىل املركز الرابع بفارق الأهداف عن مونبلييه، وحقق �سانت 
اإتيان فوزه الأول يف خم�س مباريات على �سيفه كان 2-1 بهديف 
التون�سي وهبي اخلزري من ركلة جزاء وتيموثيه كولودجيجاك 
للمرة  ديجون  وتعادل  فجر،  في�سل  املغربي  هدف  مقابل 
الأوىل هذا املو�سم مع م�سيفه ران�س دون اأهداف، وبعد اأربع 
مباريات من دون اأي فوز، تغلّب �سرتا�سبورغ على �سيفه اأميان 
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برييز يقر باأ�صطورية رونالدو
وجه فلورنتينو برييز رئي�س نادي ريال مدريد، ال�سكر لنجم الفريق ال�سابق كري�ستيانو رونالدو على كل ما قدمه للمرينغي 
خالل 9 �سنوات قبل الرحيل هذا ال�سيف ل�سفوف جوفنتو�س، وقال برييز خالل اجتماع اجلمعية العمومية �سباح اأم�س: 
»لأول مرة نتوج بالبطولة الأوروبية يف كرة القدم وكرة ال�سلة مًعا، ونحن فخورون لأننا نعي�س فرتة تاريخية على امل�ستوى 
الريا�سي والقت�سادي والجتماعي«، واأ�ساف: »اأف�سل الالعبني يف العامل هنا يف ريال مدريد، �ساعدوا الفريق على التتويج 

باأربعة األقاب دوري اأبطال اأوروبا«.
وعن كري�ستيانو رونالدو، قال برييز: »هو خليفة دي �ستيفانو، و�سيتناقل الأجيال يف ريال مدريد اأ�سطوريته، و�سوف يظل 
دائًما مثال رائعا لنا«، وتابع: »زيدان كتب التاريخ هنا يف ريال مدريد، و�سيظل ريال مدريد منزله، �سكًرا لك زيدان«، ووا�سل: 
»ال�سباب هم حجر الزاوية يف امل�رصوع اجلديد، بجانب اأف�سل الالعبني يف العامل، من اأجل ح�سد املزيد من الألقاب«، 
واأردف: »من اأكرث م�رصوعاتنا الطموحة اأن جنعل �سانتياغو برنابيو واحًدا من اأحدث املالعب يف العامل«، واختتم: »الدخل 

و�سل اإىل 751 مليون يورو، بزيادة 11% عن العام ال�سابق، ومنذ مو�سم 2000 زاد الدخل من 118 اإىل 751 مليون يورو«.
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تلحني جمموعة من ق�صائد حممود دروي�ش يف ذكرى رحيله 
وامللحن  املو�سيقار  اختار 
تي�سري حداد جمموعة  الفل�سطيني 
من ق�سائد �ساعر فل�سطني الراحل 
مغناة يف  ليقدمها  دروي�ش  حممود 
الذكرى العا�رشة لرحيله و�سارك 18 
عازفا وعازفة على اآالت مو�سيقية 
�رشقية وغربية واثنان من الفنانني 
نور دراو�سة و�سادي  الفل�سطينيني، 
يف  اأقيم  الذي  احلفل  يف  دكور، 
ق�رش رام اهلل الثقايف م�ساء االثنني 
اأمتار من �رشيح دروي�ش  على بعد 
وحديقة الربوة املطلة على مدينة 
يحتوي  متحفا  وت�سم  القد�ش 
دروي�ش  اأعمال  من  الكثري  على 
احلفل  بداأ  ال�سخ�سية  واأغرا�سه 
)ونحن  دروي�ش  لق�سيدة  باأغنية 
�ساحبة  نور  قدمتها  احلياة(  نحب 
كلماتها  ومن  االأوبرايل.  ال�سوت 
»نحب احلياة اإذا ما ا�ستطعنا اإليها 
القز  دودة  من  ون�رشق   ... �سبيال 
ون�سيج هذا  لنا  �سماء  لنبني  خيطا 

الرحيال«.
بعناية  اختار  اأنه  حداد  واأو�سح 
الفني  العمل  هذا  يف  الق�سائد 
ر�سائل  لتعك�ش  )جدارية(  بعنوان 

يف  تويف  الذي  دروي�ش،  �سعر 
بعد   2008 عام  اأوت  من  التا�سع 
عملية جراحية يف القلب، يف احلب 
واأن  �سبق  اإنه  وقال حداد  وال�سالم 
مهرجان  يف  جدارية  عر�ش  قدم 
هي  وهذه  الدويل  تر�سيحا  اأوتار 
فيها  يقدم  التي  االأوىل  املرة 
وقال  الغربية  ال�سفة  يف  العر�ش 
�ساعة  ا�ستمر  الذي  العر�ش  بعد 
املئات:  بح�سور  ال�ساعة  ون�سف 
ق�سائد  عمل  هو  جدارية  »العمل 
م�سمون  من  اختيارها  مت  ملحنة 
دروي�ش  حممود  �سعر  ر�سائل 
ال�سعب  من  �سالم  ر�سالة  وهي 
واأ�ساف:  العامل«.  لكل  الفل�سطيني 
»لذلك اأخذنا ق�سائد نحب احلياة، 
واعتذار  �ساأحلم  يوما،  �ساأ�سري 
فقط  يكن  مل  دروي�ش  حممود  الأن 
�ساعر مقاومة ولكن هناك ر�سائل 
ولذلك  �سعره.  يف  وت�سامح  حمبة 
هذا  على  نبني  اأن  يهمني  كان 
العمل«وانتقلت  هذا  يف  املو�سوع 
العديد  بني  ودكور  نور  الفنانة 
اأحيانا  منفرد  بغناء  الق�سائد  من 
اأخرى  ق�سائد  م�سرتك يف  وب�سكل 

املو�سيقار  حلنها  التي  تلك  ومنها 
بحرية(  )عندك  خليفة  مار�سيل 
و)فكر بغريك( وقال حداد اإنه اأعاد 
التي  للق�سائد  املو�سيقي  التوزيع 
لتقدميها  منه  �سعيا  خليفة  حلنها 
واأ�ساف:  كامل  فل�سطيني  ب�سكل 
اأر�ش  يف  جدارية  تلحني  »هدف 
يجوز  ال  يعني  فل�سطني  يف  الوطن 
يكون يف  ما  فل�سطني  ابن  �ساعرنا 
ملحن اأو اأداء فل�سطيني الأعماله مع 

احرتامي لكل من حلن اأعماله«.
�سناعة  بهمني  »كان  قائال:  وتابع 
يدخل  حتى  وطني  م�رشوع 
االأر�سيف الفل�سطيني بكل مكوناته 
هذا  و�سعر  واأ�سوات  اأداء  من 
يدخل  عمل  يكون  حتى  امل�رشوع 
عن  حداد  االأر�سيف«واأعرب 
العمل،  هذا  يف  بالتمكن  اعتزازه 
حممود  موؤ�س�سة  اأنتجته  الذي 
يا�سيف،  كفر  يف  لالإبداع  دوري�ش 
من  فل�سطينيني  عازفني  جمع  من 
ال�سفة الغربية وفل�سطينيي الداخل 

املقيمني يف اإ�رشائيل.
العمل الدمج.  »اأهم �سي يف  وقال: 
من  وعازفني   48 من  عازفني 

عمل  هو  واحد  عمل  ال�سفة. 
باالأداء  فل�سطينية  كلها  مكوناته 
اأن  نور  وترى  والتوزيع.«   وال�سعر 
تقدمي اأ�سعار دروي�ش مغناة بحاجة 
ن�سو�سها  وحتليل  كبري  جهد  اإىل 
بعد  وقالت  الن�ش  وراء  ما  لفهم 
دروي�ش  حممود  »ال�ساعر  العر�ش: 
التي  الفل�سطينية  الرموز  من  رمز 
الداخل  يف  ال�سعب  كل  توحد 
وال�ستات«واأ�سافت: »اأ�سعر بالفخر 

ا�ستغلت  ملا  كلماته،  اأغني  عندما 
ا�ستغلت  الكلمات  هذه  على 
ما  الأفهم  الن�سو�ش  حتليل  على 
جدا  والن�سو�ش  الن�ش.  وراء 
يف  جتربتها  نور  عميقة«وت�سف 
فريدة  باأنها  دروي�ش  ق�سائد  غناء 
لهذا  »تخليدا  غنائها  يف  وترى 

ال�سعر الأنه رمز من رموزنا«.
يتمكن من عر�ش  اأن  وياأمل حداد 
اإىل  خرج  الذي  الفني  العمل  هذا 

االإعداد  من  عامني  بعد  النور 
والتح�سري له يف العديد من الدول.

العمل  هذا  نقدم  اأن  »ناأمل  وقال: 
اإىل العامل العربي ونعر�سه يف دور 
القاهرة وعمان  العربية يف  االأوبرا 
نعر�سه  اأن  ميكننا  مكان  وكل 
فيه«وي�ستعد حداد للبدء يف تلحني 
الفل�سطينيني  لل�سعراء  ق�سائد 
القا�سم ومعني  توفيق زياد و�سميح 

ب�سي�سو ليقدمها يف عر�ش اآخر. 

ف�صل ذريع لفيلم جديد لكيفن 
�صباي�صي ب�صبب »التحر�ش«

فيه  ميثل  جديد  فيلم  مني 
املتهم  �سباي�سي  كيفن 
انتهاكات  �سل�سلة  بارتكاب 
ذريع  جتاري  بف�سل  جن�سية، 
االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
انطالقة  م�سجال  املا�سي 
التذاكر  �سباك  على  كارثية 
االأمريكية  ال�سينما  �ساالت  يف 
ن�رشتها  اأرقام  اأظهرت  فقد 
ريبورتر«  هوليوود  »ذي  جملة 
»بيلونري  فيلم  اأن  املتخ�س�سة 
يف  يعر�ش  الذي  كلوب«  بويز 
11 �سالة فقط يف �سائر اأنحاء 
يح�سد  املتحدة، مل  الواليات 
االأيام  يف  دوالرا   618 �سوى 
يف  االأخذ  ومع  لعر�سه  االأوىل 
االعتبار متو�سط �سعر بطاقة 
الواليات  يف  حاليا  ال�سينما 
املتحدة والبالغ 9،27 دوالرات، 
فاإن هذه النتيجة تعني اأن �ستة 
فقط  املعدل  يف  اأ�سخا�ش 
توجهوا مل�ساهدة الفيلم يف كل 
قاعة عر�ش، بح�سب املجلة.

فيه  ي�سارك  الذي  الفيلم  هذا 
جانب  اإىل  �سباي�سي  كيفن 
اأن�سيل اإلغورت وتارون اإيغرتون، 
الفيديو  خدمة  عرب  موجود 
على الطلب منذ جويلية. غري 
اأن هذا االأمر ال يكفي لتف�سري 
الكارثية  االنطالقة  هذه 

وكانت  ال�سينما  �ساالت  يف 
�رشكة »فرتيكال اإنرتتاينمنت« 
املوزعة للفيلم قالت يف مطلع 
باأن  »ناأمل  احلايل:  ال�سيف 
التي  املريعة  االتهامات  هذه 
مل  وهي  معينا،  فردا  تتناول 
تكن معروفة عند اإجناز الفيلم 
قبل �سنتني ون�سف ال�سنة كما 
تطال �سخ�سا يوؤدي دورا ثانويا 
كلوب(،  بويز  )بيليونريز  يف 
انطالق  على  �سلبا  توؤثر  لن 
كيفن  م�سرية  ومنيت  الفيلم«. 
جائزتي  احلائز  �سباي�سي 
فيلمي  يف  دوره  عن  اأو�سكار 
 )1995( �سا�سبكت�ش«  »يوجوال 
 ،)1999( بيوتي«  و«اأمرييكن 
اتهامه  منذ  قا�سمة  ب�رشبة 
بانتهاكات جن�سية يف حق اأكرث 
الواليات  يف  رجال  ع�رشة  من 

املتحدة وبريطانيا.
االتهامات،  هذه  وبفعل 
»نتفليك�ش«  خدمة  ا�ستغنت 
املمثل  عن  التدفقي  للبث 
يف  عاما   59 البالغ  االأمريكي 
كاردز«  اأوف  »هاو�ش  م�سل�سل 
ا�ستبداله على  الناجح كما مت 
يف  بالمر  بكري�ستوفر  عجل 
ذي  اإن  ماين  ذي  »اأول  فيلم 
بدء  قبيل  دي�سمرب  يف  وورلد« 

عر�سه.

اإدري�ش اإلبا قد يكون »جيم�ش بوند« القادم

زياد الرحباين يك�صف عن اأغنيات باإم�صائه �صتغنيها والدته فريوز  

مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« للمو�صيقى الع�صكرية الرو�صية 

الذي مت  اإلبا  اإدري�ش  املمثل  عزز 
املر�سحني  كاأحد  ا�سمه  تداول 
املقبل  اجلزء  يف  البطولة  لدور 
بوند،  جيم�ش  اأفالم  �سل�سلة  من 
عرب  االإطار  هذا  يف  التكهنات 
تت�سمن  االأحد  ن�رشها  تغريدة 
العميل  من  م�ستوحاة  عبارة 
املمثل  وكتب  ال�سهري  ال�رشي 
اإدري�ش  اإلبا،  »ا�سمي  الربيطاين 
اإلبا«، يف ا�ستعادة للجملة ال�سهرية 
التي ي�ستخدمها العميل ال�رشي يف 

التعريف عن نف�سه.
املمثل  هذا  با�سم  التداول  ويتم 
الربيطاين املولود الأب �سرياليوين 
كمر�سح  �سنوات  منذ  غانّية،  واأم 
على  بوند  جيم�ش  دور  الأداء 
قال   ،2015 ويف  الكبرية  ال�سا�سة 
املمثلني  اأحد  برو�سنان،  بري�ش 
جيم�ش  �سخ�سية  ج�سدوا  الذين 
الدور  هذا  اإن  ال�سينما،  يف  بوند 
اأ�سود  »ممثل  اإىل  يُ�سند  قد 
كبري«واأ�سار برو�سنان حينها اإىل اأن 

»اإدري�ش اإلبا يتمتع حتما باملظهر 
والكاريزما واحل�سور«. وقد ذكرت 
الربيطانية  �ستار«  »ديلي  �سحيفة 
تناق�ش  اأنطوان فوكوا  اأن املخرج 
جيم�ش  اأفالم  منتجة  مع  اأخريا 
بوند، باربارا بروكويل، التي تعترب 
العميل  دور  ليكون  اآن«  »االأوان  اأن 
ينتمي  ممثل  ن�سيب  من  ال�رشي 
الأقلية اإثنية. غري اأن متحدثا با�سم 
اأنطوان فوكوا نفى هذه املعلومات 
ريبورتر«  »هوليوود  ملجلة  موؤكدا 

اأن الق�سة »مفربكة بالكامل«.
اإدري�ش  تعرف اجلمهور على  وقد 
اإلبا احلائز جائزة »غولدن غلوب« 
»لوثر«،  م�سل�سل  يف  دوره  عن 
واير«  »ذي  م�سل�سل  خالل  من 
يف  و�سارك  البولي�سي  التلفزيوين 
الزعيم  دور  وج�سد  »ثور«  فيلم 
التاريخي للكفاح �سد نظام الف�سل 
اأفريقيا،  جنوب  يف  العن�رشي 
ال�سا�سة  على  مانديال،  نل�سون 

الكبرية.

زياد  الكبري  الفنان  ك�سف 
اأن  احتمال  عن  الرحباين، 
فريوز،  ال�سيدة  والدته  تغني 
حلن  التي  االأغنيات  من  عددا 
كلماتها،  واألف  مو�سيقاها 
وقال اإنه �سيزورها قريبا لبحث 

املو�سوع معها بكل تفا�سيله.
واملو�سيقي  الكاتب  واأعلن 
يف  الرحباين،  زياد  وامل�رشحي 
حديث عرب اإذاعة »روتانا دلتا« 
ا�ستمعت  فريوز  ال�سيدة  اأن 
التي  االأغنيات  من  العديد  اإىل 

»ولكن  زياد،  اإم�ساء  حتمل 
املوقف،  �سّيد  كان  التاأجيل 
اآماًل اأن تعود وتدخل اال�ستوديو 
لكّنه  االأغنيات«.  هذه  وت�سّجل 
تزال  »ال  والدته  اأّن  اإىل  لفت 
�سوتها  يف  لتمرينات  تخ�سع 

و�سيزورها قريباً جدا للبحث يف 
اأمور عّدة«وك�سف الرحباين عن 
املحطات  كل  تتابع  والدته  اأّن 
ب�سكل  وال�سحف  التلفزيونية 
اإىل  ت�ستمع  اأنها  حتى  ممتاز 

جممل االإذاعات.

انطلق مهرجان »�سبا�سكايا با�سنيا« 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  للمو�سيقى 

والذي  مبو�سكو  احلمراء  ال�ساحة 
ي�سارك فيه اأكرث من ع�رشين فرقة 

خمتلف  من  ع�سكرية  مو�سيقية 
فعاليات  و�ست�ستمر  العامل  اأنحاء 

اليوم  اىل  مو�سكو  يف  املهرجان 
الثاين من ال�سهر املقبل.
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الكاتبة وفاء قرقيط جلريدة الو�سط 

جتاربي احلياتية �ساهمت 
يف ميالد روايتي الأوىل

وفاء متح�سلة على �سهادة  جامعية  ما�سرت يف ت�سيري 
املوارد الب�سرية �سخ�سية ن�سيطة اجتماعية �سابة ابنة 

هذا املجتمع ومن خالله ولدت رواية خائن الرباءة
م٫�س

يف عالقتك مع الكتابة من 
منكما تورط يف الآخر؟

موهبة الكتابة رافقتني منذ ال�صغر 
كنت احت�صل دائما على العالمات 
الكتابي  التعبري  مادة  يف  املمتازة 
منذ درا�صتي يف االبتدائي تدريجيا 
ال�صنة  يف  يل  م�صابقة  اول  كانت 
علي  حت�صلت  متو�صط  االوىل 
اول  كانت  انها  مع  االول  املركز 
لكني  بها  جنحت  �صعرية  حماولة 
بيني  اكتب  وظللت  عنها  انقطعت 
ومعاريف  و�صديقاتي  نف�صي  وبني 
لغاية  وم�صجيعيني  قرائي  هم 
انتقايل ايل اجلامعة وم�صاركتي يف 
العديد من الفعاليات داخلها والتي 
االول يف فن  اي�صا �صمنت املركز 

املقال

كيف كان اح�سا�سك واأنت 
ترين ا�سراقة اأول عمل لك ؟

�صنوات   3 ا�صتغرق  العمل  احلقيقة 
من الكتابة كل مرة كنت غري را�صية 
عليه احذف واعيد حلد ال�صاعة انا 
وحده  القارئ  واجلمهور  متخوفة 
العمل امتنى  من يحكم على جناح 

واقعنا  عن  تعبري  الأنه  يعجبه  ان 
ما  خال�صة  او  ثمرة  هو  املعا�ش 
عنه  يعرب  املتخرج  �صبابنا  يعانيه 
الرواية  �صيقراأ  من  كل  ما  بطريقة 
احداثها  وان  تعنيه  انها  �صيح�ش 

مرت به وعاي�صها.
الرباءة  خائن  العنوان  خالل  من 
تناق�ش  هناك  انك  يالحظ 
املفردتني  بني  متعاك�ش  وتعار�ش 
جاءتك  كيف  والرباءة  اخليانة  
وما  عنوان  هكذا  الختيار  الفكرة 
هو املفهوم الداليل الذي حتاولني 

او تق�صدين به التعار�ش ؟

بعنوان  كانت   الرواية  احلقيقة 
قراءتها  اقرتحت  عندما  لكن  اآخر 
ا�صتاذي  على  اللغوي  وت�صحيحها 
منادي  حبيب  حممد  ال�صيد 
بجامعة  ا�صتاذ  باملنا�صبة  وهو 
االغواط والذي  ا�صكره على دعمه 
»خائن  علي  اقرتح  وتوجيهاته 
الرباءة« ن�صبة لالأحداث التي تدور 
بها كل منا ميلك داخله هذا الت�صاد 
والتعاك�ش كما فينا من اخلبث فينا 
الرباءة  من  فينا  وكما  الطيبة  من 
خيانة  تكون  قد  اخليانة  من  فينا 
ي�صتوجب  ال  فكرة  خيانة  ملبداأ, 
املتداول  اخليانة مبعنها  تكون  ان 
اكت�صاف  الكرمي  للقارئ  و�صاأترك 

اإال  االأمر  اأول  املبهم  الت�صاد  هذا 
من  اكت�صافه  يف  متعة  �صيجد  انه 

خالل احداث الرواية

بداأت جتربتك بالرواية ، هل 
�ستوا�سلني يف جن�س ادبي اخر 
ام ال�ستمرار يف هذا اجلن�س 

اجلدير باملتابعة ويلقى 
رواجا كبريا ؟

كتابة  يف  �صاأوا�صل  اأين  االأكيد 
اأتخلى  لن  باملقابل  لكن  الروايات 
اإذا  االأخرى  االأدبية  االأجنا�ش  عن 
من  او�صح  ب�صورة  �صتنقل  كانت 
اأنا  وتوجهاتي  افكاري  الرواية 
�صد ح�رص الكاتب يف جن�ش معني 
بالروايات  املغرمني  من  انني  مع 
وال�صعر  اي�صا  للخواطر  تبقى  لكن 

وزنهما  وحالوتهما.

ماذا متثل بالن�سبة اإليك 
جتربة ” خائن الرباءة  ” يف 

م�سار ك الأدبي العام ؟

اح�صا�ش  هو  االدبية  والدتي  متثل 
�صتختلط  مرة  الأول  تنجب  اأن 
ا�صم  عن  وتبحث  االأ�صماء  عليك 
يليق مبولودك �صتبحث يف املعاين 
وقد  �صدفة  جتده  وقد  واالأثر 
به  ينادي  لت�صمعه  باأحدهم  تعرثت 
اخر يجذبك ال بل ي�صحرك للوهلة 
تقطف  م�صتعد الن  �صتكون  االأوىل 
زهرة  ب�صتان  كل  من  ملولودك 
تلقينه من كل �صيء  وحتر�ش على 
هي  والتجارب,  االفادة  من  فيه 
وعدة  عدة حاالت جتربة  اأو  حالة 
مواقف  رغبات  اأحا�صي�ش  جتارب 
بب�صاطة  هي  خلفيات  مبادئ  
اأقول  اأن  ي�صح  التي  البكر  روايتي 
اأنها �صند ظهري وفخورة بها اأدعو 

�صتجدون  حتما  لقراءتها  اجلميع 
جزء منكم فيها 

هل حتتاجني اإىل الغمو�س 
يف كتاباتك اأم ت�ستغني عنه 

بالو�سوح  ؟

ال فاأنا من حمبي الغمو�ش واعتربه 
من اأ�رصار اجلاذبية حتى يف حياتنا 
العملية  طبعا لي�ش للحد املذموم, 
�صهية  الرواية  من  يجعل  الغمو�ش 
وهذا  وت�صفحها  لقراءتها  تدعوك 
ما اعتمدته يف اغلب احداثها كما 
انني كنت وا�صحة يف احداث اخرى 
واملبادئ  بامليوالت  تتعلق  عندما 
علينا ان نكون وا�صحني ال بل اكرث 

علينا ان نكون جريئني.

هل ميكن ل�سكل الرواية 
ونوعها اأن يحّدد ذات الإن�سان 

الكاتب ؟

�صكل  ان  تعلم  كما  بال�رصورة  لي�ش 
الدار  مع  بالتوفيق  يكون  الرواية 
اما  الغالف  وم�صمم  النا�رصة 
انه  القول  لنوعها  فهو ال ن�صتطيع 
من  جزء  امنا  االن�صان  ذات  يحدد 
ذاته يف�صح عنها اذا اين ال اأ�صتطيع 
�صنوات  ق�صاء  مثال  فكرة  اي�صال 
يف  �صنوات  وبعدها  الدرا�صة  يف 
طابور البطالة عن طريق كتاب اال 
و�صفته  االدبي  اخليال  وفرت  اذا  
للفكرة االأوىل حتي ا�صتثمر هذا يف 

رواية.

هل ي�ستطيع الكاتب اأن يكتب 
عن كل �سيء دون اأن يتعر�س 

لالأذى، مبعنى هل هناك 

وجود للخطوط احلمراء  يف 
احلقل الأدبي؟

بالن�صبة يل اخلطوط احلمراء هي 
فائدة  ال  التي  ال�صاذة  الكتابات 
بها  علم  ال  يقال  كما  منها  ترجو 
كتابات  ي�رص  بها  جهل  وال  ينفع 
او  لل�صهرة  كاتبوها  ي�صعى  ركيكة 

حاجة ما يف نف�ش يعقوب
اعرتف  ال  احلمراء  خطوطي 
اأدري  ال  وحقيقة  حمراء  بخطوط 
اإن كان هذا �صيعر�صني لالأذى لكني 
اأعرف ان رواية » البطل ال�صغري » 
كبريا  �صدا  القت  لدو�صتوويف�صكي 

مع اأنه كتبها من داخل زنزانته

هل ترى وفاء اأن الأدب 
اجلزائري بخري ، وهل 

تاأثريه ميتد خارج اجلغرافيا 
اجلزائرية ؟

نعم حمد هلل والدليل عندنا اأ�صماء 
وي�رصفوا  م�صتمر  تقدم  يف  �صابة 
اجلزائر من خالل اأعمالهم وفخورة 
مثل  كبرية  اأ�صماء  عن  ناهيك  بهم 
يف  طبعا  وهي  م�صتغامني  اأحالم 
نقا�ش و�صخ�صيا من  بدون  الريادة 

حمبي رواياتها وابداعها

من الكتاب الذين اأثروا فيك 
ب�سخ�س خا�س ؟

الكثرية  املطالعة  ان   « قراأت  مرة 
�صتن�صى  ال�صغر  منذ  االأكل  مثل 
ين�صى  لن  ج�صدك  لكن  اكلت  ماذا 
لكن  �صين�صج  العقل  كذلك  �صيكرب 
قراأت«  ملن  تن�صى  ان  املمكن  من 
م�صتغامني  ال�صيدة  اأن  اأتذكر 

بعد  للروايات  �صهيتي  فتحت 
ماكنت قارئة وحمبة لكتب التاريخ 
فجاأة  ا�صبحت  الب�رصية  والتنمية 
ا�صم  روايتها  على  املدمنني  من 
ال�صعودية  الن�صمي  الأثري  هو  اخر 
الكاتب  تعجبني  رواياتها  اي�صا 
»ق�ش  يلقب  كما  ال�رصقاوي  ادهم 
احلقيقة  كثرية  ا�صماء  �صاعدة«  بن 

ال ي�صعني ذكرها .....

اإىل ما تطمح وفاء �سواء 
على �سعيد الكتابة اأو على 

امل�ستوى ال�سخ�سي ؟

�صعيد  علي  لطموحاتي  بالن�صبة 
كتاباتي  ت�صل  ان  بودي  الكتابة 
وافكاري لداخل اجلزائر وخارجها 
وهو حلم م�رصوع لكل كاتب امتني 
كذلك ان اوفق يف طرح ان�صغاالت 
على  جيلي,  �صوت  واي�صال 
ر�صالة  هي  ال�صخ�صي  امل�صتوى 
اياك  يقراأ  من  ولكل  لذاتي  مني 
واحلد من �صقف طموحاتك طبعا 

بحدود امكانياتك كي ال تخذل.

كلمة اخرية للقراء وجلريدة 
الو�سط

على  املثقف  لدار  �صكر  هو  اأوال 
حقيقة   النا�صئة  الكتاب  احتوائها 
ال�صكر قليل يف حقهم ثانيا �صكري 
لك �صخ�صيا على منحي من وقتك 
وعلى هذا احلوار �صعدت به �صكرا 
لكل من دعمني ووجهني خ�صو�صا 
القراء  منادي  حبيب  اال�صتاذ 
»�صيال  املوعد  يف  كونوا  االعزاء 
�صتجدون  للرباءة  خائن  يقرتب«  

فيها جزء منكم مع حمبتي

اعتقلته ال�سلطات امل�سرية موؤخرا

تعرف على مع�سوم مرزوق »الع�سكري والدبلوما�سي والأديب«
العليا  الدولة  اأمن  نيابة  قررت 
يف م�رص حب�ش ال�صفري مع�صوم 
معار�ش  �صيا�صي  وهو  مرزوق, 
طرح قبل اأيام مبادرة لال�صتفتاء 
على ا�صتمرار النظام ال�صيا�صي 
و�صتة  م�رص,  يف  احلايل 
يوما   15 �صيا�صيني  معار�صني 
اأن  على  التحقيق,  ذمة  على 
ي�صتاأنف التحقيق يومي االأحد 

واالثنني املقبلني.
علي,  خالد  املحامي  وقال 
هو  التحقيق,  ح�رص  الذي 
االآخرين,  وعدد من املحامني 
اإن االتهامات املوجهة ملرزوق 
»م�صاركة  هي  اآخرين  وخم�صة 
بها  )يق�صد  اإرهابية  جماعة 
امل�صنفة  امل�صلمني  االإخوان 
حتقيق  يف  م�رص(  يف  اإرهابية 

اأهدافها, وتلقي متويل بغر�ش 
اتفاق  يف  واال�صرتاك  اإرهابي, 
ارتكاب  منه  الغر�ش  جنائي 

جرمية اإرهابية«.
مرزوق  ترك   1967 حرب  بعد 
درا�صة الهند�صة ليلتحق بالكلية 
خالل  من  �صارك  ثم  احلربية 
حربي  فى  ال�صاعقة  �صالح 
 1973 واأكتوبر عام  اال�صتنزاف 

مرزوق  التحق  احلرب  وبعد 
عمل  حيث  اخلارجية  بوزارة 
خالل م�صريته كدبلوما�صي يف 
واالأردن  ونيويورك  االإكوادور 
اأوغندا  يف  مل�رص  و�صفريا 
ولل�صفري  واإ�صتونيا  وفنلندا 
فهو  اأدبية  اهتمامات  مرزوق 
كاتب ق�صة ق�صرية وفاز بجوائز 
م�رصية عنها, ومن بني موؤلفاته 

بعنوان:  ق�ص�صية  جمموعة 
التيه« ورواية  »الولوج يف دائرة 

بعنوان: » اأ�صجار ال�صبار«.
كما ترجم درا�صات عديدة عن 
حروب م�رص عام 1967 وحرب 
ال�رصاع  عن  ودرا�صات  اليمن 

العربى االإ�رصائيلى.
مرزوق  على  القب�ش  وياأتي 
�صفحته  عرب  اإعالنه  بعد 

ال�صهر  بداية  في�صبوك  على 
يطالب  مبادرة  عن  اجلاري 
�صعبي  ا�صتفتاء  باإجراء  فيها 
احلايل  النظام  ا�صتمرار  حول 
وتت�صمن  عدمه  من  احلكم  يف 
يف  لالحت�صاد  الدعوة  املبادرة 
اأوت   31 يوم  التحرير  ميدان 
لفكرة  ي�صتجب  اإن مل  اجلاري, 

اال�صتفتاء.
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الروائية ال�ساعدة ب�سرى بتيتي تفتح قلبها ح�سريا " للو�سط "

باكورة �أعمايل "خمتلة " 
حا�سرة يف �سيال 23

ك�سفت الروائية ال�ساعدة ب�سرى بتيتي  يف حوار ح�سري انفردت به يومية  » الو�سط » عن م�ساركتها يف 
املعر�ض الدويل للكتاب باجلزائر التي �ستجرى يف العا�سمة يف  29 اأكتوبر 2018 حيث �ستدخل اإىل �سيال 

حيث  والتوزيع   للن�سر  املثقف«  »دار  عن  حديثا  ال�سادرة  خمتلة  يف رواية  اأعمالها واملتمثلة  بباكورة    23
�سيكت�سف   القارئ عوامل  هذه الرواية امل�سوقة التي مزجت باأ�سلوبها الراقي بني احلقيقة واخليال وهذا 
ما اأ�سفي لهذا العمل رونقا جماليا منقطع النظري وعليه ف�سيتعرف القراء الأعزاء من خالل هذا اللقاء 

ال�سيق الذي جمعنا مع هذه الكاتبة ال�سابة ابنة قاملة تفا�سيل عديدة عن هذا املنتوج الأدبي املميز  الذي 
راأى النور بعد قرابة عام من كتابته لي�سل اإىل يد القارئ يف اآخر املطاف .

حاورها حكيم مالك 

القارئ مت�سوق ليعرف من هي 
ب�سرى بتيتي؟ 

جويلية   2 مواليد  من  بتيتي  ب�رشى 
1996 بقاملة خريجة جامعة 8 ماي 
1945 بقاملة تخ�ص�ص لغة اجنليزية 
متح�صلة على �صهادة الباكالوريا عام 
فاأنا ع�صوة  اأجنبية  لغات  فرع   2015
نادي  »كرياتيفا«  العلمي  النادي  يف 
على  متح�صلة   ، الب�رشية  الفنون 
الفوتوغرايف  الت�صوير  يف  �صهادة 
لنادي  املوؤ�ص�صني  الأع�صاء  من  و 
 ، »بيبليوفيلي«  اجلامعي  الكتاب 
اللغة  كمدر�صة خ�صو�صية يف  عملت 
الق�صم  املتو�صط  للطور  الجنليزية 
النهائي  كما اأنني مقبلة على �صهادة 
اإن كان هناك ن�صيب ،ومن  املا�صرت 
بني اللغات التي اأتقنها اللغة العربية 
التحدث   ميكنني  ،كما  والجنليزية  
الفرن�صية،  باللغة  ال�صيء  بع�ص 

اليطالية والكورية.

كيف كانت بدايتك مع عامل 
الكتابة؟

�صعبة  الكتابة  مع  بدايتي  كانت 
اللغة  در�صت  اأنني  بحكم  ما  نوعا 
الجنليزية وا�صتعمايل لهذه الأخرية 
الدرد�صة  عند  حتى  و  يومي  ب�صكل 
التوا�صل  مبواقع  الأ�صدقاء  مع 
وغريه   كالفاي�صبوك  الجتماعي 
مرة  كل  ففي  العربية  لغتي  اأثر على 
لأطلق  حا�صوبي  اأمام  فيها  اجل�ص 
تخونني  خيايل  و  لأفكاري  العنان 
اللغة  حملها  حتل  و  العربية  لغتي 
اأفكاري  جميع  لت�صبح  الجنليزية 
ال�صعب  باللغة الجنليزية و كان من 
باللغة  البديلة  الكلمات  اأجد  اأن 
اأنني  كما   ، الفكرة  لنف�ص  العربية 
كنت  كثريا  الكتابة  اأمار�ص  اأكن  مل 
جمرد قارئة تق�صي معظم وقتها يف 
قليلة  اأوقات  كانت  و  تطالع  غرفتها 
و  الكتابة  فيها  مار�صت  التي  تلك 
نب�ص  اأن  اأي  خرب�صات  جمرد  كانت 
بالت�صاعد  بدا  و  �صعيف  كان  قلمي 
القراءة  عن  باخلمول  اأ�صبت  عندما 
املوا�صيع  نف�ص  مملة  اأ�صبحت 
و  �صعيفة  حبكة  الأفكار  نف�ص  و 
باأن  قررت  عندها  متوقعة  اأحداث 
جديد  �صيء  بي  خا�صا  �صيئا  اأكتب 
حيث ل ميكن للقارئ اأن يتنباأ مبا هو 

قادم من الأحداث و هذا يخلق نوع 
من احلما�ص و الف�صول لدى القارئ 
الذي  الأ�صا�صي  املفتاح  هو  هذا  و 
ميكنه من متابعة القراءة حتى نهاية 

الكتاب من دون اأن ي�صعر بامللل .

هل لك اأن تك�سفي لنا عن 
تفا�سيل باكورة اأعمالك 

»خمتلة »؟ 

الأوىل  روايتي  خالل  من  اأردت 
»خمتلة » اأن اأخرج عن اإطار املاألوف 
من  ومتكرر  �صائع  هو  عما  وابتعد 
واخليانة،  احلب  وق�ص�ص  الروايات 
تغيب  الهتمام  يغيب  عندما  واأقول 
معه جميع اأ�صباب العي�ص، فال يبقى 
للحياة طعم اأو لون، ويختفي كل ما هو 
جميل فباكورة اأعمايل تدور اأحداثها 
مراهقة جميلة  فتاة  وتفا�صيلها عن 
اإن  كانت عر�صة لهلو�صات، ل تدري 
اأو خيال، �صيء يهم�ص  كانت حقيقة 
اأين هو؟  ل  اأذنها ولكن  بالقرب من 
ت�صتطيع روؤيته، ولكنها ت�صمعه يهم�ص 
كل ليلة يف اأذنها يعيد نف�ص اجلملة، 
لأمها  تقال  كانت  التي  اجلملة  تلك 
وجدتها من قبلها، تلك املختلة التي 
تبنتها  التي  الوالدة  اهتمام  فقدت 
اجلميلة  الفتاة  تلك  باأن  لعتقادها 
باأنها  عنقها  يف  اأمانة  كانت  التي 
تنتظر،  الظلمات  عا�صت يف  خمتلة، 
باأنه �صيظهر ومن حيث  وكاأنها تعلم 
ل تدري يف يوم ما حبل يجرها اإىل 
احلقائق  جميع  ويك�صف  الأمان  بر 

والغمو�ص الذي يلم بحياتها. 

ما هو �سعورك واأنت ت�ساركني 
يف ال�سالون الدويل للكتاب 
باجلزائر �سيال الـ 23 لأول 

مرة؟

�صيال 23 بالن�صبة يل كان مبثابة حلم 
مل  الآن  من  �صهرين  فقبل  وحتقق 
وخا�صة  هناك  اأكون  باأن  اأتوقع  اأكن 
الفر�صة  هذه  وا�صتغل  كم�صاركة 
منحتني  التي  املثقف  دار  لأ�صكر 
هذه الفر�صة واحت�صنت عملي حيث 
كفيلة  غري  وحدها  �صكرا  كلمة  اأن 
املديرة  خا�صة  حقهم  لإيفائهم 
فعند  من�صوري  �صمرية  للدار  العامة 
ات�صالها بي للمرة الأوىل ل�صتدعائي 
ذلك  اأتوقع  اأكن  مل  مقرهم  اإىل 
ال�صتقبال الذي اأقل ما ميكن القول 
عنه رائع فالأ�صتاذة �صمرية اأعطتني 
فر�صة كبرية لأخو�ص يف حلمي وهو 

اأمر ل يفعله اأيا كان.

ملن تقرئني عادة؟

�صيدة  و  التاريخ  يف  موؤلفة  اأعظم 
اأغاثا كري�صتي   « البولي�صية  الروايات 
تعليما  تلقت  التي  ال�صيدة  تلك   «
من  اأكرث  رواياتها  من  بيع   منزليا 
مليار ن�صخة و ترجمت اإىل اأكرث من 
املحببة  املقولت  اأكرث  و  لغة  مئة 
باأن  اأعتقد  ><ل  هي  لها  لقلبي 
اأرى  ولكنني  الخرتاع  اأم  احلاجة  
الخرتاع ينبع من الفراغ و رمبا من 
الك�صل اأي�صا فغر�صه اأن يوفر املرء 
حبكة  قوة   >< اجلهد  نف�صه  على 
من  هما  املميز  اأ�صلوبها  و  رواياتها 
انظم  جعلتني  التي  الأ�صياء  اأكرث 
اأروع  اأكرب معجبيها و من  اإىل قائمة 
قطار  يف  »جرمية   ( لها  قراأت  ما 
من  و   – املائل«  »البيت   – ال�رشق« 
احلب ما قتل ثم مل يبق هناك اأحد 
لقراءتي   اإ�صافة  املوت(،   اأغنية  و 
»غيوم  الفرن�صي  املبدع  لأعمال  
للعادة  اخلارقة  ورواياته  مي�صو« 
قررت  اأنني  لدرجة  كتاباته  تاأ�رشين 
اأعماله و ما جذبني  اأقراأ جميع  باأن 
اإليه هو قدرته اخلارقة على  الو�صف   
يف  املكان   ترى  جتعلك  فطريقته 
رائحة  كانت  اإن  بتفا�صيله  خميلتك 
ت�صتطيع �صمها اأن كان طعام ت�صتطيع 
كان  اإن  فمك  يف  بطعمه  حت�ص  اأن 
ي�صف موقفا حزينا تبكي رغما عنك 
، كما اأن لكتاباته طابع مميز يجعلها 
خمتلفة عن اأي رواية اأخرى موجودة 
اخليال  ل�صتعماله  هذا  و  العامل  يف 
م�صوقة  و  اآ�رشة  بطريقة  العلمي 
يغلق  اأن  ي�صتطيع  ل  القارئ  جتعل 
كتابه قبل اأن ينتهي منه ومن  اأجمل 
ما قراأت له )فتاة من ورق – غدا و 
اأنني اهتم  ، وبحكم  �صانرتال بارك( 
التفكري  تنمي  فهي  كثريا  بالفل�صفة 
يرى  بها  يهتم  من  جتعل  و  النقدي 
اأعمق  و  خمتلفة  ب�صورة  الأ�صياء 
اأف�صل  و  لذلك  العادي  الإن�صان  من 
هم  املجال  هذا  يف  لهم  قراأت  من 
»نيت�صه« و »كارل مارك�ص«، كما اأنني 
اأحب روايات الرعب كثريا خا�صة تلك 
فاأ�صلوبه  يكتبها ح�صن اجلندي  التي 
يجعل القارئ يعي�ص الأحداث �صطرا 
له يجعلك  تقراأه  و كل �صطر  ب�صطر 
لتنتقل  ب�رشعة  منه  تنتهي  اأن  تريد 

اإىل ال�صطر التايل .

كيف ترين واقع الرتجمة يف 

اجلزائر؟

اجلزائر  يف  الرتجمة  باأن  اأرى  اأنا 
و  العربية  اللغتني  بني  حم�صورة 
جند  ما  نادرا  و  فقط  الفرن�صية 
يجعل بع�ص  ما  هذا  و  اأخرى  لغة 
اإىل  ت�صل  العاملية  الأعمال 
اجلمهور اجلزائري القارئ باللغتني 
جدا  متاأخرة  العربية  و  الفرن�صية 
لنق�ص الرتجمة من اللغات الأخرى   
الأملانية  و  الجنليزية  و  كالرو�صية 
يجب  لذلك  اللغات  من  غريها  و 
تو�صع  اأن  اجلزائرية  الرتجمة  على 
من  الرتجمة  اإىل  لت�صل  اإطارها 
اللغة  اإىل  مبا�رشة  الأخرى  اللغات 
املرتجم  على  لي�ص  و  العربية 
يرتجم  حتى  ينتظر  اأن  اجلزائري 
لكي  الفرن�صية   اللغة  اإىل  العمل 
اللغة  اإىل  الأخرية  هذه  من  ينقله 
اجلزائري  اجلمهور  في�صل  العربية 
بع�ص  ترجمة  مراحل  لأن  متاأخرا 
تلك  خا�صة  و  العاملية  الأعمال 
تكون  الجنليزية  باللغة  املكتوبة 
ثم  ال�صبانية  ثم  الجنليزية  من 
ميكن  حيث  الفرن�صية  ثم  الأملانية 
هذه  ينقل  اأن  اجلزائري   للمرتجم 
هكذا  و  العربية  اللغة  اإىل  الأخرية 
ي�صلنا العمل متاأخرا لذلك يجب اأن 
يتو�صع نطاق اللغة املرتجم منها اأو 
اإليها  يف اجلزائر و اأن ل يبقى فقط 
اللغة  اإىل  اأو  الفرن�صية  اللغة  من 
الكثري  فهناك  وبالتايل  الفرن�صية 
من الأعمال اجلزائرية الرائعة التي 
اأخرى   لغات  اإىل  ترتجم  اأن  يجب 
حتى ي�صل �صداها اإىل جميع اأنحاء 

العامل هذا راأيي ال�صخ�صي.

حدثينا عن نادي »كرياتيفا« 
ودوره يف اإنعا�ض احلياة 

الثقافية والعالمية 
والبداعية؟ 

هو  نادي  يكون  اأن  قبل  »كرياتيفا« 
يجد  مل  مبدع  كل  وملجاأ  عائلة 
ليحلق ويعرب عن  الف�صاء املنا�صب 
للمرة  الفر�صة  و�صاأ�صتغل  نف�صه 
والفنان  الثانية لأ�صكر ذلك املبدع 
وم�صدر التحفيز والطاقة اليجابية 
موؤ�ص�ص النادي حممد اأمني بو�صاهد 
ثقايف،  طابع  ذو  نادي  فكرياتيفا 
الفنون  مبجال  يهتم  وعلمي  فني 
وما  املتعددة  والو�صائط  الب�رشية 
ي�صاحبها من مهارات يف الت�صوير، 
والت�صميم  املونتاج  الإخراج، 

اإ�صافة اإىل كتابة ال�صيناريو ويتكون 
الطالب  من  جمموعة  من  النادي 
املهتمني بهذا املجال والطاحمني 
يف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم 

البداعية.

فيما تتمثل جمـالت ن�سـاط 
النـادي؟

الغرافيكي  الت�صميم  يف  تتمثل 
والت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي 
وت�صميم مواقع النرتنت والربجمة 
واملونتاج ومعاجلة ال�صور والفيديو 
وكذا  والرقمي  التقليدي  والر�صم 

كتابة ال�صيناريو واملقالت.

 ماذا عن اأهـداف نادي« 
كرياتيفا »؟ 

اأهداف  عدة  على  النادي  يعمل   
املواهب  اكت�صاف  يف  واملتمثلة 
وتنمية القدرات البداعية وتوظيف 
الفنون  مبجال  البداعية  الطاقات 
مع  ونافع  مثمر  هو  فيما  الب�رشية 
الكت�صاف  من  الطالب  متكني 
ال�صمعية  بالو�صائل  والحتكاك 
الو�صائل  بهذه  والتحكم  الب�رشية 
عالقة  ماله  فهم  على  التعود  و 
الدقة  بامللتيميديا وتنمية مهارات 
خلق  على  العمل  مع  املالحظة  و 
العالقات  تقرب  و  التناف�ص  روح 
اأ�صاتذتهم واملجتمع  بن الطالب و 
و  ثقافية  اأ�صابيع  اإقامة  اجلامعي 
 ، ومعار�ص  عمل  وور�صات  علمية 
كما اأن لنادي »كرياتيفا« م�صاركات 
م�رش  و  اأملانيا  يف  منها  عاملية 
البلدان  من  غريهم  و  املغرب  و 
امل�صاركات  نن�صى  اأن   دون  من 

الوطنية.

هل تفكرين يف ترجمة »خمتلة« 
اإىل اللغة الكورية بهدف 

التعريف بالأدب اجلزائري يف 
هذا البلد الأ�سيوي؟

الكورية  اللغة  لأن  ل  �رشاحة  بكل 
فهي  اإطالقا  ال�صهلة  باللغة  لي�صت 
الكوريني  حتى  معايري  على  تعتمد 
كبرية  �صعوبة  يجدون  املحليني 
الكورية  لغتي  اأن  كما  اأحيانا،  فيها 
بعد  اأ�صل  ال�صقل فلم  ما زلت قيد 
الكورية  باللغة  الكتابة  مرحلة  اإىل 
يتحكم  �صخ�صا  وجدت  اإن  ولكن 
بهذه الأخرية جيدا �صاأعر�ص عليه 

عمل الرتجمة.

ماذا تعني لك الثقافة 
الكورية؟ 

لدي هو�ص بكل �صيء يخ�ص كوريا 
بهذا  يتعلق  �صيء  كل  اأحب  فاأنا 
والروح  وتاريخ  ثقافة  من  البلد 
كل  يف  واجتهادهم  ل�صعبها  العملية 
املو�صيقى  يف  �صغف  لدي  �صيء، 
والبع�ص  الفوتوغرايف  والت�صوير 
جتميل  خبرية  �صاأكون  باأنني  يقول 
ولكنني �صفعتهم بكتابي هذا حيث 
اأحد  به  يعلم  ل  الذي  �رشي  كان 
�صوى اأمي و�صديقتي املقربة، فاأنا 
ومو�صيقى  الكورية  للدراما  عا�صقة 
الكيبوب والطعام الكوري وكل �صيء 
اأق�صي  اأنني  كما  كورية،  نكهة  لديه 
والكتابة    القراءة  يف  وقتي  معظم 
كما اأنني من املدمنني على الدراما 
الكورية وكل �صيء يخ�ص كوريا كبلد 

وثقافة ولغة. 

ماهي م�ساريعك امل�ستقبلية يف 
الكتابة؟

اأي  هناك  توجد  ل  احلقيقة  يف 
الوقت  يف  الكتابة  تخ�ص  م�صاريع 
اهتمامات  لدي  واإمنا  احلايل 
املهني  م�صتقبلي  تخ�ص  اأخرى 
اأخرى  اأعمال  هناك  �صتكون  ولكن 

بالإ�صافة اإىل خمتلة اإن �صاء اهلل.

كلمة اأخرية نختم بها حورانا؟ 

الأوىل  روايتي   تنال  اأن  اأمتنى 
يقراأها  من  كل  اإعجاب   « »خمتلة 
ف بالغرم من اأنها مل تت�صدر رفوف 
الكثري  اأنه هناك  اإل  بعد  املكتبات 
من الأ�صخا�ص الذين يودون قراءتها 
غالف  خالل  من  هذا  و  ب�صدة 
الرواية و التلخي�ص و العنوان الذي 
اأنه هناك من  اهتمامهم حتى  اأثار 
اأخرى   جماورة  بلدان  من  را�صلني 
لذلك  الرواية،   من  ن�صخة  يريد 
و  الإعجاب  حمط  تكون  اأن  اأمتنى 
لكونها  القراء  جميع  اأذواق  تر�صي 
و   ، متعددة  كتابية  اأنواعا  ت�صم 
جريدة  اإىل  ال�صكر  بجزيل  اأتقدم 
اأجلي  التي خ�ص�صت من  »الو�صط« 
ليعرف  الثقافية  ال�صفحة  هذه 
القارئ من هي ب�رشى بتيتي و على 

هذا احلوار ال�صيق و اجلميل. 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�سري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�سبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

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

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

م�ستودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟
وفًقا لدرا�شة جديدة قد يوؤثر توقيت 
اليوم على خطر  اآخر وجبة يف  تناول 
ال�رضطان  اأنواع  ببع�ض  الإ�شابة 
قبل  الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون  وجد 
اأو ترك �شاعتني على  التا�شعة م�شاء، 
النوم  ووقت  الع�شاء  تناول  بني  الأقل 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 
ب�رضطان الثدي و�رضطان الربو�شتات 

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

بال�رضطان.
مماثلة  ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
بال�رضطان  الإ�شابة  خطر  لنخفا�ض 
قبل  ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ض  لدى 
مقارنتها  عند  م�شاء   9 ال�شاعة 
بالأ�شخا�ض الذين تناولوا الطعام بعد 

ال�شاعة العا�رضة م�شاًء.
يف حال تاأكد نتائجهم، �شتكون هناك 
من  الوقاية  تو�شيات  على  تغريات 
العتبار  يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رضطان 

توقيت الوجبات.
معروف  خطر  عامل  الوزن  زيادة 

مبا  ال�رضطان،  اأنواع  من  للعديد 
والأ�شكال  الثدي  �رضطان  ذلك  يف 

العدوانية ل�رضطان الربو�شتاتا.

عوامل الق�سور يف 
الدرا�سة

هناك العديد من القيود امللحوظة يف 
هذه الدرا�شة، مبا يف ذلك:

ارتباط،  وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
ولي�ض عالقة �شبب وتاأثري.

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

توؤثر  اأن  ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  على 
ومدى تاأثري توقيت الع�شاء على خطر 
ال�شابة بال�رضطان اأمر غام�شة ن�شبًيا 
ل ينبغي على الأ�شخا�ض الذين لديهم 
بال�رضطان  الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 
اأن ياأخذوا  اأو عوامل اخلطر الأخرى 
ما  كل  اجلد.  على حممل  الأمر  هذا 
يتم  وحتى  حالًيا  به  التو�شية  ميكن 
تناول  هو  م�شتقبلية  درا�شات  اإجراء 
وقت  قبل  اأي  مبكر  وقت  يف  الطعام 

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

ملنع ال�رضطان.
وا�شحة  خيارات  اتخاذ  للنا�ض  ميكن 

يقلل  مما  الغذائي  نظامهم  ب�شاأن 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  من 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط  حيث 
معدلت  انخفا�ض  مع  واخل�رضوات 

ال�رضطان.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأ�شخا�ض الذين يف منت�شف العمر 
وي�شعرون بالدوار عند الوقوف من 
و�شعية ال�شتلقاء قد يكونون اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة باخلرف اأو ال�شكتة 
الدماغية يف امل�شتقبل.

ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب حدوث 
انخفا�ض مفاجئ يف �شغط الدم، 

والذي يعرف با�شم انخفا�ض �شغط 
 orthostatic( الدم النت�شابي

hypotension- OH( كان 
امل�شاركني الذين يعانون من انخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي اأكرث عر�شة 
خلطر الإ�شابة باخلرف اأو الإ�شابة 

ب�شكتة دماغية.
انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي ارتبط 

�شابًقا باأمرا�ض القلب، لذا قد يكون 
قيا�ض انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي 

يف منت�شف العمر و�شيلة جديدة 
لتحديد الأ�شخا�ض الذين يحتاجون 

اإىل مراقبة دقيقة لأعرا�ض اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
هناك حاجة للقيام باملزيد 

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

اأحد القيود على الدرا�شة هو اأن 
امل�شاركني مت اختبارهم لنخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي فقط اأثناء 
الفح�ض الأويل، لذلك قد ل يعك�ض اأي 

تغيري يف �شغط الدم مبرور الوقت.

خالل الدرا�سة

9.1% من امل�شاركني اأ�شيبوا باخلرف 
و7.1% اأ�شيبوا ال�شكتة الدماغية 

الإقفارية.
12.5% من امل�شاركني امل�شابني 

بانخفا�ض �شغط الدم النت�شابي وقت 
اإجراء الفح�ض الأويل اأ�شيبوا باخلرف 

و15.2% اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�إنه رحمة �هلل عز وجل, وقد رغبت �أن �أتعرف 
�إىل �لآيات �لكرمية, �لتي تتحدث عن رحمة �هلل, 
فهناك �آيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه �لآيات 

حقائق .
�حلقيقة �لأوىل: يقول �هلل عز وجل: ﴿�لَِّذيَن �آََمنُو� 

ِ �أُولَِئَك  َو�لَِّذيَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو� ِف �َسِبيِل �هلَلّ
ِ﴿ ]�سورة �لبقرة �لآية:218[ يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ
 معنى ذلك: �أن �لإن�سان �لذي يوؤمن, وي�ستقيم, 
ويجاهد ف �سبيل �هلل نف�سه وهو�ه, �إمنا يرجو 

رحمة �هلل؛ �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�لكافر 
يرجو �لدنيا؛ يرجو مالها, يرجو ن�ساءها, يرجو 

�سمعتها.....
 فالإن�سان عليه �أن يتب�رص, هل يرجو رحمة �هلل 

من عمله؟ غري �ملوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, يبحث عن 
مكا�سب مادية, بينما �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, 

هذ� هو �لفرق �جلوهري, رحمة �هلل هي �جلنة, 
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي  ا �لَِّذيَن �بْيَ�سَّ قال تعاىل:  ﴿َو�أََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿ ]�سورة �آل عمر�ن  َرْحَمِة �هلَلّ
�لآية:107[  �حلقيقة: من �ملعاين �جلامعة, 
�ملانعة, �لو��سعة, �ل�ساملة, هي رحمة �هلل عز 
وجل, هي �جلنة, �لهدف من �لإميان, و�لعمل 

�ل�سالح, و�ملعامالت, و�لأخالق, وما �إىل ذلك, 
هو �أن �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�سل للجنة, 

�جلنة: هذه رحمة �هلل عز وجل.

كبائر الّذنوب
نوُب و�ملعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

ف �لنَّف�س وف نتيَجِتها و�لأ�رص�ر 
�مُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  �لّذنوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر, وف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى, فالَكبائُر جمُع �لكبرية, 

نوب, وف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل ف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها ف مقاِم �هللِ كبرية, �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر,  هو �أكَبُ منُه, فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل, وف قوِل  و�ل�رِصّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رص�ر, و�أمثُل �لأقو�ِل 

ف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد ف �لآخرِة �أو  حُدّ ف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن, ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق ف مفهوِم �لَكبائر, 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه 
�ملر�سلة  �مل�سالح  �تخاذه  بف�سل 
�أ�سوله  من  �أ�سال  �حل�سنة  و�لعاد�ت 
م�سادره  من  وم�سدر�  �لفقهية, 
فقهه,  عليها  بنى  �لتي  �لت�رصيعية 
و�أر�سى عليها قو�عد مذهبه و��ستمد 

منها �آر�ءه و�أحكامه.
وهكذ� نر�ه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  �أو  دينية 
هناك  كانت  �أو  �إلغائها  على  �رصعي 
ماألوفة  �سنة  �أو  بلد  ف  متبعة  عادة 
�أقو�لهم ل  �أو  �أفعالهم  �لنا�س ف  بني 

تتنافى مع �ل�رصع ول تخالف قو�عده 
ويرحب  يقرها  �ملالكي  �لفقه  فاإن 
�لفقهية  منظومته  ف  ويدخلها  بها 
�لدليل �لا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رصعية تلك �مل�سلحة بعينها �أو تلك 
�لعادة بذ�تها �كتفاء بالقاعدة �لعامة 
جاءت  �إمنا  �لإ�سالمية  �ل�رصيعة  �أن 
و�أنه  جللب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد, 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  �لدليل  يدل  حتى  �هلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 �أيها �لأخوة , »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت , وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
, كلمة علم �أي ��سم , و عندنا ف �للغة ��سم �لعلم , علَم على و�جب �لوجود , �أن ف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل , ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه , هذه �أ�سياء م�ستحيلة , �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن , ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون , 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو , �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل , فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود , و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها , ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها ف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل , �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة ف 
لفظ �جلاللة , �لذي هو علم على �لذ�ت , �أو علم على و�جب �لوجود , هل �سمعتم ف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم , �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�, �إنهم يعلمون ف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
, �لكفر و �لإحلاد �سطحي , هم ف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رصكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س, َمرُدّ  قال �مُلف�رِصّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س, و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س, حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِصكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث, و�إَنّ  َمُد(, و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. , فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم, فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد, فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.



من�ساوية  كار"  "هايرب 
يورو مليون   2 بـ 
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�سيارات
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ك�شفت �رشكة ميالن �أوتوموتيف 
 Milan �أيقونتها  عن  �لنقاب 
Red �جلديدة، �لتي تنتمي لفئة 
"هايرب كار" �خلارقة و�أو�شحت 
�شيارتها  �أن  �لنم�شاوية  �ل�رشكة 
 4.74 بطول  تظهر  �جلديدة 
مرت وعر�ض 2.16 مرت، و�رتفاع 
عجالت  وقاعدة  مرت،   1.20
تعتمد  كما  مرت،   2.75 بطول 
�ألياف  من  �أحادي  هيكل  على 

�لكربون.
حمرك  �ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
�شكل  على  �لأ�شطو�نات  ثماين 
حرف V �شعة 6.2 لرت. وبف�شل 
تربو  �شو�حن  باأربعة  �لتعزيز 
 1325 بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر 
لعزم  مرت  نيوتن  ح�شان/1400 
يتم  و�لتي  �لأق�شى،  �لدور�ن 
عرب  �لدفع  لعجالت  توجيهها 
�أوتوماتيكي مزدوج  ناقل حركة 

�لقاب�ض من 7 �رشعات.
�لهائلة  �لقوة  هذه  وبف�شل 
تزن  �لتي  �ل�شيارة،  تت�شارع 
1300 كجم، من �لثبات �إىل 100 
كلم/�ض يف غ�شون 2.47 ثانية، 
يف حني ت�شل �رشعتها �لق�شوى 
ويتوىل  كلم/�ض.   400 �إىل 
�لهائلة  �لقوة  هذه  جماح  كبح 
�لكربون/ من  برميبو  مكابح 

�ل�شري�ميك.

وتتمتع �ل�شيارة مبالمح ريا�شية 
�لعنا�رش  تر�شمها  �رش�شة 
�ل�شبويلر  �لأيروديناميكية مثل 
�لكبريين  و�خللفي  �لأمامي 
ونا�رش �لهو�ء �ل�شخم، كما تقف 
 20 قيا�ض  جنوط  على  �ل�شيارة 
بو�شة  و21  بالأمام  بو�شة 
 99 طرح  �ملقرر  ومن  باخللف 
ن�شخة من �ل�شيارة فقط ب�شعر 

حو�يل 2 مليون يورو.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�شور�ً  كر�ي�شلر  فيات  �أ�شدرت 
في�ض  لإطالق  متهيد�ً  ت�شويقية 
 SRT ت�شالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�شفت  قد  �ل�رشكة 
�شتحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�شالت  �شيارة  بها 
بالت�شويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�شتوحاة من �ملوديالت 
�ل�شتينات  يف  ت�شدر  كانت  �لتي 

و�ل�شبعينات.
بف�شل عنا�رش �لت�شميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�شالنجر  دودج 
�أي�شاً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�شل  توفر 

ح�شب  وذلك  �ل�شوبرت�شارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�شلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �شعة 6.2  �ل�شوبرت�شارج 
هي  قوته  �شتكون  �شلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�شها 
ح�شان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

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

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�شالح  �ل�شيار�ت  ت�شتخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�شكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�شيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�شولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�شتكون 
تردد�ت  ي�شتخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�شار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�شيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�شيار�ت، �شيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�شال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�شيار�ت، ما �شيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

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

�لبنتاغون يطور حاليا ن�شختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �شغري ميتد 
بو�شع  ي�شمح  ما  مرت،  خلم�شني 
�جلهاز يف �شندوق �شيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �شابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�شخة  هدف  و�شيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�شع  هو 
�لعامة �ملتعر�شة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�شبب هجوم �إرهابي ب�شيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�شبوع �ملا�شي 
و�إ�شابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�شا و�أملانيا وغريهما.

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

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

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

ميكنها  ل  �ل�شينية  �ل�رشكات 
بب�شاطة �أن تكبح نف�شها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �شيار�ت  ت�شاميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�شها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�شيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�شني.
حيث تظهر �شور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�شتطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�شينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �شيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكو�ر 
�مل�شابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ض يف �لتفا�شيل، 
لكن و�شائل �لإعالم �ل�شينية تتوقع 
باأن �ل�شيارة �شت�شمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�شميمها 
�شينجدو  تد�شينها يف معر�ض  يتم 
�شينطلق  و�لذي   2018 لل�شيار�ت 

يف 7 �شبتمرب.

عقب 21 �شنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�شن�رشي  ت�شميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�شكل  على 
�أ�شا�شاتها  وحتديث  لل�شيارة 
وقتنا  ينا�شب  ملا  ومن�شتها 

�حلايل.
فقط  ن�شخة   50 �شت�شنع  تويوتا 

�شهر،  كل  �لفاخرة  �ل�شيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن 
قرب  عن  �ل�شيارة  تفا�شيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�شها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�شع  �ل�شيارة 
�لكال�شيكي،  �خلارجي  ت�شميمها 
ويف مق�شورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�شبية  زخرفات  ��شتخد�م  مع 
مثري  وت�شميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�شوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�شوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�شني يف �ملق�شورة 
و�شتائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�شو�شية.

�شن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �شعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �شعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�شيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�شيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

ك�شفت �رشكة باجاين عن �ملوديل �خلا�ض 
�أيقونتها  من   "HP Barchetta"
 3 على  �إنتاجه  يقت�رش  و�لذي   ،Zonda

ن�شخ فقط ب�شعر 15 مليون يورو.
�ل�شيارة  �أن  �لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�شحت 

على  تعتمد  �جلديدة  ريا�شية  �ل�شوبر 
�شو�عد حمرك �شحب طبيعي مكون من 12 
بقوة  ويز�أر  لرت   7.3 �شعة   V12 �أ�شطو�نة 
ناقل  مع  جهوده  وتت�شافر  ح�شان،   760
تك�شف  ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

قيم  �أو  �لأد�ء  معدلت  عن  بعد  �ل�رشكة 
�ل�شتهالك.

وعلى �ل�شعيد �لت�شميمي، يخطف �ملوديل 
�لأنظار   "HP Barchetta" �خلا�ض 
و�لتيتانيوم  �لكربون  ثوب  خالل  من  �إليه 

�لنو�فذ  وكذلك  �لق�شري  �لأمامي  و�لزجاج 
�إىل �ملقاعد  بالإ�شافة  �لق�شرية،  �جلانبية 
يزد�ن  جلدي  بفر�ض  �ملك�شوة  �لريا�شية 
 20 قيا�ض  جنوط  مع  �لكاروهات،  بنقو�ض 

بو�شة �أماماً و21 بو�شة خلفاً.
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الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

الأملانية  مغازين«  �سي  »بي  اأفادت جملة 
باأن التربيد اجليد للكمبيوتر يتوقف على 
اأن الأتربة تعترب العدو  تدفق الهواء، غري 
وبغ�ض  ب�سال�سة  الهواء  لتدفق  اللدود 
الأتربة  فاإن  النظافة  م�ستوى  عن  النظر 
والأجزاء  املروحة  طارات  على  ترتاكم 
الأخرى مع مرور الوقت، وحتد من القدرة 

الفعالة على تربيد الكمبيوتر.
والأتربة  الغبار  اإزالة  للم�ستخدم  وميكن 
باحلوا�سيب  املروحة  طارات  من  بنف�سه 
وذلك  توب،  الالب  واأجهزة  املكتبية 
با�ستعمال املكن�سة الكهربائية مع الفوهة 
املخ�س�سة للمفرو�سات ويتم البدء بعملية 
التنظيف على اأقل درجة، دون اأن يحدث 
تالم�ض مع اأجزاء الكمبيوتر، وميكن زيادة 

احلاجة،  عند  الكهربائية  املكن�سة  قدرة 
عالوة على اأنه ميكن اإزالة الأتربة املتبقية 
قبل  ولكن  القطنية،  الأعواد  بوا�سطة 
يجب  احلوا�سيب  على  اأعمال  اأية  اإجراء 
ف�سل اجلهاز عن �سبكة التيار الكهربائي.

حركة  اإعاقة  يجب  الأمان  ولدواعي 
التنظيف  عملية  اأثناء  املروحة  طارات 
باملكن�سة الكهربائية، ويتم ذلك با�ستعمال 
بوا�سطة  اأو  الكبرية  املراوح  مع  الإ�سبع 
لإيقاف  مكتب  دبو�ض  اأو  �سغري  �سلك 
حركة املراوح الأ�سغر، واإذا مل يتم اإيقاف 
فقد  التنظيف،  اأثناء  املروحة  حركة 
يت�سبب التيار الكهربائي الناجت عن دورانها 
يف تلف اللوحة الرئي�سية يف احلا�سوب يف 

اأ�سواأ احلالت.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  الإنرتنت  �سبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  الأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�ض  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات الإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  الإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
الت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

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

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

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

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

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

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

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



تخ�ص  مل  ال�شكاوي  املرة  هذه   لكن 
الفي�شانات فقط بل جتاوزته اإىل الأو�شاع 
APC/ املزرية فلقد  رفع �شكان  حي

ببلدية  CNEP بيطايف  الكائن 
اجلزائر  بولية  الواقعة  خادم  بئر 
اإىل  وايل  العا�شمة  ان�شغالهم 
زوخ  القادر  عبد  ولية  العا�شمة 
و  عمراين  حممد  الديوان  رئي�ص  و 
املدير الولئي لل�شكن ا�شماعيل لومي،  
ملف  بخ�شو�ص  عن اجلديد  مت�شائلني 
اإىل حد   اأنه  حي 450 م�شكن، موؤكدين 
من  هذا  وياأتي  يذكر  جديد  ال�شاعة ل 
ال�شكان  من   %75 ت�رسيع  ترحيل  اأجل 
املتبقيني حيث اأن هذا  احلي  ل تتوفر 
للحياة  الأ�شا�شية  �رسوط  اأدنى  فيه 

فال ماء ول كهرباء ول طريق، بح�شب 
الأ�شا�ص الت�شوية  هذا  ال�شكاوى، وعلى 

حلم  ترحيلهم  ليبقى  م�شتحيلة،  �شبه 
ينتظرونه.

حكيم مالك 

يف ظل جتاهل امل�ضالح املعنية ملطلب ت�ضوية و�ضعيتهم

�شكان حي بيطايف ببئرخادم ينا�شدون زوخ للتدخل العاجل
تو�ضعت ال�ضكاوى اخلا�ضة مبخلفات الأمطار اخلريفية املت�ضاقطة موؤخرا لت�ضمل العا�ضمة بعد 
في�ضانات  كل من تب�ضة وق�ضنطينة وعنابة  و�ضيدي بلعبا�س  وغريها من الوليات الأخرى.

بال�ضريط احلدودي 
بربج باجي خمتار

العثور على م�شد�س 
ر�شا�س من نوع 

كال�شنيكوف 
ال�شبت  ال�شعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  عرثت 

وخمزن  كال�شنيكوف  نوع  من  ر�شا�ص  على 

ذخرية مملوء اإثر دورية على ال�رسيط احلدودي 

بربج باجي خمتار، ح�شب ما اأفاد به بيان لوزارة 
الدفاع الوطني.

مكافحة  اإطار  » يف  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح   

احلدودي  ال�رسيط  على  دورية  واإثر  الإرهاب 

بربج باجي خمتار/ن.ع.6، عرثت مفرزة للجي�ص 

على   ،2018 �شبتمرب   22 يوم  ال�شعبي،  الوطني 

وخمزن  كال�شنيكوف  نوع  من  ر�شا�ص  م�شد�ص 

اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف  مملوء«.  ذخرية 

الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  املنظمة، 

منقبني  »اأربعة   قزام/ن.ع.6،  بعني  ال�شعبي،  

عن الذهب وحجزت جهازي  ك�شف عناملعادن 

ومطرقتي  �شغط وثالث  دراجات نارية، فيما 
�شبطت مفرزة اأخرى 

)10،3(كيلوغرام من الكيف املعالج كانت بحوزة 
تاجري )02( خمدرات بب�شكرة/ن.ع.4.«

 من جهة اأخرى، حجز عنا�رس الدرك الوطني 

املواد  من  كيلوغرام   )2،3( مبيلة/ن.ع.5، 

الذخرية  �شناعة  يف  تدخل  التي  الكيميائية 

اخلراطي�ص،  ح�شو  ومعدات  خرطو�شة  و)436( 

توقيف 10 مهاجرين غري �رسعيني  يف حني مت 
بكل من وهران وعني اأمينا�ص والأغواط.

وفد عن جمل�س الأمة ي�ضارك 
يف موؤمتر اقليمي حول »�ضيا�ضات 

ال�ضتات وجمال التعاون مع 

ال�شلطات العمومية 
باأوكرانيا

ي�شارك وفد عن جمل�ص الأمة يف 
موؤمتر اإقليمي حول »�شيا�شات 

ال�شتات وجمال التعاون مع ال�شلطات 
العمومية«، واملنظم من طرف 

اجلمعية الربملانية ملجل�ص اأوروبا، 
اليوم، يف العا�شمة الأوكرانية كييف، 
ح�شب ما اأفاد به اأم�ص، بيان ملجل�ص 
الأمة. واأو�شح ذات امل�شدر اأن جدول 

اأعمال الجتماع يت�شمن درا�شة 
عدة موا�شيع من بينها، الهجرة 
واملهاجرين، مذكرة عن ال�شتات 
ك�رسكاء يف التنمية ومناق�شة حول 

التفاق العاملي من اأجل هجرات اآمنة 
منظمة ومنتظمة.

�ضيدي بلعبا�س

متابعة 700 �شخ�س قدموا ت�شريحات 
كاذبة للح�شول على �شكنات 

الطارف 

اأكرث من 5845  مرتب�س  جديد 
يلتحقون مبراكز التكوين املهني 

ك�شف رئي�ص دائرة �شيدي بلعبا�ص اأن قائمة ال�شكنات 
اأ�شبحت جاهزة من اأجل توزيعها خالل الأيام املقبلة 
 98 عام  منذ  ملفات  قدموا  الذين  للمواطنني  خا�شة 
لدى  املودعة  الطلبات  عدد  بلغ  اأين   2016 غاية  اإىل 
نف�ص  يف  واأكد  طلب،  األف   25 نحو  الدائرة  م�شالح 
متابعتهم  �شيتم  لل�شكن  طالب   700 حوايل  اأن  ال�شياق 
ق�شائيا على خلفية الت�رسيحات الكاذبة التي قدموها 
تتوا�شل  موؤخرا.  ك�شفهم  بعد  الإدارية  امل�شالح  لدى 
�شبط  اجل  من  والإدارية  امليدانية  التحقيقات 
و�شاق  قدم  على  بلعبا�ص  �شيدي  بدائرة  ال�شكن  قوائم 
فيما  كليا  جاهزة  وحدة   200 من  األ  هناك  وتتواجد 
التهيئة  اأ�شغال  نق�ص  ب�شبب  مكتملة  اأخرى غري  تبقى 
من ماء وكهرباء و�رسف وهو ما ت�شعى ال�شلطات اإىل 
اإمتامه قبيل توزيعها على م�شتحقيها ،ويف هذا ال�شياق 

ك�شف نف�ص امل�شوؤول اأن اللجنة املكلفة بعملية التوزيع 
م�شتواها  على  تتواجد  التي  امللفات  اأقدمية  تراعي 
منذ عام 98 اإىل غاية 2016 ول يحق ح�شبه منح �شكن 
احل�شول  اجل  من  فو�شوية  بناءات  �شيدوا  لأ�شخا�ص 
بحي  ويقطن  قدمي  ملف  لديه  من  لكن  ال�شكن  على 
ال�شكنات  اأن  اإىل  م�شريا  بذلك  ق�شديري  �شيحظى 
، كما  الفو�شوية بحي بلعمري و«كامبو« �شيتم هدمها 
اأكد اأن القائمة اجلاهزة حاليا تخ�ص طالبي ال�شكن من 
عام 98 اإىل غاية 2009 ،فيما ل تزال التحقيقات جارية 
امل�شالح  اأن  واأو�شح   2012 حتى   2010 �شنوات  ب�شان 
املعنية �شتكون عادلة يف منح كل م�شتحق لل�شكن ول 
تتم  بل  فقط  موؤخرا  ملفا  قدم  ل�شخ�ص  منحه  يعقل 

الدرا�شة وفق اأقدمية الطلب.
  �س.�ضهيب 

  اأ�رسف اأم�ص وايل ولية الطارف حممد 
لدخول  الر�شمي  الفتتاح  على  بلكاتب 
 2018 �شبتمرب  لدورة  املهني  التكوين 
 « منور  »عالم  املهني  التكوين  مبركز 
اأين تلقى عر�شا مف�شال، حيث  بالطارف 
�رسح املدير الولئي حاجي عبد الوهاب  
اأن قطاعه يتوفر على 18 موؤ�ش�شة تكوينية 
ب4575  اجمالية  نظرية  ا�شتيعاب  بطاقة 
طاقة  تقدر  حني  يف  بيداغوجي،  من�شب 
الداخلي  للنظام  النظرية  ال�شتيعاب 
موؤ�ش�شات   3 اإىل  بالإ�شافة  �رسير،   920
بكل  موزعة  خمت�ص  وطني  معهد  برتبة 
دائرة  بوحجار،  دائرة  مركز  الطارف  من 
املهني  للتكوين  مركز   12 وكذا  الذرعان، 
الع�شل  عني  بلدية  من  بكل  ملحقات  و3 

وبوثلجة. كما تدعم القطاع ب3 موؤ�ش�شات 
نظرية  ا�شتيعاب  بطاقة  معتمدة  خا�شة 
بيداغوجي  من�شب  ب390  تقدر  اإجمالية 
تتواجد عرب بلديات الطارف، بن مهيدي، 
لهذه  لالأهداف   بالن�شبة  اأما  والذرعان.  
من  عدد  اأكرب  ا�شتقطاب  هي  ال�شنة 
التكوين  طالبي  واملمتهنني  املرتب�شني 
ومتمهن  مرتب�ص   5845 تن�شيب  مت  حيث 
مبختلف  فرع   258 على  موزعني  جديد 
منها  املتوفرة  التكوين  واأنواع  اأمناط 
4380 من�شب متوج ب�شهادة و1465 من�شب 
اأمناط  تاأهيل موزعني على  ب�شهادة  متوج 
عدة منها التكوين الإقامي يف 33 تخ�ش�ص 

ممثلني يف 59 فرع.
 رزق اهلل �ضريف 

�ضيدي بلعبا�س

غرامات مالية لكل من يرمي 
النفايات ع�شوائيا 

كانت موجهة ملحل بيع ال�ضواء

حجز 63 كلغ من الدجاج غري �شاحلة لالإ�شتهالك يف �شيدي بلعبا�س 

البليدة :

  ا�شتالم مركزين جديدين للتكوين
 املهني بنب خليل وبوقرة 

�شيدي  بولية  الولئية  ال�شلطات   قررت 
حق  يف  ردعية  اإجراءات  اتخاذ  بلعبا�ص 
اأو تفريغها  يف  النفايات  املت�شببني يف رمي 
معاقبة  مع  املخ�ش�شة  لذلك  غري  الأماكن 
املخالف بغرامة مالية ت�شل اإىل 5000 دينار 

جزائري.
اأما القرار الثاين فيتعلق مبنع رمي النفايات 
ال�شلبة وتفريغها ع�شوائيا ويتعر�ص املخالف 
النقل  و�شيلة  كحجز  �شارمة  لعقوبات 
ماليني   5 حدود  اإىل  ت�شل  مالية  وغرامات 
�شنتيم بالن�شبة للمقاولني، والناقلني اخلوا�ص 
وال�شاحنات  الآلت  حجز  مع  التجار  وحتى 
نوع  اأ�شهر ح�شب  و3  �شهر  بني  ترتاوح  ملدة 
املخالفة، لذلك حذرت الو�شاية املواطنني 
يف  تت�شبب  باتت  التي  املخالفات  هذه  من 

للقمامة  وا�شع  وانت�شار  املحيط  تلويث 
وذلك نظرا ل�شتفحال هذه الظواهر ال�شلبية 
خالل  من  وذلك  املواطن  بها  يقوم  التي 
للقمامة  وب�شفة غري منظمة  رميه ع�شوائيا 
رفع  �شاحنات  مرور  مواعيد  احرتام  دون 

القمامة.
هذا وكلفت الو�شاية اأي�شا اأ�شحاب املطاعم 
وقاعات احلفالت باقتناء حاويات القمامات 
عاتقها،  وعلى  م�شوؤوليتها  حتت  و�شعها  مع 
البيئي  الو�شع  اأعقاب تدهور  وياأتي ذلك يف 
خا�شة  الولية  من  خمتلفة  مناطق  يف 
بالبلديات التي ل حترتم ذلك حتى اإن مدينة 
�شيدي بلعبا�ص التي كانت اإىل وقت غري بعيد 

تعترب منوذجا يف النظافة.
  �س.�ضهيب

الولئية  بامل�شلحة  ال�رسطة  قوات   متكنت 
من  معتربة  كمية  حجز  من  العمومي  لالأمن 
الب�رسي  لالإ�شتهالك  �شاحلة  غري  الدجاج 
باأحد  الب�رسي  لالإ�شتهالك  موجهة  كانت 
على  متكنت  امل�شلحة  ال�شواء،  بيع  حمالت 
اللحوم  من  كلغ   63.8 حجز  من  ذلك  اإثر 

بالتن�شيق  اإتالفها  مت  والتي  )دجاج(   البي�شاء 
الق�شية  حيثيات   . املخت�شة  اجلهات  مع 
ملعلومات  ال�رسطة  قوات  ا�شتغالل  اإىل  تعود 
يف  خمت�ص  جتاري  حمل  �شاحب  باأن  تفيد 
غري  امل�شوي  الدجاج  ببيع  يقوم  ال�شواء  بيع 
امل�شلحة  لتبا�رس  الب�رسي،  لالإ�شتهالك  �شالح 

الق�شية.   مالب�شات  عن  للك�شف  حتقيق  بفتح 
مع  بالتن�شيق  املذكور  املحل  اإىل  التوجه  بعد 
التجاري،  املحل  ومراقبة  املخت�شة  اجلهات 
تبني وجود كمية معتربة من الدجاج مو�شوعة 
كلغ   36.8 بـ  وزنها  قدر  بال�شتيكية  باأكيا�ص 
غري  كونها   ، الب�رس  لالإ�شتهالك  �شاحلة  غري 

نتنة،  حيث مت يف  نظيفة وتنبعث منها رائحة 
الالزمة  الإجراءات  جميع  اإتخاذ  ال�شياق  هذا 
مع  املخت�شة،  اجلهات  مع  بالتن�شيق  واإتالفها 
ا�شتكمال الإجراءات القانونية املعمول بها يف 

هذا ال�شاأن.
 �س.�ضهيب   

ا�شتلم قطاع التكوين املهني والتمهني بولية 
الذي  اجلديد  املهني  الدخول  خالل  البليدة 
للتكوين  جديدين  مركزين  اأم�ص،  جرى، 
هياكل  لتدعيم  وبوقرة  خليل  بنب  املهني 
م�شلحة  رئي�شة  من  علم  ح�شبما  القطاع، 
مبديرية  املهنيني  والتعليم  التكوين  متابعة 

التكوين املهني .
واأو�شحت تافات �شورية على هام�ص الفتتاح 
الذي  اجلديد  املهني  للدخول  الر�شمي 
اآيت  رابح  بالنيابة  الولية  وايل  عليه  ا�رسف 
اأن  مراد،  ببني  املهني  التعليم  اح�شن مبعهد 
والتمهني  املهني  للتكوين  جديدين  مركزين 
اأبوابهما  فتحا  خليل  وبن  بوقرة   ببلديتي 
تعزيز  و  بهدف دعم  ذلك  و  اأمام املرتب�شني 

م�شتوى  على  قبل  من  املوجودة  املن�شاآت 
بلديات الولية و املقدرة ب 4 معاهد تكوين 
للتعليم  اثنني  ومركزين  تكوين  موؤ�ش�شة   12 و 

املهني .
التي  اجلديدة  بالتخ�ش�شات  يتعلق  وفيما 
اأدرجت هذه ال�شنة، قالت تافات اأنها عديدة 
�شناعة  و  البال�شتيكية  ال�شناعات  بينها  من 
والبيئة  النظارات  ت�شليح  و  الطبية  الأجهزة 
ال�شقف  واإ�شالح  ال�شفر  ووكالة  وال�شياحة 
والتعمري . واأ�شارت ذات امل�شوؤولة اإىل اأن فتح 
هذه التخ�ش�شات التي اأدرجت �شمن خمطط 
التكوين جاء ليلبي طلبات �شوق العمل و توفري 
يف  �شي�شاهم  مما  ومكونة  موؤهلة  عاملة  يد 

اإعطاء دفع للقطاع القت�شادي يف اجلزائر.

الق�ضاء على ال�ضكن اله�س بتيبازة: 

ترحيل 225 عائلة 
ل�شكنات الئقة بحجوط

با�رست ال�شلطات الولئية بتيبازة، اأم�ص، عملية ترحيل 225 
عائلة ل�شكنات لئقة مبدينة حجوط من اأ�شل 820 وحدة يف 
لدى  علم  اله�ص، ح�شبما  ال�شكن  على  الق�شاء  برنامج  اإطار 

ذات امل�شالح.
انطلقت ع�شية  قد  كانت  التي  تلك  بعد  العملية  وتاأتي هذه 
الدخول املدر�شي اأين مت ترحيل 223 عائلة يف اإطار نف�ص 
اأوىل لتتوا�شل اليوم برتحيل 225 عائلة  الربنامج يف مرحلة 
اأخرى و�شط اأجواء من الفرحة العارمة وفقا لذات امل�شدر 
املديريات  وعمال  �شاحنات  جتنيد  مت  باأنه  اأفاد  الذي 

التنفيذية لإجناحها .
باحلي  �شنوات  منذ  تقطن  كانت  بعائالت  الأمر  ويتعلق 
ملدينة  اجلنوبي  املخرج  عند  الأ�شفل«  »احلي  الق�شديري 
الكرمي  العي�ص  بها �رسوط  تنعدم  حجوط يف ظروف �شعبة 
لل�شلطات املحلية  �شكل »هاج�شا«  لطاملا  الذي  وهو احلي 

بحجوط للق�شاء عليه.
ب  يقدر   « »معترب  �شكنيا  برناجما  حجوط  بلدية  وحت�شي 
)العمومي  الإجتماعيتني  ب�شيغتيه  �شكنا   150+110+  1020
الإيجاري و الق�شاء على ال�شكن اله�ص( ناهيك عن الربامج  
ملف  ت�شيري  املحلية  لل�شلطات  ي�شمح  ما  الأخرى  ال�شكنية 
التي  الأخرى  البلديات  ببع�ص  مقارنة  ب«اأريحية«  ال�شكن 
تبقى ت�شجل فارقا »كبريا« بني الطلبات امل�شجلة والربامج 

املتوفرة، اإ�شتنادا مل�شوؤويل الولية.

بكل من وهران و ق�ضنطينة

�شرطة احلدود حتبط 
 حماولتي تهريب اأزيد
 من 364 األف اأورو 

اأوقفت م�شالح �رسطة احلدود �شخ�شني بكل من مطار اأحمد بن 
بلة بوهران ومطار حممد بو�شياف بق�شنطينة وبحوزتهما مبلغني 
ماليني يقدران ب364150 اأورو كانا يحاولن تهريبها خارج البالد، 

ح�شب ما اأفاد به بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني.
من  »متكنت  احلدود  �رسطة  م�شالح  اأن  البيان  ذات  واأو�شح 
اأثناء  بوهران،  بلة  بن  اأحمد  مطار  م�شتوى  على  �شخ�ص  توقيف 
وبحوزته  اجلوية،  الرحالت  عرب  الوطني  الرتاب  مغادرة  حماولته 
القيمة  يفوق  الذي  املبلغ  وهو  اأورو،   56900 بـ  يقدر  مايل  مبلغ 
امل�شموح اأخذها مع اأي م�شافر، من دون الت�رسيح بها، وعليه متت 
م�شادرة املحجوزات وحتويله اإىل امل�شالح املخت�شة، ل�شتكمال 

الإجراءات القانونية«.
ثانية  عملية  »يف  انه  امل�شدر  ذات  اأ�شاف  ال�شدد  نف�ص  يف  و 
احلدود  �رسطة  عنا�رس  متكنت  اجلمارك  م�شالح  مع  وبالتن�شيق 
بـ  قدر  مايل  مبلغ  حجز  من  بق�شنطينة  بو�شياف  حممد  مبطار 

307250 األف اأورو غري م�رسح بها، كانت بحوزة �شخ�ص«.
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