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معاقبة �ساو�سي و�سعال 3 
لقاءات و�سبيعي لقاءين

اإق�ساء جمهور الكابا 
4 مباريات واثنتني 

خارج الديار

امل�سوؤول اجلديد �ستتوفر فيه 03 موا�سفات قبل 
اإجراء مرا�سيم تن�سيبه

ال�سارع الورقلي يرتقب  هوية 
رئي�س وكالة الت�سغيل  

الطارف

ا�سرتجاع طفل قا�سر يف ظرف قيا�سي ببوحجار
ما بني 14 اإىل 20 اأكتوبر 2018

اإرهاب الطريق يح�سد ارواح30 �سخ�سا

.         معاد بو�سارب مر�سح الأفالن        .         املعار�سة تقاطع اجلل�سة وتندد 

ملف
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ت/



تذّكرت عائلة الإعالم ال�صحافيني 
�صهداء املهنة واملغتالني يف الع�صرية 

ال�صوداء، اأين مت تكرميهم �صهرة اأول 
اأم�س خالل حفل توزيع جائزة رئي�س 
اجلمهورية لل�صحايف املحرتف والذي 

جرى على م�صتوى ق�صر املوؤمترات، 
والذي عرف ح�صور عدد من الوزراء 

يتقدمهم وزير الت�صال جمال 
كعوان اإىل جانب الأ�صرة الإعالمية 

وعائالت ال�صحافيني املكرمني.

ما بني 14 اإىل 20 اأكتوبر 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
ارواح30 �صخ�صا
خالل  �لفرتة  �ملمتدة ما بني 14 �إىل 20 �أكتوبر 2018، 

�سجلت وحد�ت �حلماية  �ملدنية 21817 تدخل وهذ�  على 

�إثر تلقي مكاملات �ال�ستغـاثة من  طرف  �ملو�طنني، هذه 

�لتدخالت �سملت خمتلف جماالت �أن�سطة �حلماية �ملدنية 

�سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �الإجالء 

�ل�سحي �إخمــاد �حلر�ئق و تغطية �الأجهزة �الأمنية  ملختلف 

�لتظاهر�ت، من بينها  13532  تدخــل خا�ص بعمليات �الإجالء 

�ل�سحي، �أيـن مت فــيهــا �إ�ســعاف و �إجالء 1752 جريح و حتويل 

11578 مري�ص �إىل �مل�ست�سفيات من طرف �أعو�ن �حلــماية 
�ملدنيـة.

�أما فيما يخ�ص حو�دث �ملرور قامت وحد�ت �حلماية �ملدنية 

بـ 1603 تـدخـل من �أجل930 حادث  مرور �أدت �إىل وفاة 30 

�سخ�ص و جرح 1015 �آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل �ملر�كز 

�الإ�ست�سفائية للعلم �أن �أثقل ح�ســيلة �سجلت يف واليــة عني 

�لدفلى  بوفاة 02 �سخ�سني و جرح 50 �آخريــن مت �إ�سعافهم 

و حتويلهــم �إىل �ملر�كز �الإ�ست�سفـائية  على �إثـر  38  حو�دث 

مرور.كما قامت وحد�ت �حلماية �ملدنية بـ 791 تدخال �سمح 

باإخـــماد 547 حريق منها منزلية �سناعية وحر�ئق مــختلفـة. 

�أما فيما يخ�ص �لعمليات �ملختلفة فقامت وحد�ت �حلماية 

�ملدنية بـ 5891 تدخـل فـي نف�ص �لفرتة لتغطية 5160 عملية 
�إ�سعاف و �إنقاذ �الأ�سخا�ص يف خطر.

املجل�س ال�صعبي الوطني براأ�صني ابتداء من اليوم

الأ�صرة الإعالمية تتذكر �صهداء الواجب

خبر في 
صورة

د. جابي ينقل اأحداث... 
رحلة العار !

مبنا�صبة اليوم الوطني لل�صحافة

وايل مع�صكر ي�صارك الأ�صرة 
الإعالمية الحتفال

مبنا�صبة اليوم الوطني لل�صحافة امل�صادف 
ل22 اأكتوبر من كل �صنة، اأقيم بولية 

مع�صكر احتفال على �صرف الأ�صرة 
الإعالمية مبنا�صبة هذا اليوم الذي اأقره 
رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 

والذي متيز بح�صور ال�صلطات املحلية وعلى 
راأ�صها وايل الولية والأ�صرة الإعالمية 

والأ�صرة الثورية وخمتلف املوؤ�ص�صات 
العمومية، 

ط.ف

اجللفة 

تكرمي جريدة الو�صط 
نظمت والية �جللفة �حتفالية مبنا�سبة �الحتفال باليوم 

�لوطني لل�سحافة �مل�سادف لـ 22 �أكتوبر وقد �أ�رشف على 
�حلفل حاج مو�سى عمر �الأمني �لعام للوالية نيابة عن و�يل 
�جللفة توفيق �سيف و�لذي غاب عن �الحتفالية لوجوده يف 
�الجتماع �خلا�ص بت�سيري �لكو�رث و�لذي ��رشف عليه وزير 
�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية. �الحتفالية ح�رشها بع�ص 
من ممثلي و�سائل �الإعالم و�الأ�رشة �الإعالمية باالإ�سافة 
�إىل ممثلي �ل�سلطات �ملحلية و�لع�سكرية يتقدمهم رئي�ص 

د�ئرة �جللفة ورئي�ص �ملجل�ص �ل�سعبي �لبلدي ونائب رئي�ص 
�ملجل�ص �لوالئي باالإ�سافة �إىل مدر�ء �الإذ�عة و�ل�سباب 
و�لريا�سة وديو�ن �لرتقية و�لت�سيري �لعقاري و�لتنظيم 

و�ل�سوؤون �لعامة و�ملفت�ص �لعام للوالية.
املكتب اجلهوي باجللفة

�ل�سعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  قال 
باأن  بوحجة«  »�ل�سعيد  �لوطني 
بر�أ�سني  �ستكون  �ملجل�ص  رئا�سة 

�أعلن  بعدما  �ليوم،  من  �بتد�ء 
�إجر�ء جل�سة  معار�سوه عن موعد 
�جلديد  �لرئي�ص  على  �مل�سادقة 

�سيناريو  يجعل  ما  �أم�ص،  �أول 
عدة  على  يُفتح  �ملجل�ص  ت�سيري 
�ملو�جهة  �إىل  ت�سل  قد  جبهات 

�ملبا�رشة، �سيما و�أن بوحجة �سدد 
على ح�سوره �ملجل�ص برفقة �الأمن 

�خلا�ص مببنى »زيغوت يو�سف«.

الجتماع  علم  اأ�صتاذ  نقل 
ما  جابي  اأحداث  نا�صر 
العار  برحلة  اأ�صماها 
بالرحلة  الأمر  ويتعلق 
رقم AF 1754FD بني 
م�صاء  واجلزائر  باري�س 
21 اكتوبر احلايل،  الحد 
متنها  على  كان  حيث 
ُمرحل  جزائري  �صاب 
ق�صى  اأن  بعد  فرن�صا،  من 
فرن�صا  يف  �صجن  عقوبة 
ملدة خم�س �صنوات، ح�صب 
ال�صرطي الفرن�صي املرافق 
م�صل�صل  كان  ال�صاب  له. 
ومكمم  واليدين  الرجلني 

الكالب،  مثل  الوجه. 
املفرت�صة،  واحليوانات 
�صرطية  حرا�صة  حتت 
من  فرن�صيان  و�صرطي 
ح�صبما  جزائرية،  اأ�صول 
يبدو من حديث ال�صرطية 

على الأقل. 
ال�صاب كان، ي�صرخ وي�صتم 
راف�صا  ركيكة،  بفرن�صية 
لغاية  بلده،  اإىل  العودة 
اأن  وتاأكده  الطائرة  اإقالع 
العودة اإىل فرن�صا اأ�صبحت 
�صكت  ممكنة،  غري 

بعدها.
من�صوره  يف  جابي  وتابع 

تاأثر  ب�صعة،  »�صورة 
الركاب،  من  الكثري  لها 
يف  غاية  �صورة  اأعطت 
لدى  البلد،  عن  ال�صلبية 
جن�صيات  من  امل�صافرين 
له،  املتوجهني  خمتلفة 
مرة  لأول  تكون  قد 
�صمن  لبع�صهم،  بالن�صبة 
التي  هذه  العار  رحالت 
جدا  عادية  اأ�صبحت 
الفرن�صية  اخلطوط  على 
من  ،وغريها  والأملانية 
�صركات الطريان الأخرى، 
ح�صب �صهادات العديد من 

امل�صافرين«.

املتقاعدون »يهيمنون« على مكاتب الربيد
 رغم تعّود زبائن مكاتب �لربيد 
حجم  على  و�ملو��سالت 
�الكتظاظ �لكبري بالتز�من و21 

نظر�  �سهر  كل  من  و23  و22 
لعدة  �لرو�تب  دفع  لتز�من 
فئات، �إال �أن �الأمر مل مينع من 

�لتنكيت،  وحتى  �لتذمر،  بع�ص 
�ملتقاعدين  �أن  باب  من  وذلك 
بح�سب  �خل�سو�ص  وجه  على 

لال�سطفاف  يعمدون  �ملنكتني 
باكر� �أمام مكاتب �لربيد وحتى 

قبل فتحها ..
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الغرفة ال�سفلى للربملان على موعد الختيار رئي�س جديد:

�سلطة »الأمر الواقع« ابتداء من اليوم 
�سيكون مبنى زيغوت يو�سف اليوم على موعد الختيار نواب اأحزاب املواالة وكتلة االأحرار رئي�س جديد للمجل�س ال�سعبي الوطني، بعدما متت االإطاحة 

»بال�سعيد بوحجة« بطرق و�سفها املعني بغري القانونية، وهذا بعد مدة 4 اأ�سابيع من ال�سراع الثنائي حتول يف اأخر اأيامه اإىل اأزمة متعفنة و�سلت اإىل حد غلق 
اأبواب دخول رئي�س املجل�س بال�سال�سل والقفل، ما جعل �سورة اجلزائر وموؤ�س�ساتها تنهار يف اخلارج.

علي عزازقة

هي  الواقع«  »الأمر  �سلطة 
نواب  تبعها  التي  الإ�سرتاتيجية 
لكي  الأحرار  وكتلة  املوالة  اأحزاب 
من  بوحجة  بال�سعيد  الإطاحة  تتم 
ال�سفلى  الغرفة  يف  من�سب  اأعلى 
للربملان، لكن بعد اأن �ساروا بخطوات 
قيل عنها داخل املوالة اأنها قانونية 
ح�سب  اجلزائري  امل�رشع  اأن  رغم 
رئي�س  �سف  يف  كان  خمت�سني 
ولزال  الوطني   ال�سعبي  املجل�س 
كذلك. واقع بداأ يرُتجم على الأر�س 
اأعلن  ملا  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 

مكتب الرئي�س املجتمع بغري رئي�سه 
رئي�س  من�سب  �سغور  على  بوحجة 
املجل�س لتوؤكد ذلك اللجنة القانونية 
اخلمي�س رغم جمودها واأ�سافت اأن 
العجز هو �سبب اتخاذ هذا املخرج 
النظام  قانون  من   10 املادة  ح�سب 

الداخلي للغرف ال�سفلى للربملان.
قانونيني  ت�رشيحات  تبعته  قرار 
لكل  املوالة  خرق  على   ت�سدد 
وو�سفته  ال�رشعي،  التعامل  اأنواع 
مت،  مدبر  انقالب  باأنه  املعار�سة 
التجميد  رفع  املوالة  بعدها  لتعلن 
على هياكل املجل�س، وتك�سف على 
اأجل  من  موعدا  �سيكون  اليوم  اأن 

املجل�س  جديد  رئي�س  انتخاب 
بع�س  تقول  الوطني،  ال�سعبي 
اأو  اأفالنيا  �سيكون  باأنه  الت�رشيبات 

من التجمع الوطني الدميقراطي.
ترقب  و�سط  هذا  كل  وياأتي 
منها  اجلزء  اأعلن  التي  املعار�سة 
مقاطعة اجلل�سة وجزاأ اأخر مقاطعة 
واتخاذ  النتائج  ومتابعة  الت�سويت 
فيما  م�ساحلها  تخدم  قرارات 
كانت  ما  دائما  واأنها  �سيما  بعدن 
اأحزاب  تبعتها  التي  اخلطوات  �سد 
ال�سعبي  املجل�س  داخل  املوالة 
بال�سعيد  الإطاحة  لتتم  الوطني 

بوحجة.

 املواالة تنفذ تهديداتها وتقدم
 مر�سحي رئا�سة املجل�س اليوم:

املعار�سة تقاطع اجلل�سة 
وتندد ب�سيا�سة الأمر الواقع

مقاطعة  على  املعار�سة  نواب  اأجمع 
مكتب  اإليها  دعا  التي  العلنية  اجلل�سة 
رئي�س املجل�س اليوم من اأجل امل�سادقة 
اأقرت  التي  القانونية  اللجنة  قرار  على 
�سغور من�سب الرئي�س، مع اختيار رئي�س 
على  »بوحجة«  يخلف  للمجل�س  جديد 
للربملان، يف حني  ال�سفلى  الغرفة  راأ�س 
هذه  ح�سابات  خارج  اأنها  على  �سددت 
يف  ال�رشاع  داخلي  واأن  �سيما  الق�سية 
حزب جبهة التحرير الوطني مت اإخراجه 

ملوؤ�س�سات الدولة.
عن  النائب  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
يف  بلغوتي«  »احلاج  امل�ستقبل  جبهة 
حزبه  نواب  اأن  بالو�سط  ربطه  ات�سال 
مت  التي  العلنية  اجلل�سة  يح�رشوا  لن 
على  النتخاب  اأجل  من  اليوم  اإقرارها 
رئي�س جديد للمجل�س ال�سعبي الوطني، 
يتم  مل  املوالة  خطوة  واأن  خا�سة 
عن  اإليها  التو�سل  ومت  فيها  م�ساورتهم 
نواب  على  الواقع  الأمر  فر�س  طريق 
امل�سدر  ذات  وراح  الأخرى،  الأحزاب 
بع�س  اأبرز  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
املوجود  ال�رشاع  بخ�سو�س  التفا�سيل 
ما  اأن  على  و�سدد  الربملان،  قبة  حتت 
يح�سل هو نتيجة نزاع داخلي يف حزب 
جبهة التحرير الوطني مت ت�سدريها نحو 
يعطي  الذي  وهذا  الدولة،  موؤ�س�سات 
ت�سيري  طريقة  على  خطريا  ت�سورا 

املوؤ�س�سات ح�سب حمدثنا.

تكتل االحتاد: من امل�ستبعد اأن 
يكون هنالك تن�سيق مع املعار�سة

اأما النائب عن الكتلة الربملانية لالحتاد 
من اأجل النه�سة والعدالة والبناء خل�رش 
بن خالف فا�ستبعد اأن يكون هنالك اأي 
تن�سيق مع اأحزاب املعار�سة بخ�سو�س 
ملف ال�رشاع حول رئا�سة الربملان، رغم 
اأن خطوة نواب املوالة بعيدة كل البعد 
عن القانون وهي انقالب على ال�رشعية 
هذا  عند  يتوقف  مل  خالف  بن  ح�سبه، 
�سيقاطع  الحتاد  اأن  يوؤكد  وراح  احلد 
ولن ي�سارك يف اجلل�سة العلنية اخلا�سة 
ال�سفلى  للغرفة  جديد  رئ�س  بانتخاب 

للربملان.

االأر�سيدي: �سنح�سر اجلل�سة 

و�سنقاطع الت�سويت

�سادات«  »فطة  �سددت  جهتها  من 
حا�رشا  �سيكون  الر�سيدي  اأن  على 
بانتخاب  املرتبطة  العلنية  اجلل�سة  يف 
الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  جديد  رئي�س 
مع  القانونية  اللجنة  على  وامل�سادقة 
هذه  لكون  عليهما،  الت�سويت  مقاطعة 
�سيء،  اأي  يف  احلزب  تخ�س  ل  الق�سية 
للو�سط  ت�رشيح  يف  اأو�سحت  حني  يف 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  كتلة  اأن 
والدميقراطية �ست�سعى اإىل  خلق نوع من 
اأحزاب املعار�سة  احلوار امل�سرتك مع 
من اأجل التو�سل اإىل حل وموقف خا�س 
من  الكثري  اأ�سالت  التي  الق�سية  بهذه 

احلرب ولزالت تثري ت�ساوؤلت عديد.

حزب العمال: ل�سنا طرفا يف 
ال�سراع و�سنقاطع اجلل�سة

حزب  كذلك  تبناه  الأر�سيدي  موقف 
اأن  جودي  اأو�سح  اأو�سح  حيث  العمال 
الدائر  ال�رشاع  يف  طرفا  لي�س  حزبه 
على  يتدخل  ولن  الربملان  اأ�سوار  داخل 
التي  هي  املزورة  الأغلبية  اأن  اعتبار 
اإن  وقال  له،  العري�سة  اخلطوط  حتدد 
باأداء  �سيلتزمون  العمال  حزب  نواب 
عهدتهم النيابية رغم مقاطعة الت�سويت 
بالعمل  القبول  مع  اللجنة  قرار  على 
الت�رشيعية  للغرفة  اجلديد  الرئي�س  مع 
كل  يف  امل�ساركة  خالل  من  ال�سفلى 
القوانني  ومناق�سة  املجل�س  اأعمال 

والأ�سئلة املوجهة لأع�ساء احلكومة.
حم�س: �سنقاطع جل�سة اليوم الأنها 

غري قانونية

جمتمع  حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�س 
ال�سلم، اأحمد �سادوق فك�سف يف ات�سال 
املكتب  اتفاق  عن  بالو�سط  ربطه 
مقاطعة  �رشورة  على  للحركة  الوطني 
الكتلة الربملانية حلم�س اجلل�سة العلنية 
وطني  �سعبي  جمل�س  رئي�س  لنتخاب 
حني  يف  بوحجة،  ال�سعيد  يخلف  جديد 
موقف  اتخاذ  على  امل�سدر  ذات  �سدد 
خا�سة   املعار�سة  اأحزاب  مبعية  اأخر 

واأن الوقت لي�س يف �سفهم.
علي عزازقة

ميهوبي يفتح النار على بع�س اأ�سحاب امل�ساريع الثقافية

لن ندعم اأ�سحاب اخلطابات و اأحاديث الأر�سفة
.        ت�سديد ديون النا�سرين املقدرة ب 44 مليار �سنتيم

رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني ال�سعيد بوحجة للو�سط:

�ساأن�سحب دون تقدمي ا�ستقالتي 
�سرعي غري  رئي�س  على  الت�سويت  اأح�سر جل�سة  •       لن 

ميهوبي  عزالدين  الثقافة  وزير  فتح 
امل�ساريع  اأ�سحاب  بع�س  على  النار 
باأ�سحاب  اإياهم  وا�سفا  الثقافية، 
اأن  موؤكدا  والوهمية،  املزيفة  امل�ساريع 
اأ�سحاب  حماربة  على  حري�سة  و�سايته 
اأنه  معلنا  الأر�سفة،  وحديث  اخلطابات 
الوزير الأول اتخذ قرارا يق�سي بت�سديد 
مليار   44 ب  واملقدرة  النا�رشين  ديون 

�سنتيم
خالل  الأم�س  ميهوبي  الدين  عز  ك�سف 
التحفظ  ثم  اأنه  فروم  على  �سيفا  حلوله 
 23 الـ  الطبعة  يف  عنوانا  على   56 
ملعر�س الكتاب الدويل باجلزائر يف اآخر 
التظاهرة  افتتاح هذه  ت�سبق  فرز  عملية 
الثقافية الهامة املقرر يف ال 29  اأكتوبر 
التي  العناوين  اأن هذه  اجلاري، مو�سحا 
مت التحفظ عليها باإ�رشاف جلنة خمت�سة 
ملعر�س  الفتتاحي  اخلط  مع  تتعار�س 
الكتاب الدويل، م�سيفا ان اأن هذا الرقم 
يبقى �سعيفا جدا مقارنة بعدد العناوين 

امل�ساركة واملقدرة ب 260 لف عنوان.
اأن  الثقافة  وزير  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
الوزير الأول اتخذ قرارا يق�سي بت�سديد 
مليار   44 ب  واملقدرة  النا�رشين  ديون 
الديوان  تكليف  مت  قائال:«  �سنتيم، 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
العملية  هذه  على  بالإ�رشاف  املجاورة 
النا�رشين  هوؤلء  ت�سجيع  من  �سيمكن  ما 

لدخول  بالأريحية  �سعورا  ومينحهم 
يف  طبعته  يف  الدويل  اجلزائر  معر�س 

ال23«.
يف �سياق مت�سل، اأو�سح امل�سوؤول الأول 
معر�س  مبيعات  حجم  اأن  القطاع  يف 
 5 ب  تقدر  باجلزائر  الدويل  الكتاب 
الطبعة  هذه  اأن  متوقعا  دولر،  ماليني 
امل�ساركة  اإىل  بالنظر  التميز  �ستعرف 
1000دار  متثل  والتي  املنتظرة  النوعية 
جمهورية  منها  دولة   49 من  للن�رش 
ال�سني ال�سعبية التي �ستحظى بال�سيافة 
ال�رشفية بح�سور نوعي ل 160 ع�سوا من 
الثقافة  وزير  نائب  يتقدمهم  املثقفني 
على  احلائز  مويان  اإىل  اإ�سافة  ال�سيني 

جائزة نوبل لعام 2012
ومن جهة اأخرى طالب الوزير النا�سطني 
على  العتماد  بعدم  الثقايف  املجال  يف 
اإياهم  داعيا  م�ساريعهم،  لتمويل  الدولة 
اإىل تاأ�سي�س هياكل �سغرية ميار�سون فيها 
كتون�س  الدول  ببع�س  اقتداء  اأن�سطتهم، 
على  �سغرية  م�سارح  تاأ�سي�س  يتم  التي 
عرو�س  لتقدمي  فيها  الأحياء  م�ستوى 
الدولة،  م�سارح  ينتظروا  اأن  دون  يومية، 
منتقدا �سلوك اجلمعيات اجلزائرية التي 

ل تن�سط دون دعم الدولة.
اإقامة  �سيتم  اأنه   « ميهوبي  واأ�ساف 
الفاعلون  اإليها  يدعى  ثقافية  جل�سات 
ذات  امل�ساريع  اأ�سحاب  و  احلقيقيون 

عن  اأبانوا  الذين  فقط،  املميزة  الروؤى 
ح�سور حقيقي م�سريا اأن هوؤلء معروفني 
اإذ  تربير،  اأو  لتقدمي  بحاجة  ولي�سوا 
خم�س�سة  ور�سات  و  جل�سات  �ستنظم 
ي�رشف عليها خمت�سون ميتلكون التجربة 
والكفاءة وامل�سداقية يف جمالت عديدة 
كامل�رشح والرتاث وال�سينما وغري ذلك«.

ندد  الرتاث،  حفظ  وبخ�سو�س 
الفوارة،  عني  متثال  تخريب  مبحاولت 
م�سددا اأنه يجب حماية الرتاث مبختلف 
املجتمع  داعيا  تخريبه  ومنع  اأ�سكاله، 
حماية  يف  وامل�ساهمة  والتعقل  للحكمة 
املادة  اإن  مو�سحا:«  اجلزائر،  تراث 
على  للحفاظ  تدعو  الد�ستور  من   76
املادي،  وغري  املادي  الوطني  الرتاث 

مل  اأنه  اأو�سح  املخطوطات  وبخ�سو�س 
التي  اإح�ساء املخطوطات  الآن  يتم حد 
تزخر بها اجلزائر م�سريا اإىل اأنها ما بني 
األف خمطوطة موجودة  األف اىل 40   35
موؤكدا  اخلا�سة،  املكتبات  م�ستوى  على 
لها،  الأن�سب  هي  ال�سحراوية  البيئة  اأن 
حتى حتافظ على �سكلها ول تتلف. وعن 
حتيني قانون حماية الرتاث، اأ�سار الوزير 
اإمكانية حتيني قانون 04-98  اأنه يدر�س 
اخلا�س بحماية الرتاث، اإذ �ستقدم خالل 
هذا الأ�سبوع م�سودة اأخرية تعر�س �سمن 
الإجراءات على الأمانة العامة للحكومة، 
للم�سادقة  الوزارات  خمتلف  على  ليوزع 

عليه .
  اإميان لوا�س  

�سدد رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان 
را�س  اأنه  على  بوحجة  ال�سعيد 
معار�سوه  به  خرج  الذي  بالقرار 
رئي�س  انتخاب  �سيتم  اأنه  اأكدوا  ملا 
الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  جديد 
اليوم، مو�سحا اأنه �سين�سحب دون اأن 
يقدم ا�ستقالته ليرتك املجل�س يعمل 
القوانني  م�ساريع  مناق�سة  ويكمل 
ما  و�سف  حني  يف  له،  �ستنزل  التي 
اإىل  �سيوؤدي  الذي  بالال�رشعي  وقع 

نتائج غري قانونية داخل اأ�سوار مبنى 
زيغوت يو�سف.

ت�رشيح  خالل  امل�سدر  ذات  واأكد 
خ�س به »الو�سط« يوم اأم�س، باأن ما 
مت التو�سل اإليه من قبل النقالبيني 
يعد  و�سفه  على  ال�رشعية  على 
خمرجا ير�سى به اإىل حد ما �سيما 
جاء  التي  ا�ستقالته  يقدم  لن  واأنه 
التلفزيون  طريق  عن  له  مطلبها 
م�سيفا:«  عام،  ب�سكل  وال�سحافة 

اأنا لن اأ�ستقيل لأن القانون يف �سفي 
الأمر  ل�سيا�سة  معار�سي  تطبيق  مع 
اأويحيى  دعوة  قبولهم  بعد  الواقع 
بها  ت�سري  التي  القوانني  تطبيق  بدل 

املوؤ�س�سة الد�ستورية«.
خرب  بوحجة  نفى  اأخرى  جهة  ومن 
الوطني  ال�سعبي  اإىل املجل�س  نزوله 
اليوم حل�سور اجلل�سة العلنية اخلا�سة 
للمجل�س  جديد  رئي�س  باإنتخاب 
على  عجزه  ب�سبب  الوطني  ال�سعبي 

ذلك حيث اأو�سح هذه النقطة:« اأمل 
يقولوا اأين عاجز على تاأديتي مهامي، 
اجتماع  اأح�رش  ولن  اأنزل  لن  لهذا 
اخلارجني على ال�رشعية والقانون«، 
يف حني ذكر اأنه طالب من معار�سيه 
والنقا�س  العقل  لغة  اتخاذ  ب�رشورة 
رف�سوا  لكنهم  الأزمة  �سندا يف هذه 
ذلك وف�سلوا الولوج اإىل زوبعة جعلت 

�سورة اجلزائر تت�سوه يف اخلارج.
علي عزازقة
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ال�شعبي  املجل�س  رئي�س    
الوالئي لتيندوف

املعرب بوابة اإفريقيا 
للجزائر

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  واأكد 
الوالئي لتندوف  اأحمد باب العيا�س 
يف حديث جمعه بـ«الو�شط« اأنه بعد 
�شهرين على فتح املعرب احلدودي  
»م�شطفى بن بولعيد« بني اجلزائر 
تبقى  وموريتانيا،  تندوف  عرب 
الفرتة جد ق�شرية اإال اأن عائداتها 
بداأت يف التبادر بداية من القافلة 
االأخرية  الفرتة  خالل  عربته  التي 
املنتوجات  معر�س  يف  للم�شاركة 
بداية  نواك�شوط  يف  اجلزائرية 
�شاحنة،   20 عرب  اأم�س،  من 
به  قامت  معر�س  اأكرب  اأنه  موؤكدا 
»�شافك�س«  املعار�س  موؤ�ش�شة 
خارج الرتاب الوطني على م�شتوى 
وقرابة  مغطى  مربع  مرت   4000
اأن  معتربا  جزائري،  عار�س   80
للمتعاملني  اخلطوة ر�شالة تطمني 
لالإقبال  اجلزائريني  االقت�شاديني 
واعدة  فر�س  فتح  وبالتايل  عليه 
عامة  ب�شفة  اجلزائريني  اأمام 
وذلك  خا�شة،  ب�شفة  والتندوفيني 
التجارة  وزير  زيارة  دعمته  ما 
ووزير النقل، يف حني تطرق لتنقل 
االأ�شخا�س الذي اأكد اأنه يف اإطار 
اأنهم  متداركا  العادية،  احلركة 
خا�شة  كبريا  اأمال  عليه  يعلقون 
من الناحية االقت�شادية والتوا�شل 
تتقا�شم  تندوف  كون  الثقايف 
الثقافة وحتى اجلانب االجتماعي 
بني  العائلي  باالمتداد  تعلق  فيما 
عائدات  اأي  وموريتانيا،  تندوف 

تكون على كال البلدين. 
االإفريقي  العمق  م�شتوى  اأما على 
يفتح  املعرب  اأن  فاأو�شح  للجزائر 
اإفريقيا  اأ�شواق  اجلزائر  اأمام 
يف  ي�شب  ما  وهو  الغربية، 
االقت�شادي  التعزيز  اإطار  نف�س 
بعد  اأكرث  �شيتعزز  ذلك  اأن  مردفا 
بني  الطريق  تعبيد  ا�شتكمال 
املعرب والزويرات لتكون العائدات 
االقت�شادية اأكرب رغم عدم وعورته 

الكبرية حاليا.

 �شوق املوقار بطبعة 
جديدة بطابع جزائري 

واإفريقي

 وبالعودة لتندوف فتطرق حمدثنا 
للتح�شري لل�شوق التاريخية لتندوف 
»املوقار«، الإعادته بطبعة جديدة، 

ح�شنات  من  ح�شنة  اأنه  موؤكدا 
املعر�س ونتيجة اإيجابية اأوىل له، 
املنتوجات  لعر�س  فر�شة  ليكون 
اجلزائرية وكذا متعاملني من دول 

اجلوار باإفريقيا عامة.
مت  التي  النقائ�س  بخ�شو�س  اأما 
رجال  بع�س  طرف  من  رفعها 
�شابق  وقت  يف  االأفارقة  االأعمال 
ال�شريفة  قطاع  �شعف  بخ�شو�س 
»البنوك«  اجلزائرية بدول اجلوار 
ومدى  موريتانيا  راأ�شها  على 
املتعاملني  على  ذلك  انعكا�س 
االقت�شاديني بني البلدين، فاأو�شح 
اأنه مت طرح املو�شوع خالل زيارة 
طرف  من  والتجارة  النقل  وزيري 
ومن  املحليني  االأعمال  رجال 
رئي�س  حمليني:  م�شوؤولني  طرف 
وغرفة  الوالئي  ال�شعبي  املجل�س 
االأخري  اأو�شح  وال�شناعة،  التجارة 
التجارية  االأن�شطة  مرافقة  اأن 
وهو  حتفيزية  اإجراءات  من  البد 
باحلديث  التجارة  وزير  وافقه  ما 
التفاقيات  اللجوء  �رضورة  عن 
اجلمركة  جمال  يف  تف�شيلية 
بنك  باخل�شو�س  م�شارف  وتوفري 
على  بوكاالت  اخلارجي  اجلزائر 
العبور  ووكالء  تندوف  م�شتوى 
وكذلك  املوريتانية،  واالأرا�شي 
اإن�شاء  عن  التجارة  وزير  اأعلن 
بالوالية  لوجي�شتيكية  قاعدة 
وكذلك بتمرنا�شت لدعم املنتجني 
كما  وامل�شدرين،  اجلزائريني 
�رضيبية  باإعفاءات  هوؤالء  طالب 
وتعوي�شات يف النقل ملدة حمددة 
من 3 اإىل 5 �شنوات، كفرتة ي�شتقر 
الزخم  به  وي�شتقر  املعرب  بها 
االقت�شادي ويتحول لقبلة كما هو 

مرجو منه.

بوزيان مهماه
 املعرب يوفر م�شاحة 

عبور دولية اآمنة

مهماه  االقت�شادي  اخلبري  بدوره 
التعاون  اإىل  للنظر  دعا  بوزيان 
اجلزائري املوريتاين من املنظور 
املنطقة  لتنمية  االإ�شرتاتيجي 
الغربي  للجنوب  احلدودية 
�شبل  توفري  وكذلك  اجلزائري 
موريتانيا  جلارتنا  التنمية  بعث 
ال�شمالية،  مناطقها  م�شتوى  على 
مو�شحا اأن الطريق الدويل ال�شيار 
ك�رض  �شاأنه  من  –�شوم«  »تندوف 
يف  �شا�شعة  مناطق  عن  العزلة 
مناطق  وهي  موريتانيا،  �شمال 
رقابة  عن  وبعيدة  من�شية  الزالت 
بنواك�شوط،  املركزية  احلكومة 
عامرة  معبدة  طريق  فوجود 
م�شاحة  �شتوفر  النقل،  بحركة 
عبور دولية اآمنة، و�شتكون الو�شيلة 
العابرة  اجلرمية  ملواجهة  االأجنع 
اأن  حيث  ال�شحراوي،  لل�شاحل 
املالذ  تعّد  ال�شا�شعة  ال�شحاري 
تهريب املخدرات  ل�شبكات  االآمن 
الب�رض  وجتارة  ال�شالح  وجتارة 
»ومن  للقارات،  العابرة  واجلرمية 
هذا املنظور االإ�شرتاتيجي ينبغي 
اال�شتثمار  هذا  مو�شوع  تناول 
الهام الذي و�شعته اجلزائر الإقامة 
ما  كلفها  والذي  احلدودي  املعرب 

يقارب 8،5 مليون اأورو«.

»الو�شط«  حمدث  اأ�شاف  كما 
نواك�شوط  اإىل  العابر  اخلط  اأن 
لعملية  م�شهلة  حتتية  بنية 
اجلزائر  بني  امل�شافرين  تنقل 
وموريتانيا وت�شجيع خمتلف اأوجه 
البلدين،  بني  والتعاون  التبادل 
واجتماعيا  وجتاريا  اقت�شاديا 
بني  من  تعّد  فموريتانيا  وثقافيا، 
االإ�شرتاتيجي  العمق  اأهم عنا�رض 
اأن  م�شيفا  اإفريقيا،  للجزائر 
ح�رضها  من  اأو�شع  النظرة 
الداخلية  املناطق  بتنمية  يف 
مقارنة  خالل  فمن  للجزائر، 
باأن  جند  للم�شافات،  ب�شيطة 
ونواك�شوط  تندوف  بني  امل�شافة 

)املطلة على املحيط االأطل�شي( 
هي 1676 كلم، بينما امل�شافة بني 
اأقل  هي  تيمو�شنت  عني  تندوف 
بينما  كلم،   1430 بـ  تقدر  فهي 
والعا�شمة  تندوف  بني  امل�شافة 
الطريق  طول  على  اجلزائرية 
باأن  م�شتنتجا  كلم،   1746 تقارب 
املنظور ال�شليم يتجاوز ح�شابات 
روؤية  اإىل  والكلفة  امل�شافات 
تقوية  اإىل  تهدف  اإ�شرتاتيجية 
املمتد  االإ�شرتاتيجي  عمقنا 
تطوير  اإىل  اإ�شافة  اإفريقيا، 
جنوبنا الكبري من خالل ربط هذا 
املعرب احلدودي بخارطة ت�شبيك 
بني  الرابطة  اخلطوط  من خالل 
والبي�س  واليزي  تندوف  واليتي 
وكذا  العا�شمة،  اجلزائر  بوالية 
ربط  واأي�شا  بوهران  البي�س 
بوالية  ال�شيخ  �شيدي  االأبي�س 
 47 جتهيز  اإىل  اإ�شافة  اأدرار، 
الوطنية  للموؤ�ش�شة  تابعة  حافلة 
التحكم  بنظام  امل�شافرين  لنقل 
عن بعد. دون اإغفال امل�رضوعني 
الهامني املتعلقني بـ الطريق العابر 
الغو�س-اجلزائر(   ( لل�شحراء 
وم�رضوع ميناء الو�شط احلمدانية 
)تيبازة( امل�شممني �شمن منظور 
تعزيز فر�شنا وح�شورنا يف العمق 

االإفريقي.
تفاوؤله  عن  مهما  بوزيان  وعرب 
بقوله  »باالإمكان ت�شور امل�شتقبل 
الواعد من خالل متثيل هند�شي 
من  املمتد  لالإ�شعاع  ب�شيط 
متو�شنت  عني  نحو  تندوف 
واأي�شا  )موريتانيا(  ونواك�شوط 
احلمدنية  وميناء  مترنا�شت 
)نيجرييا  والغو�س  �شماال 
�شيمنحنا  اأنه  معتربا  جنوبا(«، 
فر�شا هائال لالإ�شتثمار، خا�شة 
هو  موريتانيا  باأن  نعلم  ونحن 
املوارد  يف  بوفرة  يتمتع  بلد 
والطاقة،  )املعادن  الطبيعية 
واالأرا�شي  الغابات،  واأخ�شاب 
ال�شمكية،  وامل�شايد  الزارعية، 
واالأنظمة  املائية،  واملوارد 
املال  والراأ�س  االإيكولوجية(، 
)املباين  املنتج  اأو  امل�شّنع 
التحتية(  والبنية  واملعدات 
غري  املال  الراأ�س  وكذلك 
واالجتماعي  والب�رضي  املادي 
جند  كما  والتاريخي.  والثقايف 
مبوريتانيا باأن املوارد املتجددة 
بها متثل 58 يف املائة من الرثوة 
الطبيعية لهذا البلد، حيث متثل 
نحو  وحدها  االأ�شماك  م�شايد 
وهذا  الطبيعية.  الرثوة  ربع 
لالإ�شتثمار  م�شجعا  اأمراً  ميثل 
االإنفتاح  وتقوية  مبوريتانيا، 

عليها والتواجد بها.

بالتزامن مع معر�س املنتجات اجلزائرية بنواك�شوط

�شارة بومعزة  

معرب »م�صطفى بن بولعيد« بوابة 
اجلزائر نحو اإفريقيا الغربية

.        الو�صيلة الأجنع ملواجهة اجلرمية عرب ال�صاحل

على خلفية القرارات االأخرية لوزارة الرتبية

القب�صة احلديدية من جديد 
بني النقابات و الو�صاية

 اإتهمت نقابات امل�شتقلة 
الرتبية  وزراة  للرتبية 
مل�شاكل  تاأ�شي�س  حتاول 
داخل  و�رضاعات 
املدراء  بني  املوؤ�ش�شة 
خلفية  على  واالأ�شاتذة، 
القرارات  تداعيات 
على  ن�س  الذي  االأخرية 
اإجبار االأ�شاتذة على العمل 
والثالثاء،  ال�شبت  اأيام 
باال�شتفزازات  منددة 
لالأ�شاتذة  املتكررة 
التي  التع�شفية  والقرارات 
توؤكد النقابات ا�شتهدافها 
وال�رضيح  الوا�شح 
املوؤ�ش�شة  الإ�شتقرار 

التعليمة
 

بوديبة
 التعليمات اجلديدة 
توؤكد جهل م�شوؤويل 

القطاع مب�شاكله 
االأ�شا�شية

الر�شمي  املتحدث  اتهم 
للمجل�س الوطني امل�شتقل 
التدري�س  مل�شتخدمي 
االأطوار  ثالثي  للقطاع 
الكنابا�شت م�شعود بودبية 
الوطنية  الرتبية  وزارة 
تاأ�شي�س  حتاول  باأنها 
مل�شاكل و�رضاعات داخل 
املدراء  بني  املوؤ�ش�شة 
خلفية  على  واالأ�شاتذة، 
القرارات  تداعيات 
على  ن�س  الذي  االأخرية 
اإجبار االأ�شاتذة على العمل 
والثالثاء  ال�شبت  اأيام 
وحّذر بوديبة يف ت�رضيحه 
على  �شيء  »كل  ملوقع 
تداعيات  من    « اجلزائر 
لوزارة  االأخرية  القرارات 
باأن  اأن  مربزا  الرتبية، 
والقوانني  التعليمات  تلك 
جهل  توؤكد  اجلديدة، 
م�شوؤويل القطاع مب�شاكله 
مي�س  ما  وكل  االأ�شا�شية، 
للتلميذ  العلمي  التح�شيل 
على  النار  بوديبة  وفتح 
اإياها  متهما  الو�شاية، 
اجلهل  �شيا�شة  مبمار�شة 
قائال:  التماطل،  و 
االأخرية  »القرارات 
ت�شتهدف  الرتبية  لوزارة 
البيداغوجية  االإ�شتقاللية 
لالأ�شاتذة داخل املوؤ�ش�شة 

الرتبوية«

حممد �شيهوب
 نتعر�س للم�شاومات 
و امل�شايقات من قبل 

الو�شاية

التن�شيقية  رئي�س  ت�شائل 
الوطنية للعلوم االإ�شالمية، 
�شيهوب  حممد  بوجمعة 
ت�شف  اأن  الرتبية  لوزيرة 
املوظفني  م�شتخدميها 
اجلمهورية  قوانني  وفق 
والذين يتحملون م�شوؤولية 
اجلديد  اجليل  تعليم 
االأ�رضار«،  »جمعية  بـ 
مبمار�شة  الو�شاية  متهما 
امل�شاومات و امل�شايقات 
التن�شيقية، موؤكدا  يف حق 
نقابته مببداأ  على مت�شك 
الهوية  مواد  عن  الدفاع 

الوطنية
بتحرك  املتحدث  وهدد 
االحتاد  لواء  حتت  نقابته 
والتكوين   للرتبية  الوطني 
الوطنية  التعبئة  اأجل  من 
عدم  حال  يف  للت�شعيد 
عن  الوزيرة  تراجع 
االأخرية  ت�رضيحاتها 
العلوم  اأ�شاتذة  حق  يف 
و�شفتهم  التي  االإ�شالمية 
اأ�رضار”،  “جمعية  باأنهم 
التي  العري�شة  �شمن 
قدمتها امام العدالة �شد 

رئي�س التن�شيقية.
 

اإيدير عا�شور
 �شنتجه للت�شعيد يف 

حالة عدم االإ�شتجابة 
للمطالب املطروحة  

عا�شور  اإتهم   جهته  من   
الوطنية  الرتبية  وزارة 
الو�شاية مبمار�شة �شيا�شة 
عمال  مطالب  جتاهل 
باأن  متوعدا  القطاع، 
لت�شعيد  �شتتجه  نقابته 
عدم  حال  يف  االحتجاج 

ا�شتجابة الو�شاية.
املجل�س  و�شن  هذا 
الوطني الأ�شاتذة الثانويات 
اجلزائرية االأم�س اإ�رضابا 
ثانويات  كل  عرب  وطنيا 
باإخالف  تنديدا  الوطن، 
نورية  الرتبية  وزيرة 
بوعودها  غربيط  بن 
حما�رض  �شمن  املثبتة 
بخ�شو�س  االجتماعات 
االجتماعية،  مطالبهم 
ن�شبة  و�شلت  وقد  
النقابة  عمال  ا�شتجابة 
كل  عرب  باملائة   100 اإىل 
حظيت  فيما  الثانويات، 
االحتجاجية  حركتهم 
قبل  من  كبرية  مل�شاندة 
االبتدائي  الطورين  عمال 

واملتو�شط.
اإميان لوا�س 

مّر ما يزيد عن ال�شهرين عن افتتاح معرب »م�شطفى بن بولعيد« الرابط بني اجلزائر وموريتانيا عرب تندوف ليتبع باأو�شع 
حركية ملوؤ�ش�شة �شافك�س عرب معر�س املنتجات اجلزائرية املقام بداية من اأم�س بالعا�شمة املوريتانية، و�شط انتظار كبري من 
اأبناء تندوف وتفاوؤالت من املتابعني، موؤكدين اأن املعرب يوفر م�شاحة عبور دولية اآمنة اإ�شافة اإىل اأنه الو�شيلة االأجنع ملواجهة 
اجلرمية عرب ال�شاحل على حد تعبري بوزين مهماه، كما دّعمه يف الروؤية رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي لتندوف م�شريا اإىل 

الوعود االأخرية اخلا�شة بتعزيز العالقات الثنائية باتفاقيات تف�شيلية وتوفري م�شارف، وكذا اإعالن الو�شاية عن اإن�شاء 
قاعدة لوجي�شتيكية بالوالية وكذلك بتمرنا�شت لدعم املنتجني اجلزائريني وامل�شدرين، و�شط مطالب باإعفاءات �شريبية.
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حممد ن�سيب يطلق نادي 
ال�سحافة للموارد املائية

 
ال�صحافة  نادي  املائية  املوارد  وزير  اأم�س  اأطلق 
تاأكيدا  اليوم الوطني لل�صحافة  للموارد املائية مبنا�صبة 
مع  وجدية  منتظمة  عالقات  بن�صج  الوزارة  التزام  على 

ال�صحافة.
كل  بفتح  املائية  املوارد  وزير  اأمر  الإطار  هذا  وفيِ 
لمركزية  وم�صالح  مركزية  اإدارة  من  القطاع  اأبواب 
الوزير  قال  و  الو�صاية  حتت  الواقعة  املوؤ�ص�صات  وكل 
والتبادل  للّقاء  لل�صحافة  ف�صاء خم�ص�س  هو  النادي  اأن 

واجتماع مهنيي الإعالم من جميع اأنواع ال�صحافة
اجل  من  املائية  املوارد  قطاع  اأخ�صائيي  و  باإطارات 
ف  املعلومات  على  واحل�صول  عملهم  عالقات  تعزيز 
الوزير  اأطلق  كما  موثوقة  م�صادر  ومن  الآين  الوقت 
"منتدى املاء" الذي يندرج �صمن ن�صاطات النادي وابرز 
ح�صني ن�صيب اأن النادي �صينظم ب�صكل دوري كل 15 يوم 
ملناق�صة  املائية  املوارد  قطاع  م�صوؤويل  خمتلف  مع 
كتجنيد  القطاع  بن�صاطات  املتعلقة  امل�صتجدات 
ال�رشوب  باملاء  والتزوير  املائية  املوارد  اأ�صكال  كل 
اإىل  اإ�صافة  املورد  وحماية  والتطهري  وحماية  والتطهري 
املاء املوجه لال�صتغالل الفالحي  وعلى هام�س اللقاء 
حمطة  ثالثني  لإجناز  النطالق   مت  انه  الوزير  �رشح 
لل�رشف ال�صحي و اجناز خم�صة �صدود جديدة للتحكم 
وعن   الفي�صانات  منع  ق�صد  الوديان  اكرب  �صيالن  ف 
الوزير  قال  للمياه  اجلزائرية  لل�رشكة  املادية  الو�صعية 
انها ا�صرتجعت م�صتحقاتها من البلديات باأمر من وزير 
انها  اأو�صح  و  الإدارات احلكومية  و كذلك من  الداخلية 
تعمل ذلك من املواطنني وقال الوزير ان الو�صع املايل 
ت�صديد امل�صتحقات  بالت�صامح ف  ي�صمح  ف اجلزائر ل 

املالية لل�رشكة .
من جهة اأخرى اأعلن الوزير عن اإطالق اجلائزة ال�صنوية 
ال�صحفية  الأعمال  اأح�صن  لتكرمي  املوجه  لل�صحافة 
عن  الإعالن  �صيتم  انه  الوزير  واأ�صاف  باملاء  املتعلقة 

مو�صوع اجلائزة و �صتمنح يوم اليوم العاملي للماء
 ف.ن�سرين

 اأدرار

ترحيل 400 مهاجر 
غري �سرعي اإىل النيجر 

امل�صرتكة  الأمنية  امل�صالح  اأم�س  اأول  ليلة  قامت 
من  الولية  م�صالح  مع  وبالتن�صيق  ادرار  بولية 
املريحة  النقل  و�صائل  وفرت  التي  النقل  مديرية 
بال�صهر  اجلزائري  الأحمر  الهالل  قام  بالإ�صافة 
على توفري الأغذية وم�صالح ال�صحة هي بدورها 
وراحة  عالج  على  ي�صهر  طبي  فريق  وفرت 
مت  اين  النيجر  دولة  من  املهاجرين  الأ�صخا�س 
جتميعهم مبركز الهجرة وبعدها انطلقت القافلة 
بنقل حوايل 400 مهاجر انطالقا من مدينة ادرار 
اإيل  ترحيلهم  يتم  وبعدها  ولية مترنا�صت  باجتاه 
بلهم الأ�صلي النيجر ف ظروف اإن�صانية جيدة ف 
اإطار احرتام حقوق الإن�صان وهذه العملية جاءت 
م�صتمرة  ماتزال  والتي  ال�صابقة  العمليات  بعد 
ب�رشورة  النيجر  دولة  م�صوؤوىل  من  بطلب  وهذا 
التفاقية  اإطار  ف  املهاجرين  اأ�صخا�صها  اإعادة 

املربمة
بو�سريفي بلقا�سم 

العقيد لهبريي يلتقي 
ال�سفري الكرواتي 

العقيد  الوطني,  لالأمن  العام  املدير  تباحث 
�صفري  مع  الثالثاء,  اأم�س  الهبريي,  م�صطفى 
حول   اأندريا�صيفيت�س,  مارين  باجلزائر,  كرواتيا 
�صبل تعزيز التعاون بني �رشطة البلدين ف خمتلف 
امليادين, ح�صب ما افاد به بيان للمديرية العامة 
لالأمن الوطني.  واأو�صح امل�صدر ذاته اأن الطرفني 
ف  واخلربات  التجارب  تبادل  »اأهمية  على  اأكدا 
ف  ودوره  املتخ�ص�س  ال�رشطي  التدريب  جمال 
اأ�صكال  كل  ملواجهة  العملياتي  الأداء  تطوير 
واجلرمية  للحدود  العابرة  فيها  مبا  اجلرمية 
اأ�صاد الديبلوما�صي  ال�صياق,  امل�صتحدثة«وف ذات 
قطعتها  التي  الكبرية  ب«اخلطوات  الكرواتي 
ال�رشطة اجلزائرية واحرتافيتها امل�صهود لها على 

ال�صعيدين الإقليمي والدويل«.

للفيزياء  الأبحاث ف معهد »غلوب«  قال مدير 
اأن  مغراوي,  م�صطفى  )فرن�صا(,  ب�صرتا�صبورغ 
الكوارث  وخماطر  الزلزالية  املخاطر  تقييم 
نظر  وجهة  من  مهمة  ق�صية  »تعد  اجلزائر  ف 
الزلزايل  اخلطر  اأن  حيث  و�صيا�صية,  علمية 
يظل مرتفعا ن�صبياً ف اجلزائر«, م�صريا اإىل اأن 
اجليد  والتن�صيق  للمخاطر  املتكامل  »الت�صيري 

بني اجلهات املعنية ي�صبح هدفا حا�صما للحد 
من املخاطر والآثار التي قد ترتتب عن وقوع 

الزلزل«.
الزلزالية  املناطق  »تق�صيم  باأن  مغراوي  وقال 
ف  تبنيه  مت  كما  الزلزايل  اخلطر  وتقييم 
ولتزال  فجوات  له  احلايل  الزلزايل  الت�صميم 
دعما  يتطلب  مما  عالية,  الزلزالية  املخاطر 
اأف�صل يالئم اأولويات الوقاية من هذه الكوارث 
الطبيعية وفقا لتو�صيات موؤمتر �صينداي للحد 

من خماطر الكوارث الذي عقد ف 2015«.

حاجة  »هناك  فاإن  املخت�س,  لذات  وبالن�صبة 
لفهم  واملخاطر  الزلزالية  املخاطر  لدرا�صات 
ميكن  والتي  للزلزل,  املدمرة  الإمكانات 
وتداعيات  الأرواح  ف  خ�صائر  اإىل  توؤدي  اأن 
اجتماعية واقت�صادية �صلبية كثرية«من جانبها, 
الفلك  اأبحاث  مركز  رئي�صة  اآ�صيا حربي,  دعت 
اإىل  باجلزائر,  واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
لت�صجيل  بيانات خا�صة  �رشورة ت�صميم قاعدة 
م�صرية  اجلزائر,  ف  الزلزالية  املناطق  جميع 
�صت�صتفيد  لزلزال  تعر�صت  منطقة  »اأي  اأن  اإىل 

�صنوات  خالل  اآخر  زلزال  بها  وقع  ما  اإذا  منه 
من بعد«.

التح�صري  اأهمية  على  املتحدثة  ذات  و�صددت 
حتدث  التي  الزلزل  لآثار  واملادي  النف�صي 
كل  نتائج  ت�صجيل  اأن  موؤكدة  امل�صتقبل,  ف 
ال�صتك�صافات ف قاعدة بيانات وجعلها متاحة 
بالغ الأهمية«,  »اأمرا  جلميع امل�صتخدمني يعد 
مقرتحة اأن تقوم اجلهات املعنية برتجمة اآثار 
الزلزل اإىل اأرقام وخرائط للتقليل من خماطر 

هذه الكوارث الطبيعية. 

م.�س

اأكد الأمني العام بوزارة ال�صياحة وال�صناعة 
اأم�س  قا�صي  احمد  اهلل  عبد  التقليدية 
اأن 2.112 م�رشوع �صياحي  بورقلة  الثالثاء 
على  ت�صجيله  مت  معتمد  جديد  وفندقي 
غاية  واإىل   2008 �صنة  منذ  الوزارة  م�صتوى 
ب  تقدر  اإ�صافية  ا�صتيعاب  بطاقة   2018
قا�صي  اأحمد  واأو�صح  �رشير.   277.699
جهوي  لقاء  اأ�صغال  على  اإ�رشافه  خالل 
مبقر الولية حول »تقييم و تنفيذ املخطط 
 »2018  /2008 ال�صياحية  للتهيئة  اجلهوي 

التي  اجلديدة  ال�صياحية  امل�صاريع  هذه  اأن 
األف من�صب �صغل  اأن تخلق 111  من �صانها 
ا�صتثماريا  مبلغا  كلفت  قد  جديد  مبا�رش 
من  يتواجد  و  دج.  مليار   1.493 ب  يقدر 
ال�صتثمارية  ال�صياحية  امل�صاريع  هذه  بني 
820  م�رشوع قيد الجناز بطاقة ا�صتيعاب 
توفري  �صاأنها  من  �رشير  األف   120 ب  تقدر 
الأمني  ذكره  كما   , �صغل  من�صب  األف   60
الربنامج  ويت�صمن هذا  الوزارة  لذات  العام 
ف  �صياحي  م�رشوع   11 اأي�صا  ال�صتثماري 

اإطار ال�رشاكة مع الأجانب بطاقة ا�صتيعاب 
تقدر ب 11.866 �رشير خ�ص�س من اجلها 
غالف مايل ا�صتثماري يناهز 116.96 مليار 
م�صتثمرين  مع  ها  جت�صيد  يتم  حيث  دج 
اإطار  ف  وذلك  خمتلفة  جن�صيات  من 
 49/51 �صيغة  من  املختلطة  ال�صتثمارات 
احمد  وبح�صب   . امل�صوؤول  ذات  وفق   ,
قا�صي فان اجلهود التي قامت بها ال�صلطات 
رئي�س  برنامج  تنفيذ  اإطار  ف  العمومية 
باجلزائر  ال�صياحة  قطاع  لبعث  اجلمهورية 

من  امليدان  ف  ثمارها  تعطي  بداأت  قد 
خالل الإقبال الو�صع للم�صتثمرين ف ملجال 
احلظرية  واأ�صبحت   , الفندقي  و  ال�صياحي 
الفندقية باجلزائر اإىل غاية ال�صنة اجلارية 
بطاقة  فندقية  وحدة   1.330 على  حتوز 
ا�صتيعاب تفوق 118 األف �رشير مقابل 765 
 62.200 بطاقة   1999 �صنة  فندقية  وحدة 
األف   56 تناهز  زيادة  بتحقيق  اأي  �رشير 
يقول  باملائة,    50 يقارب  ما  هو  و  �رشير 

الأمني العام للوزارة.

�رشكة  مدير  الدين  بدر  عريبي  اأكد 
اجلزائرية للمياه لولية اأدرار اأن هناك 
جمهودات ميدانية بغية موا�صلة ا�صتالم 
البلديات  قبل  من  املاء  ت�صيري  ملف 
ف  ملف  اليوم  ال�رشكة  ت�صري  حيث 
ت�صعة بلديات من اأ�صل 28 بلدية وهذا 
الربنامج ميتد اإيل غاية2020 بالتن�صيق 
منه  والهدف  املنتخبة  املجال�س  مع 
هو حت�صني اخلدمات ف التزود ال�صكان 
وهذا  تطلق  م�صاكل  دون  ال�رشب  مباء 

من  اجنازها  مت  التي  امل�صاريع  جراء 
قبل الدولة حيث يوجد اإيل غاية اليوم 
24000 زبون يتعامل مع ال�رشكة والبقية 
يتعاملون مع البلديات ايل حني ا�صتالم 
امللف نهائيا وهنا اطماأن اجلميع بان 
النقطاع والتذبذب احلا�صل ف تزويد 
بع�س املناطق باملاء خارج عن نطاق 
�صالحيات  من  هو  بل  ال�رشكة  ت�صيري 
ملف  ا�صتالم  قريبا  يتم  كما  البلديات 
وبرج  وبودة  ولف  بلدية  من  كل  ف 

احلدودية  وتيمياوين  خمتار  باجي 
اأزمة  من  نعاين  باأننا  املدير  واأ�صاف 
و�صلت  الزبائن  لدي  مرتاكمة  ديون 
اإيل 59 مليار �صنتيم اأثرت على دميومة 
ال�رشكة خا�صة من حيث الربط اجلديد 
باملجمعات ال�صكنية غريها مما ننادي 
ن�صاط  بغية  الديون  حت�صيل  ب�رشورة 
ف  كثريا  عليها  تراهن  التي  ال�رشطة 
وجود  ايل  اخلدمة  بالإ�صافة  حت�صني 
وت�صعي  الع�صوائي  الربط  ف  قر�صنة 

بني  املاء  ف  عادل  توزيع  اإيل  ال�رشكة 
مواكبة  مع  ال�صكنية  الأحياء  جميع 
اإىل  داعيا  احلا�صل  العمراين  التو�صع 
ونبذ  ثروة املاء  �رشورة احلفاظ على 
اأ�صخا�س  هناك  وان  خا�صة  التبذير 
ال�صقي  ال�رشب   اإيل  ماء  حولوا 
الفالحي اأين تدخلت ال�رشكة وهي ف 
ال�صبكة  تطهري  اإيل  متوا�صلة  حماربة 

من كل ال�صلوكيات ال�صلبية   
بو�سريفي بلقا�سم 

ال24  خالل  الوطني,  الدرك  م�صالح  متكنت 
�صاعة الأخرية, من توقيف العديد من الأ�صخا�س 
امل�صبوهني وحجز كميات من املواد املحظورة 
به  اأفاد  ح�صبما  الوطن,  وليات  من  عدد  ف 
واأو�صح  الأمني  اجلهاز  لهذا  بيان  الثالثاء  اأم�س 
لأمن  الإقليمية  ال�رشية  اأفراد  اأن  امل�صدر  ذات 
بولية  الربد  بعني  الوطني  للدرك  الطرقات 

الطريق  م�صتوى  على  متكنوا  بلعبا�س  �صيدي 
الإقليمي  الخت�صا�س  ف  �رشق-غرب  ال�صيار 
ثالثة  »توقيف  من  يوب,  بن  علي  �صيد  لبلدية 
�صنة   31 اىل    23 من  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س 
على منت مركبة �صياحية وبحوزتهم 03 كيلو غرام 
من الكيف املعالج, حيث مت فتح حتقيق ف هذه 
عنا�رش  متكن  بومردا�س,  وبولية  الق�صية«. 

اأثناء  بدل�س,  الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 
الطريق  م�صتوى  على  الطريق  ب�رشطة  قيامهم 
وتيزي  بومردا�س  بني  الرابط   75 رقم  الوطني 
 31 العمر  من  يبلغ  �صخ�س  »توقيف  من  وزو, 
كيلو   01 وبحوزته  �صياحية  مركبة  على منت  �صنة 
ذلك  اإثر  على  ومت  املعالج,  الكيف  من  غرام 
الإقليمية  الفرقة  فتح حتقيق«كما متكن عنا�رش 

�صخ�س  »توقيف  من  بتيربقنت  الوطني  للدرك 
قر�س   38 وبحوزته  �صنة   36 العمر  من  يبلغ 
 KIETYL , NOVAZIN نوع  من  مهلو�س 
للتحقيق  وموا�صلة   HALOPERADOL و 
ومبوجب اأمر بتفتي�س منزل املعني, مت حجز 26 
KIETYL و�صالح  نوع  اآخر من  قر�س مهلو�س 

اأبي�س, وقد مت فتح حتقيق ف الق�صية«. 

الأمني العام بوزارة ال�سياحة عبد اهلل احمد قا�سي  من ورقلة

عريبي بدر الدين مدير اجلزائرية للمياه لولية اأدرار 

م�سالح الدرك الوطني, خالل ال24 �ساعة الأخرية

م�ساريع قطاعية �ستخلق 111 األف وظيفة 

59 مليار ديون لدي الزبائن والقر�سنة اأثرت على ال�سركة

توقيف العديد من االأ�سخا�ص وحجز مواد حمظورة بعدد من واليات الوطن 

مدير الأبحاث يف معهد »غلوب« للفيزياء ب�سرتا�سبورغ

اخلطر الزلزايل يظل مرتفعا ن�سبيًا يف اجلزائر
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البطالني  من  الع�رشات  نا�شد 
الكربى  ورقلة  والية  بدوائر 
 ، الواحات  عا�شمة  غرار  على 
تقرت   ، الربمة   ، حا�شي م�شعود 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ، واحلجرية 
القرار  �شناع   « »الو�شط  يومية 
املركزية  وبالعا�شمة  بالبالد 
فيهم  مبا  ال�رشقي   للجنوب 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير 
املدير  الرئي�س   ، االجتماعي  
للت�شغيل  الوطنية  للوكالة  العام 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  و 
التدخل  اأجل  من   ، جالوي 
العاجل  ال�شخ�شي الإماطة اللثام 
رئي�س  من�شب  �شغور  بخ�شو�س 
ما  للت�شغيل وهو  الوالئية  الوكالة 
فتح الباب على م�رشاعيه لرتويج 
التوا�شل  موقع  عرب  �شائعات 
االجتماعي الغر�س منها حماولة 
لتويل  االأ�شماء  بع�س  فر�س 
الوالئية  الوكالة  ت�شيري  م�شوؤولية 

للت�شغيل .
اأكرث  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اىل   
اأن   املو�شوع  يف  متحدث  من 

رئي�س  تن�شيب  مرا�شيم  اجراء 
بورقلة  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
حتمية  اأ�شبحت �رشورة  اجلديد 
عن  املتوارثة  لرتاكمات  نظرا   ،
يف  املتهم  ال�شابق  امل�شوؤول 
والعرائ�س  ال�شكاوى  من  جملة 
للجهات  املرفوعة  االحتجاجية 
املعنية بالتالعب بعرو�س العمل 
مظاهر  تف�شي  خلف  الوقوف  و 

املرور  دون  املبا�رش  التوظيف 
للت�شغيل  املحلية  الوكاالت  على 
مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ،
الوزير  وتعليمات  توجيهات 
االأول االأ�شبق عبد املالك �شالل 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية  
�رشط  املنطقة  ء  اأبنا  لفائدة 
االولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق 
جهة  من   . املتاحة  واالمكانات 

ثانية فقد اأ�رشت م�شادر م�شوؤولة 
على ملف اليد العاملة ، اأن اختيار 
وقت  يتطلب  املنا�شب  ال�شخ�س 
على  توفره  ن�شيان  دون   ، معني 
كالكفاءة  املوا�شفات  من  جملة 
�شبط  على  والقدرة  املهنية 
اآليات الت�شغيل ، مع ال�شعي خلف 
حما�رشة غليان واحتقان البطالني 

بالوالية بلغة ال�رشاحة .

احلدودية  ق�شة  بن  بلدية   
حادة  ندرة   ، الوادي  بوالية 
غاز  بقارورات  التزود  يف 
البوتان،مما كبد الع�رشات من 
التنقل  عناء  حتمل  العائالت 
للبحث  املجاورة  للبلديات 
عن هذه املادة احليوية التي 
خالل  الطلب  عليها  يكرث 
ب�شبب  ال�شتوية  املرحلة 
ربط  يف  الفا�شح  التاأخر 
ب�شبكة  �شكني  جتمع   2000

غاز املدينة .
قاطني  من  الع�رشات  اأعرب 
ق�شة  بن  بلدية  اأحياء  و  قرى 
بالوادي ، يف حديثهم مع يومية 
ا�شتيائهم  عن   ،  « »الو�شط  
من  ال�شديدين  وتذمرهم 
طرف  من  املطبق  ال�شمت 
مل  التي  املحلية  ال�شلطات 
تكلف نف�شها عناء البحث عن 
الندرة  جذرية مل�شكل  حلول 
بقارورات  التزود  يف  احلادة 
غاز البوتان مبحطات الوقود 
، الو�شع الذي ا�شتغله التجار 
املادة  هذه  لبيع  الفو�شويني 
اىل  اأثمانها  لرفع  احليوية 
�شعر  بلغ  حيث  ال�شقف 
القارورة الواحدة 350  دينار 
كاهل  اأثقل  ما  وهو  جزائري 
ترزح  التي  العائالت  غالبية 
والتي  الفقر  نار  خط  حتت 
م�شطرة  نف�شها  وجدت 
�شد  اأجل  من  لالإحتطاب 

حاجياتها ال�رشورية من طهي 
ويف   ، اال�شتحمام   و  للطعام 
�شياق ذي �شلة قال حمدثونا 
ومديرية  البلدية  م�شالح  اأن 
التوزيع للكهرباء والغاز و�شط 
بالوادي لوحدهما من يتحمل 
املذكورة  املع�شلة  ا�شتمرار 
يف  تعنتهما  ب�شبب  وذلك 
األف   25 مطلب  مع  التجاوب 
يف  اأ�شا�شا  واملتمثل  ن�شمة 
�شكني  جتمع    2000 دعم 
 ، املدنية  غاز  ب�شبكة 
هذه  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة 
الربنامج  يف  م�شجلة  العملية 

اخلما�شي الفارط .
هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�شاكنة  من  االأخر  البع�س 
معنا،   حديثهم  معر�س  يف 
حركة  يف  لل�شارع  باخلروج 
اأمام  مفتوحة  احتجاجية 
مقر البلدية نف�شها للمطالبة 
الو�شايا  من  جاد  بتدخل 
القائم  بان�شغالهم   للتكفل 
 ، االأ�شطر  هاته  كتابة  حلد 
م�شري  عن  اأي�شا  مت�شائال 
املر�شودة  ال�شخمة  االأموال 
اخلا�س  الربنامج  اطار  يف 
لتنمية  الوطني  بال�شندوق 
النائية  اجلنوبية  املناطق 
جت�شيد  وذلك  احلدودية  و 
احلكومي  للربنامج 

االإ�شتعجايل .
�شيخ مدقن 

�شباب  من  الع�رشات  نا�شد 
قزام  عني  االإدارية  املقاطعة 
املنتدب،  الوايل   ، بتمرنا�شت 
جتارة  ن�شاط  تفعيل  ب�رشورة 
طريق  عن  وذلك  املقاي�شة 
املركزية  ال�شلطات  مرا�شلة  
من اأجل اعادة فتح احلدود مع 

دولة النيجر .
تتحدثوا  ممن  البطالون  وقال 
ال�شلطات  اأن   ،  « الو�شط   « لـ 
باعادة  مطالبة  املحلية 
الوحيد  مطلبهم  يف  النظر 
باملنطقة احلدودية عني قزام 
اعادة  �رشورة  يف  واملتمثل   ،
ب�شكل جزئي  ولو  فتح احلدود 
اأجل  من   ، النيجر  دولة  مع 
املقاي�شة  تفعيل جتارة  اإعادة 
البطالة  �شبح  من  الإنت�شالهم 
من  يحا�رشهم  اأ�شبح  الذي 
ب�شبب   ، و�شوب  حدب  كل 
ل�رشكات  منطقتهم  افتقار 
العاملة  االجنبية  و  الوطنية 
وكذا  النفطية  ال�شناعة  يف 
 ، االقت�شادية  املوؤ�ش�شات 

حيث حت�شي مدينة عني قزام 
اأزيد من 2000  بطال مهددون 
 ، بالت�رشد واجلوع يف ال�شوارع 
الذين   ، حمدثونا  قول  ح�شب 
بدورهم اأكدوا يف ذات ال�شدد 
اأنهم قرروا الت�شعيد من لهجة 
املقاطعة  مقر  اأمام  خطابهم 
�شوتهم  الإ�شماع  االدارية 
رفع  بهدف  الو�شية  لل�شلطات 
ان�شغالهم لكل من الوزير االول 
واجلماعات  الداخلية  ووزير 
ثانية  جهة  من    . املحلية 
يف  املنتدبة  الوالية  وايل  اأكد 
ت�رشيح مقت�شب له معنا ، اأنه 
ي�شعى جاهدا منذ تعيينه على 
املذكورة  االدارية  املقاطعة 
لواقع  �شليم  خمرج  اإيجاد  يف 
يف  مبا  باملنطقة  التنمية 
الذي  الت�شغيل  قطاع  ذلك 
امل�شتوى  عن  بالبعيد   و�شفه 
ب�شح  تتعلق  الأ�شباب  املطلوب 
اأو  العمومية  �شواء  املنا�شب  
تلك ذات الطابع االقت�شادي .

�شيخ مدقن 

يعي�ش ال�ش�رع املحلي بوالية ورقلة على وقع ح�لة من الرتقب واالنتظ�ر  ، ب�شبب الت�أخر غري املربر 
يف الك�شف عن هوةية رئي�ش الوك�لة الوالئية  للت�شغيل اجلديد ، بعدم� تقرر ر�شمي� انه�ء مه�م 

ع�دل بو�شو�شة الذي جت�وزته االأحداث .

امل�شوؤول اجلديد �شتتوفر فيه 03 موا�شف�ت قبل اإجراء مرا�شيم تن�شيبه

اأحمد ب�حل�ج 

ال�شارع الورقلي يرتقب  هوية 
رئي�س وكالة الت�شغيل 

يف  عارمة  غ�شب  موجة  ت�شود 
املقاوالتية  املوؤ�ش�شات  اأو�شاط 
املكلفة باإجناز العمليات التنموية 
بواليات ورقلة ، مترنا�شت و اأدرار 
ت�شديد  الفا�شح يف  التاأخر  ب�شبب 
اإليهم م�شتحقاتهم ، ب�شبب متاطل 
امل�شادقة  يف  املايل  املراقب 
على االأموال املخ�ش�شة للعمليات 
املعلومات  ح�شب  املنجزة 
املتاحة .  نا�شد ممثلو 800مقاول 
غرار  على  املجاالت  خمتلف  يف 
املائية  واملوارد  الري  و  البناء 
و  العمومية  والتجهيزات  وال�شكن 
،  ال�شلطات  العمومية  اال�شغال 

اأدرار   ، ورقلة  من  بكل  الوالئية 
�شناع  راأ�شها  وعلى  ومترنا�شت  
القرار  ، ب�رشورة التدخل العاجل 
اأجل  من  املايل،  املراقب  لدى 
ال  التي  اأموالهم  على  االإفراج 
التع�شفية  االإجراءات  رهينة  تزال 
ح�شب  املحلية  االإدارة  قبل  من 
حمدثو  قلق  يثري  ومما   ، قولهم 
االإفراج  تاأخر  اأن   ،« »الو�شط 
و�شع  املالية  م�شتحقاتهم  على 
فتح  حرجة  و�شعية  يف  غالبيتهم 
لتاأويالت  م�رشاعيه  على  الباب 
تعر�شهم   اأن  �شاأنها  من  خطرية 
للت�رشد واجلوع يف ال�شارع ، موازاة 

مع ذلك فقد تزامن  التطرق لهذه 
الكبرية  املعاناة  مع  الو�شعية 
املوظفني  يكابدوها خمتلف  التي 
بالقطاعات اخلا�شة يف ظل تدين 
القدرة ال�رشائية وارتفاع امل�شتوى 
املعي�شي ، ويف اإنتظار تدخل فعلي 
الواليات   بتلك  القرار  �شناع  من 
يبقى   ، القائم  باملطلب  للتكفل 
عدد كبري من املقاولني متم�شكني 
بخيار الدخول يف اعت�شام مفتوح 
ال�شنة  نهاية  مع  الوالية  مقر  اأمام 
ت�شجل  مل  ما  حالة  يف  اجلارية 
الواقع  اأر�س  على  ملمو�شة  حلول 

خالل هذا االأ�شبوع .

 من جهتهم ك�شف متابعون لل�شاأن 
ذكرها   ال�شالف  بالواليات  املحلي 
حرمان  يف  الرئي�شي  ال�شبب  اأن 
على  احل�شول  من  املقاولني 
يزيد  ملا  املالية  م�شتحقاتهم 
على  قاطع  دليل  كاملة  �شنة  عن 
البريوقراطية  مظاهر  تكري�س 
واملح�شوبية واملحاباة من طرف 
راأ�شها  وعلى  املعنية  االإدارة  
يعزز  وما  بالوالية  املالية  الرقابة 
ذلك تفاوت االأدوات الرقابية  على 
م�شتوى ال�شلطة التنفيذية ح�شبما 

جاء على األ�شنة حمدثينا .
اأحمد ب�حل�ج 

م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت 
للتوزيع  الوالئية  باملديريات  
ب�شكرة   ، بورقلة  والغاز  للكهرباء 
هذه  ديوان  اأن   ، مترنا�شت   و 
جتاوزت   زبائنها  لدى  االأخرية 
االأمر   ، �شنتيم  مليار   324 عتبة 
اىل  ذاتها  باملوؤ�ش�شة  دفع  الذي 
قطع الكهرباء على مئات الزبائن 
اأجل الدفع بهم نحو اال�رشاع  من 

يف ت�شوية و�شعياتهم املالية اجتاه 
ذات املوؤ�ش�شة .

و اأ�شافت نف�س اجلهات لـ »الو�شط 
» ، اأن املديريات  الوالئية للقطاع 
الفرتة  خالل  اأ�شدرت   ، املذكور 
�شارمة  تعليمات   ، االأخرية  
عرب  التجارية  الوكاالت  مل�شوؤويل 
الواليات  ودوائر  بلديات  جميع 
التطبيق  اأجل  من   ، املذكورة 

ال�شارم لقرار قطع الكهرباء على 
146 األف زبون متخلف يف ت�شوية 
م�شالح  لدى  املالية  و�شعياتهم 
املنتظر  القرار  هذا   ، �شونلغاز 
تدعيمه مع منت�شف ال�شهر املقبل  
ملتابعة  ق�شائية  ملفات  باإعداد 
ت�شديد  يف  املتعنتني  الزبائن 
م�شتحقات فواتري الكهرباء ، التي 
من  اأكرث  املرتاكمة  ديوانها  بلغت 

180 مليار �شنتيم ، االأمر الذي كان 
�شلبية على ميزانية  انعكا�شات  له 
اأي�شا  �شاأنه  من  ما  وهو  القطاع 
بالتزامات املوؤ�ش�شة يف  اأن  يخل 
املتعاملني  و  العمال  رواتب  دفع 
يتقا�شوا  مل  الذين  اخلوا�س 
كاملة  �شنة  منذ   م�شتحقاتهم 

ح�شب املعلومات املتاحة .
اأحمد ب�حل�ج 

ب�شبب ت�أخر املراقب امل�يل يف امل�ش�دقة على اأموال العملي�ت املنجزة 

لدى الزب�ئن بورقلة ، ب�شكرة و مترنا�شت

800 مقاول بورقلة ، مترنا�شت و اأدرار  يطالبون مب�شتحقاتهم 

ديون �شونلغاز تفوق 324 مليار 

بلدية بن ق�شة ب�لوادي

عني قزام

ندرة حادة يف قارورات غاز البوتان 

 ال�شكان يطالبون باإعادة
 تفعيل جتارة املقاي�شة
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الأ�شغال على  ان  واأو�شح رحماين 
التي  الكرمة  واد  ج�رس  م�شتوى 
ال�شنة  من  يوليو  يف  فيها  �رسع 
و  النتهاء  على  ت�رسف  املا�شية 
النهائي  ال�شتالم  يتم  اأن  يتوقع 
اكتوبر  �شهر  نهاية  للم�رسوع 
يف  عمليا  �شيكون  و  اجلاري 
الفاحت نوفمرب املقبل على اق�شى 
ال�شغال  انتهاء  و�شيكون  تقدير. 
املن�شاة  هذه  م�شتوى  على 
 '' لل�شعداء  ''تنف�س  مبثابة  الفنية 
لأ�شحاب املركبات الذين ي�شلون 
 , اجلنوبي  مدخلها  من  للعا�شمة 
حيث ت�شببت ال�شغال طيلة الفرتة 
مروري  ان�شداد  يف  اليها  امل�شار 
اإىل  حدود  اأحيان كثرية  و�شل يف 
م�شتوى  على  التوتة  بئر  بلدية 

الطريق الوطني رقم 01.
ا�شتالم  يتم  اأن  يفرت�س  وكان 
امل�رسوع قبل الدخول الجتماعي 
�شوء  اأن  اإل   )2018/2019( ل�شنة 
ذلك,  دون  حال  اجلوية  الأحوال 
وفقا لل�شيد رحماين الذي اأكد اأن 

الكرمة  وادي  تهيئة ج�رس  برجمة 
لتفادي  ذلك  و  �رسورية   كانت 
الفي�شانات التي عرفتها املنطقة 
دي�شمرب  يف   ) املحول  مبحاذاة   (
يف  حينها  ت�شببت  التي  و    2016
املركبات  حلركة  تام  �شبه  �شلل 
ت�شدع  حالة  اجل�رس يف  كان  فيما 

ب�شكل يهدد �شالمة م�شتعمليه.
العملية  لهذه  تخ�شي�س  مت  وقد 

مليون   300 ب  قدر  مايل  غالف 
دج, يف حني كان يفرت�س اأن تنتهي 

الأ�شغال يف ظرف �شنة.
و كان غلق هذا املحور "جزئيا " 
يف الأ�شهر املا�شية  لمتام كامل 
اإىل  انحراف  و�شع  مع  الأ�شغال 
للعا�شمة  اجلنوبي  املدخل  ميني 
"وراء  الطريق  م�شتعملي  لفائدة 
بالرغم  خانق"   مروري  ازدحام 

من ان كثريا من �شائقي املركبات 
و  املدخل  هذا  يتفادون  باتوا 
الطريق  ا�شتعمال  اإىل  يلجئون 
اإىل  للو�شول  للدويرة  الإجتنابي 
هذا  اأن  علما  العا�شمة,  قلب 
فايت(  اولد  )الدويرة  املحور 
 100.000 ل  يوميا  مرورا  يعرف 
م�شالح  ارقام  ح�شب  مركبة, 

الدرك الوطني.)

.           تخ�صي�ص غالف مايل قدر ب 300 مليون دج

م�صروع ج�صر وادي الكرمةبالعا�صمة

م٫�س

اال�صتالم النهائي للم�صروع 
نهاية �صهر اكتوبر اجلاري

�صعيدة

اأولياء التالميذ  مب�صعد باجللفة ي�صرخون 

ميلة

اجللفة

تدعيم بلدية �صيدي بوبكر  مب�صت�صفى ب�صعة 60 �صريرا 

اأنقذوا فلذات اأكبادنا من ال�صياع والتيه ؟

م�صاريع تزويد عدة م�صاتي يف 
ال�صيقارة باملياه ال�صروب 

احتجاج عمال ال�صبكة 
االجتماعية 

 مت تخ�شي�س 58 مليون د.ج 
تزويد  م�شاريع   3 لإجناز 
لل�رسب  ال�شاحلة  باملياه 
م�شاتي  عدة  �شكان  لفائدة 
ال�شيقارة  لبلدية  تابعة 
)�شمال ميلة(, ح�شب ما علم 
اليوم الثنني من م�شالح هذه 

اجلماعة املحلية.
اأن  امل�شدر  نف�س  واأو�شح 
هذا املبلغ ي�شمل 3 عمليات 
امل�شاريع  �شمن  تندرج 
ال�شنة  بر�شم  للتنمية  البلدية 
تتمثل  و  اجلارية  املالية 
�شبكة  لإجناز  م�رسوع  يف 
لل�رسب  ال�شاحلة  املياه 
اخلا�شة بتزويد �شكان م�شتة 
موؤخرا  مت  الذي  "مل�شال" 
تقييم  عملية  من  النتهاء 
وهو  به  اخلا�شة  العرو�س 
حاليا يف طور الت�شجيل لدى 
ومتابعة  الربجمة  مديرية 
لنف�س  وفقا  امليزانية 
وبعد  اأنه  واأ�شاف  امل�شدر 
الإجراءات  كافة  ا�شتيفاء 
بها  املعمول  القانونية 
اأن  على  الأ�شغال  �شتنطلق 

تنتهي يف ظرف 8 اأ�شهر.
فيتعلق  الثاين  امل�رسوع  اما 
ب�شعة  للمياه  خزان  ببناء 
مب�شتة  مكعب  مرت   500
لتزويد  "ال�شفي�شفة" 
من  كل  �شكان  وكذا  �شكانها 

و"وجلة  "خماط"  م�شاتي 
اجلزء  متوين  و  بوخليف" 
املتبقي من م�شتة "وردين"و 
البلدية  م�شالح  حاليا  تعمل 
على ت�شجيل امل�رسوع حيث 
مديرية  اإىل  ملفه  مت حتويل 
امليزانية  ومتابعة  الربجمة 
يف  ال�رسوع  املزمع  ومن 
اأ�شهر   7 ظرف  يف  جت�شيده 
اأما امل�رسوع الثالث املزمع 
اجلماعة  بذات  جت�شيده 
املحلية فهو مرتبط مب�رسوع 
اإجناز  يف  ويتمثل  اخلزان 
وهو  باملياه  تزويده  قنوات 

حاليا يف مرحلة اإجراءات 
ذات  -ح�شب  ال�شفقة 
باأن  ا�شاف  الذي  امل�شدر- 
م�شالح البلدية تعتزم اإجنازه 

يف اأجل اأق�شاه 4 اأ�شهر.
التاأخر  يخ�س  وفيما 
هذه  اأ�شغال  انطالق  يف 
خ�شو�شا  امل�شاريع 
التي  البلدية  لهذه  بالن�شبة 
�شح  من  �شكانها  يعاين 
اأن  امل�شدر  اأ�شاف  املياه 
جدوى  لعدم  يرجع  ال�شبب 
عنها  املعلن  املناق�شات 
تاأهل  لعدم  نظرا  �شابقا 
ما  وهو  املقدمة  العرو�س 
مناق�شات  اإجراء  ا�شتدعى 
جديدة وفق قانون ال�شفقات 

العمومية. 

ال�شبكة  عمال  من  الع�رسات  اأقدم 
اخلروج  على  باجللفة  الجتماعية 
اأمام  والعت�شام  الحتجاج  اإىل 
مقر الولية بعدما �شاقوا ذرعا من 
حيث   . و�شعيتهم  بت�شوية  الوعود 
واحلجابة  احلرا�شة  عمال  قام 
غ�شبهم  عن  للتعبري  لفتات  برفع 
مطالبهم  يف  النظر  عدم  من 
و�شكاويهم , واتخذوا قرار املبيت 
الولية  ملقر  املحاذي  ال�شارع  يف 
خا�شة  و�شعيتهم  ت�شوى  حتى 
من  عامال   35 من  اأكرث  منهم  واأن 
�شنة  العقد 18  ال�شبكة فاقت مدة 
الن�شغال  يرفعون  جعلهم  ,مما 
للوايل اجلديد طالبا اأن ينظر اإليهم 
بعني الرحمة كما �رسحوا جلريدة 
الو�شط  التقت  وقد   ,  ) الو�شط   (

بعدد منهم وحملوها نقل معاناتهم 
ان  العلم  0مع  املحلية  لل�شلطات 
مبختلف  مماثلة  اأعداد  هناك 
البلديات تفوق اأكرث من 365 عامال 
مل  الجتماعية  ال�شبكة   اإطار  يف 
وال�شتفادة  و�شعيتهم  ت�شوية  يتم 
على خمتلف  موزعني  الرتقية  من 
منهم  واملوؤ�ش�شات  امل�شالح 
كاحلرا�س  املهنيني  العمال 
وكذا  املطاعم  وعمال  واحلجاب 
يف  ي�شتغلون  الذين  الإدارة  اأعوان 
اأيام  طيلة  املدنية  احلالة  اأك�شاك 
حقرة  من  مايعانوه  مع  ال�شهر 

وتهمي�س وراتب زاهد .
اجلهوي  املكتب   / الو�صط 
باجللفة 

امل�شت�شفى  تد�شني  يرتقب 
لبلدية  �رسير   60 ب�شعة  اجلديد 
يف  �شعيدة(  )ولية  بوبكر  �شيدي 
الحتفال  مبنا�شبة  القادم  نوفمرب 
الثورة  لندلع  ال64  بالذكرى 
ح�شبما  املجيدة,  التحريرية 
اأعلنه وايل الولية, �شيف ال�شالم 
لقاء  خالل  امل�شوؤول  واأو�شح  لوح 
جمعه بال�شحافة املحلية مبنا�شبة 

الحتفال باليوم الوطني لل�شحافة 
تدعيمه  الذي مت  املرفق  هذا  اأن 
الطبية  التجهيزات  مبختلف 
احلديثة من �شاأنه تقريب اخلدمات 
الطبية للمواطنني القاطنني بدائرة 
�شيدي بوبكر. ومت تخ�شي�س مبلغ 
لإجناز  دج  مليار   1 ب  يقدر  مايل 
ملديرية  وفقا  امل�شت�شفى  هذا 
مت  لالإ�شارة  العمومية  التجهيزات 

موؤخرا تد�شني م�شت�شفيني جديدين 
ب�شعة 60 �رسيرا لكل واحد عرب كل 
من بلديتي احل�شا�شنة و يوب و قد 
عرف هذا اللقاء املنظم مبنا�شبة 
التطرق  لل�شحافة  الوطني  اليوم 
ملجموعة من الن�شغالت املهنية 
ال�شحفيني  املرا�شلني  تهم  التي 
لدار  مقر  اإيجاد  منها  بالولية 
ال�شحافة و توفر م�شادر املعلومة 

بالدور  �شعيدة  وايل  اأ�شاد  و 
الإعالميني  يلعبه  الذي  الكبري 
متابعة  و  تغطية  يف  املحليني 
التي  التنموية  امل�شاريع  خمتلف 
ت�شهدها الولية م�شري اإىل �رسورة 
يف  ال�شحيحة  املعلومة  تق�شي 
باملنا�شبة  مت  و  الأخبار  نقل 
على  الهدايا  من  جمموعة  توزيع 

املرا�شلني ال�شحفيني.

مازال تالميذ العديد من ثانويات 
عن  بحثا  التيه  مرحلة  يف  م�شعد 
انطالق  رغم  لالعادة  فر�شة 
يوميا  يجوب  حيث   . الدرو�س 
كانوا  تلميذ مطرود  اأكرث من 150 
الأوىل  �شنوات  يف  يتمدر�شون 
ال�شوارع  ثانوي  والثالثة  والثانية 
فر�شة  عن  باحثني  واملوؤ�ش�شات 
وان  خا�شة  ال�شنة  لإعادة  اأمل 

تتح  مل  ممن  منهم  الكثري  هناك 
لهم فر�شة الإعادة رغم اأنهم غري 
يوؤكد  حني  لل�شنوات.يف  معيدين 
منحت  الفر�شة  اأن  على  الأولياء 
لأبناء البع�س و ) املعريفة ( على 
تعطى  مل  جنباء  تالميذ  ح�شاب 
لهم الفر�شة . وقد وجدنا تالميذ 
ثانويات  اأمام  الزهور  عمر  يف 

املدينة خا�شة

وهو  بولعيد   بن  م�شطفى  ثانوية 
التي  الأ�شى  حالة  عن  يعربون 
يف  �شدت  بعدما  اإليها  و�شلوا 
اأن  العلم  مع   , الأبواب  وجوههم 
يوؤكدون  وتالميذ  اأولياء  هناك 
اإىل مديرية  ان�شغالهم  نقلوا  باأنهم 
يتم  مل  لكن  باجللفة  الرتبية 
ا�شتقبالهم بعد القرارات التع�شفية 
الأق�شام  جمال�س  عن  ال�شادرة 

اخلا�شة  احلالت  تراعوا  مل  التي 
ونف�شيتهم املحبطة . مع العلم ان 
املناطق  اأبناء  من  الكثري  هناك 
مت  الأطوار  خمتلف  من  املعزولة 
تتح  ومل  حق  اأدنى  دون  طردهم 
جعلهم  مما  الإعادة  فر�شة  لهم 

يلتحقون بركب املت�رسبني .
اجلهوي  املكتب   / الو�صط 

باجللفة 
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�صيعرف الطريق الوطني رقم 01 الرابط بني البليدة و اجلزائر ''انفراجا'' قريبا يف زحمة املرور التي دامت 
لأزيد من �صنة على م�صتوى حمول وادي الكرمة, اإذ ت�صرف اأ�صغال تهيئة اجل�صر الواقع باملدخل اجلنوبي 
للعا�صمة  على النتهاء و يتوقع ا�صتالمه مع نهاية ال�صهر اجلاري, ح�صبما علم اأم�س الثالثاء عن املدير 

الولئي لالأ�صغال العمومية عبد الرحمن رحماين.
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ورقة حقائق �سادرة عن نادي الأ�سري وم�ؤ�س�سة ال�سمري
القتل يالحق املعتقلني 

الفل�صطينيني 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�صاليب التحقيق 
الع�صكري:

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�صري عمر الك�صواين:
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�صري و�صام 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�صري 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�صري اإ�صالم 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�صري �صالم 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�صرية 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�صطة«
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. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : اجللفة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب االإنتخابات واجلمعيات
اجللفة يف: 21 اأكتوبر 2018

رقم: 40/م ت �ش ع/م.ت.ع/م.ج.اأ/2018
و�شل اإ�شهاري لتعديل طابع جمعية والئية

طبقا لأحكام املادة 08 من القانون 
رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات. مت تعديل طابع 
جمعية. اجلمعية امل�سماة: جمعية 

بيازرة لل�سيد بالكوا�رس اجللفة طابعها: 
بيئي. جمال ن�ساطها: ولئي. يراأ�سها 
ال�سيد: العيد كمال. املولود بتاريخ: 
1975/03/12 اجللفة. ال�ساكن: حي 

�سونان بناية 1820/04 اجللفة.

تعزية وترحم
 على اإثر امل�ساب اجللل يف فقدان عائلة 
ح�ساين مقر �سكناها مازونة ولية غليزان 

اأحد من اأفرادها املغفور له ح�ساين
احلبيب الذي وافته املنية اجلمعة املا�سي 

عن عمر يناهز 68 �سنة وبهذه الفاجعة 
ليمة تتقدم عائلة بلقايد وبخديجة وبن  الأ
فريحة و ح�ساين دواجي و �رساج بالتعازي 

خ�ص  القلبية لكل من عرف فقيدنا هذا وبالأ
عائلته الكرمية منها زوجته احلاجة  ميينة 
واأبنائه �سيد اأحمد و يا�سني و بناته حليمة و 
عطافية �سائلني له املوىل اأن يتغمد روحه 

على الطاهرة وي�سكنها الفردو�ص الأ
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ANEP N°: 831998 الو�شط:2018/10/24

الو�شط:2018/10/24الو�شط:2018/10/24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
مكتب اال�شتاذ لعوبي احمد حم�شر ق�شائي 

و الكائن مكتبه ب 15 �شارع حممد بوبلة 
باب الوادي اجلزائر 

الهاتف. 0775767739

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني طبقا لن�ش املادة 
ق,ا,م,ا 750من 

لفائدة/ال�سيد عبد الالوي حممد العربي
ال�ساكن/ب�سيدي غيال�ص �رس�سال-ولية تيبازة و اجلاعل عنوانه مبكتب ال�ستاذ لعوبي احمد 15 �سارع حممد بوبلة باب الوادي اجلزائر 

�سد/ال�سيد هربي عبد اجلليل 
ال�ساكن ب/ �سارع علي رملي رقم 95 –بوزريعة –اجلزائر

حيث انه بالتاريخ 2001/07/04 مت ابرام عقد اعرتاف بالدين و املحرر من طرف ال�ستاذ دحمان �سبايحية عبد القادر موثق بنب عكنون فهر�ص حتت رقم 2001/261 و املمهور بال�سيغة التنفيذية    
بناءا على ن�سخة من قائمة �رسوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة بامانة �سبط املحكمة بئر مرادراي�ص و املوؤ�رس عليها حتت رقم 18/057 من طرف رئي�ص امناء ال�سبط املحكمة 

بتاريخ 2018/05/22 
وعليه نعلن للجمهور و ملن يهمه المر باأن جل�سة البيع باملزاد العلني حمددة بتاريخ 2018/11/06 على ال�ساعة الواحدة زوال

تعيني العقار 
منزل خم�س�ص لل�سكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �سارع رملي رقم 93 يتكون من بناية بها مدخلني تتكون من طابق ار�سي و طابقني علويني مع جمموع الرا�سي امل�سيد عليها هذا البناء 

و امللحق به و املقدرة م�ساحتها بثالثمائةو�سبعة و �سبعون مرتا مربعا )377م(
حمدودة كمايلي/من ال�سمال �سوق مغطى,من اجلنوب مدر�سة,من ال�رسق,بناء قزديري ,من الغرب الطريق الولئي65

ا�سل امللكية 
العقار متمثل يف منزل خم�س�ص لل�سكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �سارع علي رملي رقم 93 فيما يخ�ص  البناء �سيده بامواله اخلا�سة

طبقا لرخ�سة بناء �سادرة عن بلدية بوزريغة يف 1983 حتت رقم 169B/11/83 و كذلك طبقا ل�سهادة مطابقة �سادرة عن بلدية بوزريعة يف رقم 98/م ت /2004 اما الر�ص فقد ا�سرتاها من بلدية 
بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 1990/03/14 و مت على ثمن رئي�سي قدره 6454000 دج دفعها امل�سرتي بكاملها دفعة واحدة و حت�سل على خمال�سة على ذلك ن�سخة من هذا العقد 
�سجلت مبفت�سية الت�سجيل باجلزائر يف 1990/03/25 و ا�سهرت باملحافظة العقارية بنب عكنون يف 1998/04/20 جملد 44 رقم 07  امللكية و ال�ستغالل ي�سبح امل�ستفيد مالكا و حائزا للعقار املعني 

اعاله و امل�سيد فوق الر�ص التي ا�سرتاها من بلدية بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 1990/03/14 فيكون  له حق ال�ستغالل و احليازة
�رسوط البيع

بتاريخ  امانة �سبط املحكمة  ال�سعر الفتتاحي لنطالق املزايد مببلغ قدره 61.576.938.72 دج وذلك ح�سب تقرير اخلربة املنجز من قبل اخلبري ال�ستاذ كرار توفيق املودعة لدى  و حدد 
2018/03/25 و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�رسع يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اعاله يف اجلل�سة املربجمة ليوم 2018/11/06 على ال�ساعة 13:00 الواحدة زوال مبحكمة بئر مرادراي�ص 

ا�سافة اىل ال�رسوط املذكورة يف قائمة �رسوط البيع فان الرا�سي عليه باملزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�ص الثمن1/5 بال�سافة اىل امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة  و بدفع املبلغ املتبقي يف 
اجل اق�ساه ثمانية 08 بامانة �سبط  املحكمة

يتم الطالع على قائمة �رسوط البيع مبكتب املح�رس الق�سائي او لدى حمكمة امانة �سبط حمكمة بئر مراد راي�ص . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

م�شتخرج من قائمة �شروط لبيع عقار باملزاد العلني 
املادة 748 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناءا على طلب ال�سيد)ة(: �رساد حممد ال�ساكن ب : 02 حي موحو�ص – برج الكيفان 
املختار موطنه مبكتب املحامي الأ�ستاذ  خملويف نبيل الكائن بحي جريوا�سطاوايل ال�سغرى رقم 71 – ال�رساقة

القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ )ة( : جندي فهيمة   ......................................................    )دائن حاجز(
�سد : بلكيور اأحمد ال�ساكن ب : حي اجلياليل اأحمد – ا�سطاوايل ............................. )مدين حمجوز عليه(

- تنفيذا لعقد عقد اإعرتاف بالدين رقم : 2015/231 بتاريخ 2015/03/02 املمهور بال�سيغة التنفيذية عن الأ�ستاذة املوثقة ال�سيدة كرمي ليلى موثقة بدائرة اإخت�سا�ص حمكمة بئرمرادراي�ص 
مكتب التوثيق بئر خادم حي قايد الباب طريق امل�سجد رقم 07 اجلزائر 

- بناءا على اأمر �سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة ال�رساقة بتاريخ :2018/03/15 حتت رقم 18/00762
بناءا على اأمر بحجز تنفيذي على عقار �سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2017/04/17 حتت رقم 17/01890

- بناءا على حم�رس تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار بتاريخ 2017/05/14
- بناءا على حم�رس ت�سحيحي ملح�رس تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار بتاريخ 2018/04/15 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 003 020 137 77 مر�سلة بتاريخ 2018/04/16 

- بناءا على حم�رس تبليغ حم�رس ت�سحيحي ملح�رس تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/04/18.
- بناءا على حم�رس تبليغ حم�رس ت�سحيحي ملح�رس تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/04/17

- بناءا على عري�سة اإيداع و قيد اأمر بحجز تنفيذي على عقار لدى مفت�سية الت�سجيل و الطابع بال�رساقة بتاريخ 2017/05/15
تعيني العقار حمل البيع )تعيينا دقيقا ( : قطعة اأر�ص كائنة ب�سارع زيغوت يو�سف طريق البحر بلدية زرالدة تقدر م�ساحتها ب ) 355,75 م2 ( حتمل رقم 02 ح�سب اإيداع ق�سمة م�سهر باملحافظة 

العقارية لزرالدة يف 2013/05/29 اإيداع رقم 913/17 جملد 241 رقم 01
الثمن الأ�سا�سي : �ستفتح املزايدة بثمن اأ�سا�سي قدره  ب : ) 43.986.250.00 دج( ثالثة و اأربعون مليون و ت�سعمائة و �ستة و ثمانون األف و مائتان و خم�سون دينار جزائري , طبقا لتقرير اخلربة 

املنجزة من طرف الأ�ستاذ بلمولود لقمان لمني خبري ق�سائي عقاري املودع باأمانة �سبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2017/09/06 حتت رقم 17/0917 
- بناءا على اأمر بالتاأ�سري على حم�رس اإيداع قائمة �رسوط لبيع عقار باملزاد العلني عن رئي�ص حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/10/07 حتت رقم 2018/13 , الذي حدد جل�سة الإعرتا�سات يوم 
العلني يوم الأحد املوافق ل 2018/12/18 مبقر حمكمة ال�رساقة قاعة  البيع باملزاد  , و جل�سة  ال�ساعة الع�رسة ) 10( �سباحا مبكتب رئي�ص املحكمة  الثالثاء املوافق ل 2018/11/13 على 

اجلل�سات رقم 02 .
ملزيد من املعلومات اأو ل�سحب  اأو لالإطالع على قائمة �رسوط البيع الإت�سال مبكتب املح�رس الق�سائي الكائن بالعنوان اأعاله او برقم الهاتف : 07.95.86.97.52

املح�شر الق�شائي 
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العنوان: حي الوئام مترنا�ست



اعتقال متكرر

اعتقال  االحتالل  قوات  واأعادت 
املا�ضي،  �ضبتمرب   30 يف  �ضالح 
بعد �ضاعات قليلة من االإفراج عنه 
اأن اعتقل يف  اليوم نف�ضه، بعد  يف 
يف  منزله  من  املا�ضي،  اأوت   23
كفر عقب ق�ضاء القد�س املحتلة، 
اعتقاالت  �ضل�ضلة  من  واحدة  يف 
متكررة.  "اأال يكفي اأننا حمرومون 
من روؤية زوجته وابنه البكر ..؟ اأال 
يكفي �ضنوات اعتقاله الطويلة التي 
اأم�ضاها يف ال�ضجن؟ ت�ضاوؤل مليء 
م�ضيفا  �ضالح،  والد  ردده  بالوجع 
اعتقاله؟"  يعاد  حتى  فعل  "ماذا 
يقول والد االأ�ضري: "كنت اأنا واأمه 
قبل  احلياة  هذه  نغادر  اأن  نخ�ضى 
االأ�رس!!  من  وخروجه  م�ضاهدته 
ت�رس  االحتالل  عن�رسية  لكن 
يف  االأول،  املربع  اإىل  تعيدنا  اأن 
حتى  ل�ضالح  املميت  االنتظار 

يتحرر من ال�ضجن مرة ثالثة".
به  ي�ضعر  الذي  االأمل  حجم  ورغم 
والد االأ�ضري اأبو �ضالح احلموري اإال 
اأنه يبدي عزمية قوية، وهو يقول: 
ن�ضمح  ولن  �ضامدين،  "�ضنبقى 
نف�ضياتنا..  يحطم  اأن  لالحتالل 
ولن  ومنا�ضل،  بطل  �ضالح  ابني 
ما  جبل  يا  ال�ضجن..  عليه  يغلق 

يهزك ريح!!".

الفرن�ضي املنا�ضل

مقد�ضي  �ضاب  احلموري،  �ضالح 
اأن  بني  خمرياً  كان  عاما(   33(
يف  �ضبابه  �ضني  اأحلى  يق�ضي 
يف  اأو  اجلدران،  بني  ال�ضجن 
لكونه  طليقاً  حراً  باري�س  �ضوارع 
حيث  الفرن�ضية،  اجلن�ضية  حامال 
من  متزوج  وهو  فرن�ضية،  والدته 
ولد،  منها  ولديه  فرن�ضية،  امراأة 
من  االحتالل  قوات  واأبعدتهما 
املحتلة،  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
ودخول  العودة  من  ومنعتهما 

ال�ضفة والعي�س فيها.
يف  عليه  حكم  قد  كان  واحلموري 
حيث  مرتني،  بال�ضجن  ال�ضابق 
اأفرج  اأن  وبعد  فيه،  �ضنتني  ق�ضى 
عام  جمددا  اعتقاله  اأعيد  عنه 
2005، و�ضدر عليه حكم بال�ضجن 9 

�ضنوات، وذلك بذريعة الع�ضوية يف 
اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني، 
لعمليات منها حماولة  والتخطيط 
اليهودي عوفاديا  اغتيال احلاخام 

يو�ضف.
�ضنوات   6 بعد  �ضالح  عن  واأفرج 
يف اإطار �ضفقة تبادل االأ�رسى بني 
"اإ�رسائيل" وحركة حما�س )�ضفقة 
وبعد   2011 عام  االأحرار(  وفاء 
بدرا�ضة  بداأ  ال�ضجن  من  خروجه 
اللقب  على  وح�ضل  احلقوق، 
االأول، وبا�رس بدرا�ضة اللقب الثاين 

يف جامعة القد�س يف اأبو دي�س.

عن�ضرية غري م�ضبوقة

-رئي�س  ع�ضب  اأبو  اأجمد  ويوؤكد 
االأ�رسى املقد�ضيني-  اأهايل  جلنة 
اأن اإعادة اعتقال �ضالح احلموري 
ب�ضاعات،  عنه  االإفراج  بعد 
عن�رسية غري م�ضبوقة، فهي ر�ضالة 
له والأهله للموافقة على اإبعاده اإىل 
عليه  طرحوا  واأن  و�ضبق  فرن�ضا، 

ذلك اأكرث من مرة!!.
خري  لقد  ع�ضب:  اأبو  واأ�ضاف 
بال�ضجن  �ضالح عندما حكم عليه 
يف  يق�ضيها  اأن  �ضابقا،  عاما   11
فرن�ضا ويتمتع بهواء باري�س ويعود 
ب�ضمانات  حكمه  مّدة  ق�ضاء  بعد 

فرن�ضية.. لكنه منا�ضل فّذ! رف�س 
يبقى  اأن  وف�ضل  العر�س،  هذا 
االإبعاد.  من  له  خرًيا  ال�ضجن  يف 
 13 بعد  اعتقاله  اأعيد  موؤخًرا 
�ضاعات  بعد  ال�ضجن،  من  �ضهرا 
من االإفراج الذي مل يتمكن والده 
معه  والعي�س  احت�ضانه  من  واأمه 

ولو حلظات.

االنتماء والتحدي

دياب  اأبو  عالء  احلميم  �ضديقه 
كان على قناعة اأن قوات االحتالل 
لن تدع احلموري يتنف�س ال�ضعداء 
يف  فريد  منوذج  �ضالح  وقال: 
اأخ�ضعه  فقد  والتحدي؛  االنتماء 
اعتقاله  يف  للتحقيق  االحتالل 
ال�رس�س  للتعذيب  وتعر�س  الثاين، 
�ضاعات  مدار  على  واقفا  وال�ضبح 
طويلة، و�ضبح على الكر�ضي، وحرم 
من النوم، وتعر�س لل�رسب القا�ضي 
كل  ورغم  واالإهانات،  وال�ضتائم 
�ضامدا.  وبقي  �ضجانه  قهر  ذلك 
كان  فرف�س،  االإبعاد  عليه  عر�س 
املحققني  حلوق  يف  �ضوكة  ي�ضكل 

ال�ضهاينة.
حاولوا  )االحتالل(  اأنهم  واأ�ضاف 
ذويه  با�ضتدعاء  عليه  ال�ضغط 
لكن مل  التحقيق،  وهو يف  لل�ضجن 

تلن له قناة!! منع من دخول ال�ضفة 
اإىل  ال�ضفر  من  منع  كما  الغربية، 
وابنته،  زوجته  مل�ضاهدة  اخلارج 
الداخلي  االأمن  وزير  قرر  لذلك 
اإدارًيّا  اعتقاله  اإعادة  ال�ضهيوين 

فوًرا بعد االإفراج عنه.

املقاتل ال�ضلب

منوذج  احلموري  �ضالح  االأ�ضري 
واأ�ضري  ال�ضجن،  داخل  ن�ضايل 
البحث  يف  �رس�س  وقائد  ع،  جمِمّ
يف  �ضارك  االأ�رسى.  حقوق  عن 
من  اأكرث  الطعام  عن  االإ�رسابات 
يف  البارز  القيادي  ي�ضفه  مرة؛ 
جرادات،  على  ال�ضعبية  اجلبهة 
�ضالح  يقول:  �ضابق،  اأ�ضري  وهو 
ومنا�ضل  �ضلب،  مقاتل  احلموري 
امل�ضاومة،  يرف�س  �ضهم،  وثوري 
االحتالل.  مع  املهادنة  يقبل  وال 
لديه اجلاهزية اأن ي�ضحي بكل ما 

ميلك مقابل قهره لل�ضجان.
حديث  يف  جرادات،  وي�ضيف 
مع  ع�ضت  ملرا�ضلنا:  خا�س 
واأعرف  ال�ضجن،  داخل  احلموري 
كان  قرب،  عن  ال�ضلبة  نف�ضيته 
الطعام منوذجا  عن  االإ�رساب  يف 
فذا ال يقبل االنك�ضار، ويبحث عن 

االنت�ضار له وجلميع االأ�رسى.

�ضيا�ضة الباب الدوار

يتبعها  التي  الدوار  الباب  �ضيا�ضة 
-وفق  تهدف  ال�ضهيوين،  ال�ضاباك 
اأ�رسى حمررين- اإىل قهر االأ�ضري؛ 
عنه  االحتالل  قوات  تفرج  فتارة 
ال�ضجن،  باب  على  اعتقاله  وتعيد 
وتارة يفرج عنه وي�ضمح له بتذوق 
يحرم  ثم  �ضاعات  احلياة  طعم 
�ضاعة  االإداري  له  يجدد  منها!! 
ويركب  عنه  يفرج  عنه..  االإفراج 
اإىل  عائدا  البو�ضطة  با�س  يف 
تنتظره،  واجلماهري  فرحا  البيت 
وعند اأحد احلواجز ينتظره جيب 
اعتقاله  ليعيد  �ضهيوين  ع�ضكري 
من جديد!! �ضيا�ضة قهر عن�رسية 
اإرادة  ك�رس  ملحاولة  وظاملة 
االأ�رسى، ولكنها يف كل مرة تف�ضل 
يف حتقيق اأهدافها، وفق تاأكيدات 

املحررين وذوي االأ�رسى.

ما بني االعتقال املتكرر، واحلرمان من االجتماع بزوجته وابنه املبعدين ق�ضًرا، تتوزع معاناة االأ�ضري 
الفل�ضطيني الفرن�ضي �ضالح احلموري، ومعه عائلته التي ترتقب حريته لالجتماع جمدًدا يف �ضقته بكفر 
عقب �ضمال القد�س املحتلة يجل�س اأبو �ضالح احلموري وزوجته الفرن�ضية االأ�ضل ينتظران جمدًدا حترر 

جنلهم �ضالح من �ضجون االحتالل بعد اأن فرحوا باالإفراج عنه �ضاعات فقط.

�ضالح احلموري

منا�صل "فل�صطيني فرن�صي" يف �صجون الكيان ال�صهيوين

فل�ضطني املحتلة

توجهات "اإ�صرائيلية" لتحميل ال�صلطة تكاليف عالج الأ�صرى اجلرحى
اإ�رسائيلية  برملانية  جلنة  تناق�س 
ال�ضلطة  الإلزام  قانون  م�رسوع 
تكاليف  بتغطية  الفل�ضطينية 
يف  اجلرحى  االأ�رسى  عالج 
�ضجون االحتالل؛ مّمن يتعّر�ضون 
اعتقالهم  عملية  اأثناء  لالإ�ضابة 
ووفق ما اأوردته القناة ال�ضابعة يف 
الثالثاء،  اليوم  العربي،  التلفزيون 
"الرخاء"  بلجنة  تُعرف  ما  فاإن 
االإ�رسائيلي  "الكني�ضت"  يف 
ين�س  قانون  م�رسوع  �ضاغت 

على امتناع احلكومة االإ�رسائيلية 
االأ�رسى  عالج  نفقات  حتّمل  عن 
بر�ضا�س  الفل�ضطينيني امل�ضابني 
عن  وعو�ضا  الع�ضكرية،  قواتها 
النفقات  هذه  قيمة  اقتطاع  ذلك 
من االأموال ال�رسيبية امل�ضتحقة 
تل  لدى  الفل�ضطينية  لل�ضلطة 

اأبيب.
اأن  العربية  القناة  وزعمت 
مبلغ  تنفق  االإ�رسائيلية  احلكومة 
األف   500 )نحو  �ضيكل  مليوين 

دوالر اأمريكي( لعالج اأ�ضري جريح 
اإجمايل  مبلغ  اإىل  اإ�ضافة  واحد، 
 6.8( �ضيكل  مليون   25 قدره 
مقابل  اأمريكي(  دوالر  مليون 
امل�ضتمر، ملنفذي  الطبي  العالج 
اعتقالهم  يتم  الذين  العمليات 
ال�ضجون  يف  اإ�ضابتهم  بعد 
"االإ�رسائيلية" واأ�ضافت القناة اأنه 
وبعد االنتهاء من مناق�ضة القانون 
الـ  على  عر�ضه  �ضيتم  باللجنة، 
"كني�ضت" للت�ضويت عليه بالقراءة 

االأوىل.
حقوقية  منظمات  اأن  اإىل  ي�ضار 
�ضلطات  تتهم  ودولية،  فل�ضطينية 
مبمار�ضة  االإ�رسائيلي  االحتالل 
بحق  البطيء"  "القتل  �ضيا�ضة 
االأ�رسى داخل �ضجونها؛ من خالل 
املتعمد  الطبي  االإهمال  انتهاج 
بحقهم، واالمتناع عن توفري اأدنى 
الالزمة  الطبية  الرعاية  مقومات 
يف  واخلطرية  املزمنة  للحاالت 

�ضفوفهم.

بعد امتناعهن عن اخلروج لل�ّضاحة لليوم )48(

اإدارة معتقل "ه�صارون" توا�صل 
ت�صييقاتها على الأ�صريات

لليوم الـ52 على التوايل

الأ�صري خ�صر عدنان يوا�صل 
اإ�صرابه عن الطعام

االأ�ضري  نادي  اأّكد 
اأم�ضالثالثاء،  الفل�ضطيني، 
باأن اإدارة معتقل "ه�ضارون" 
من  العديد  فر�ضت 
العقوبات والّت�ضييقات على 
الفل�ضطينيات،  االأ�ضريات 
عن  ميتنعن  واللّواتي 
ال�ّضاحة  اإىل  اخلروج 
الّتوايل؛  على   )48( لليوم 
كامريات  على  احتجاجاً 
املراقبة التي قامت اإدارة 
بتاريخ  بت�ضغيلها  املعتقل 
املن�رسم.  �ضبتمرب   5
عقب  االأ�ضري  نادي  وبنّي 
لالأ�ضريات  حماميه  زيارة 
حرمت  املعتقل  اإدارة  اأّن 
االأ�ضريات  من  عدداً 
اأفراد  بع�س  زيارة  من 
وقطعت  لهن،  عائالتهّن 
عن  ال�ّضاخنة  املياه 
بّث  قطعت  كما  الق�ضم، 
العربية،  القنوات  بع�س 
االأ�ضريات  ا�ضتكت  فيما 
ال�ّضيئة  املعاملة  من 
لطبيبة العيادة؛ واحتجاجاً 
يوا�ضلن  فهّن  ذلك  على 

مقاطعة العيادة منذ نحو 
نادي  واأ�ضار  اأ�ضبوعني. 
قد  كان  اأنه  اإىل  االأ�ضري 
مّت تغطية الكامريات قبل 
عّدة �ضنوات بعد احتجاج 
االأ�ضريات يف حينه، اإاّل اأن 
ت�ضغيلها  عاودت  االإدارة 
�ضحب  "جلنة  زيارة  بعد 
التي  االأ�رسى"  اإجنازات 
االأمن  وزير  �ضّكلها 
"االإ�رسائيلي"  الداخلي 
جلعاد اأردان، والتي كانت 
م�ضادرة  اإجراءاتها  اأوىل 
االأ�رسى  من  الكتب  اآالف 
املياه،  كيمة  وتقلي�س 
م�ضيفاً اأن االأ�رسى قاموا 
اخلطوات  من  بالعديد 
االحتجاجية �ضّد االعتداء 
على خ�ضو�ضية االأ�ضريات، 
وهم يفاو�ضون اإىل جانب 
االأ�ضريات لتحقيق مطلب 
 )31( اأن  يذكر  االأ�ضريات 
معتقل  يف  يقبعن  اأ�ضرية 
اإ�ضافة  "ه�ضارون"، 
معتقل  يف   )20( اإىل 

"الدامون".

�ضجون  يف  االأ�ضري  وا�ضل 
عدنان  خ�رس  االحتالل 
الطعام  عن  املتوا�ضل  اإ�رسابه 
وقالت  التوايل  على  الـ52  لليوم 
القد�س  "مهجة  موؤ�ض�ضة 
اإن االأ�ضري  لل�ضهداء واالأ�رسى": 
يخو�س  زال  ما  عدنان  خ�رس 
الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رسابا 
رف�ضا  التوايل  على   52 لليوم 
منعه  و�ضط  التع�ضفي  العتقاله 
عائلته،  اأو  حماميه  زيارة  من 
حيث ال تعرف ظروفه ال�ضحية 
االإ�رساب  جراء  املرتدية 

واالإهمال الطبي.
القد�س"  "مهجة  وطالبت 
موؤ�ض�ضات حقوق االإن�ضان كافة، 
ب�ضئون  تعنى  التي  واجلمعيات 
الدولية  واللجنة  االأ�رسى، 
بـ"التدخل  االأحمر  لل�ضليب 
لل�ضغط على االحتالل  الفوري 
لوقف �ضيا�ضاته التع�ضفية للنيل 
حقوقهم  وانتهاك  اأ�رسانا  من 
املواثيق  كل  كفلتها  التي 
واالتفاقيات الدولية، وحقهم يف 
االلتقاء باملحامني اأثناء عزلهم 

واإ�رسابهم".
خ�رس  االأ�ضري  �ضحة  وكانت 
كبري،  ب�ضكل  تدهورت  عدنان 
اإن  االأ�ضري:  نادي  قال  حيث 
عليه  تظهر  بداأت  عدنان 
الدم،  كتقيوؤ  خطرية  عالمات 

عينه  يف  وا�ضح  وازرقاق 
الي�رسى، ونق�س حاد يف الوزن، 

وهزال �ضديد.
القانونية  الوحدة  مدير  ونقل 
املحامي  االأ�ضري  نادي  يف 
اأجراها  زيارة  اإثر  بول�س  جواد 
لالأ�ضري عدنان اليوم يف معتقل 
يرف�س  يزال  ما  اأنه  "الرملة"، 
واإجراء  املدعمات  تناول 
معركته  واأن  الطبية،  الفحو�س 
املتجددة يف مواجهة ال�ّضجان، 
�ُضلبت  التي  حريته  نيل  هدفها 
وتهم  ذرائع  حتت  جديد،  من 
االأ�ضري  وكان  وواهية  باطلة 
عام  منذ  خا�س  قد  عدنان 
احلايل  العام  هذا  حتى   2012
عن  اإ�رسابات  ثالثة   2018
الطعام؛ ففي عام 2012 خا�س 
 )66( ملدة  ا�ضتمر  اإ�رساباً 
االإداري،  العتقاله  رف�ضاً  يوماً 
وا�ضتمر   2015 عام  يف  وكذلك 
نادي  وبح�ضب  يوماً  لـ)54(  فيه 
االأ�ضري؛ فاإن االأ�ضري عدنان )40 
عاماً(، وهو من حمافظة جنني 
ق�ضى ما جمموعه ثمانية اأعوام 
ون�ضف يف معتقالت االحتالل، 
وهو  له،   11 الـ  االعتقال  وهذا 
اأطفال،  �ضبعة  وله  متزوج 
العمر  من  وتبلغ  معايل  اأكربهم 
ع�رس �ضنوات، و�ضغراهم مرمي 

وتبلغ من العمر عاًما ون�ضًفا.
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اعرتفت اململكة ر�سميا مب�س�ؤولية 
اأ�سخا�ص �سع�ديني عن وفاة جمال 
القن�سلية  مبنى  داخل  خا�سقجي 
يف اإ�سطنب�ل يف 2 اأكت�بر/ ت�رشين 
الأول، بعد نفي ويل العهد و�سقيقه 
خالد بن �سلمان ال�سفري ال�سع�دي 
يف وا�سنطن علمهما يف وقت �سابق 
تاأكيدات  مع  خا�سقجي،  مب�سري 
وتعطل  القن�سلية  مغادرته  على 
الت�سجيل  عن  املراقبة  كامريات 

يف ذلك الي�م.
بيانه  يف  ال�سع�دي  العام  النائب 
ع�رش  بثمانية  ال�ستباه  اإىل  اأ�سار 
وفاة  حادثة  يف  بال�سل�ع  �سع�ديا 

جمال خا�سقجي.
واإذا كان البيان الر�سمي ال�سع�دي 
الذي اعرتف ب�فاة امل�اطن جمال 
اأ�سب�عني  من  اأكرث  بعد  خا�سقجي 
اإىل  ال�فاة  اأرجع  قد  الإنكار  من 
داخل  بالأيدي  وا�ستباك  »�سجار« 
بالالئمة  واألقى  القن�سلية،  مبنى 
مع  بالتفاو�ص  مكلفني  اأفراد  على 
اإىل  بالع�دة  لإقناعه  خا�سقجي 
اأي م�س�ؤولية عن ويل  لنفي  بالده، 
اأبيه  اأو  �سلمان  بن  حممد  العهد 

امللك.

اإعفاءات من املنا�صب

�سل�سلة  ال�سع�دي  امللك  اأ�سدر 
اإعفاء  �سملت  امللكية  الأوامر  من 
رئي�ص  نائب  ع�سريي  اأحمد 
من�سبه،  من  العامة  ال�ستخبارات 
امللكي  الدي�ان  يف  وامل�ست�سار 
�سع�د القحطاين، وم�ساعد رئي�ص 
ل�س�ؤون  العامة  ال�ستخبارات 
ال�ستخبارات الل�اء الطيار حممد 
الإدارة  ومدير  الرميح،  �سالح  بن 

برئا�سة  واحلماية  لالأمن  العامة 
الل�اء ر�ساد  العامة،  ال�ستخبارات 
�سملت  كما  املحمادي،  حامد  بن 
اإعفاء م�ساعد رئي�ص ال�ستخبارات 
العامة للم�ارد الب�رشية، الل�اء عبد 

اهلل بن خليف ال�سايع من من�سبه.
طالت  التي  الإعفاءات  �سل�سلة 
ال�ستخبارات  م�س�ؤويل  كبار 
ت�جيه  اأعقبها  العامة  الع�سكرية 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  من 
برئا�سة  وزارية  جلنة  بت�سكيل 
من  عدد  وع�س�ية  العهد  ويل 
ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  اأع�ساء جمل�ص 
على  بناء  يراأ�سه،  الذي  والأمنية 
�سلمان  بن  حممد  رفعها  ت��سية 
وامللحة  املا�سة  احلاجة  ت�سمنت 
لإعادة هيكلة رئا�سة ال�ستخبارات 
العامة وحتديث نظامها ول�ائحها 
دقيق  ب�سكل  �سالحياتها  وحتديد 
والأ�ساليب  الإجراءات  وتقييم 
لعملها،  املنظمة  وال�سالحيات 
مبا  والهرمي  الإداري  والت�سل�سل 
وحتديد  العمل  �سري  ح�سن  يكفل 
ال�كالة  بح�سب  امل�س�ؤوليات، 

الر�سمية.
هيكلة  اإعادة  جلنة  ت�سكيل 
ال�ستخبارات الع�سكرية ال�سع�دية 
العهد  ب�يل  م�س�ؤوليتها  واإناطة 
ا�ستباقي  تعزيز  اأنها  منها  يفهم 
ال�سع�دي  الداخل  يف  مل�اقعه 

ب�سكل اأكرب.
اأدىل  �سع�دي  مل�س�ؤول  ووفقا 
فاإن  »رويرتز«  ل�كالة  بت�رشيحات 
للحك�مة  الأوىل  الر�سمية  الرواية 
»معل�مات  اإىل  ا�ستندت  ال�سع�دية 
داخلية«  »جهات  قدمتها  خاطئة« 
كانت  اأنها  الأولية  التقارير  بينت 
ال�سلطات  دفع  الذي  الأمر  كاذبة، 
داخلي  حتقيق  لإجراء  ال�سع�دية 
مبنى  داخل  خا�سقجي  وفاة  اأثبت 

القن�سلية.

احلكومة ال�صعودية 
تتحدث عن تقرير 

مزور من فريق املوت

وتلقت ال�سلطات ال�سع�دية تقريرا 
املكلف  الفريق  من  »مزورا« 
ت�سمن  خا�سقجي  جمال  باإح�سار 
مبنى  ال�سماح خلا�سقجي مبغادرة 
تدخل  اأن حذر من  بعد  القن�سلية 
اأ�رشوا  الرتكية يف حال  ال�سلطات 
نف�ص  بح�سب  »اختطافه«،  على 

امل�س�ؤول.
�سيتم  اأنه  وا�سحا  يبدو  لذلك 
حتميل امل�س�ؤولية كاملة لعدد من 
وال�سباط،  الأمنيني  امل�س�ؤولني 
ال�ستخبارات  رئي�ص  نائب  منهم 
وه�   - ع�سريي  اأحمد  ال�سع�دية 
ويل  من  املقربني  اأهم  بني  من 
لختطاف  بالتخطيط   - العهد 
خا�سقجي واإر�سال وفد من خم�سة 
م�س�ؤول�ن  بينهم  �سخ�سا،  ع�رش 
يف  و�سباط  الأمنية  الأجهزة  يف 
احلر�ص امللكي. ول تبدو احلك�مة 
القرار،  اأ�سحاب  اأو  ال�سع�دية 
ا�ستعداد  على  امللك،  فيهم  مبن 
ال�سع�دي  العهد  ويل  لتحميل 
خا�سقجي.  مقتل  م�س�ؤولية 
ال�سع�دية  الإجراءات  اأكدت 
خا�سقجي  وفاة  واإعالن  الأخرية 
بالده  قن�سلية  مراجعته  اأثناء 
باجلرمية  والعرتاف  باإ�سطنب�ل 
والتحقيق مع املت�رطني بها على 
اخلارجية.. لل�سغ�ط  ا�ستجابتها 
يف  �ستظل  ال�ستجابة  تلك  لكن 
اإطار حملة اإعفاء م�س�ؤولني اأمنيني 
جهاز  قيادة  من  الأول  ال�سف  يف 
العامة  الع�سكرية  ال�ستخبارات 
 18 مع  للمحاكمات  وتقدميهم 
عن  مب�س�ؤوليتهم  م�ستبه  متهما 

ب�سكل  وت�رشفهم  خا�سقجي  وفاة 
امل�س�ؤولني  تعليمات  نطاق  خارج 

عنهم ب�سكل فردي.
غربي�ن،  و�سيا�سي�ن  مراقب�ن 
ويل  حمل�ا  دول،  روؤ�ساء  بينهم 
عن  امل�س�ؤولية  كامل  العهد 
نفي  رغم  خا�سقجي  جمال  وفاة 
م�س�ؤولني ر�سميني �سع�ديني، بينهم 
حممد  يك�ن  اأن  اخلارجية،  وزير 
اأو  باحلادث  علم  على  �سلمان  بن 
اإح�سار  اأمر  اأ�سدر  من  ه�  اأنه 

خا�سقجي.
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ص  واأعلن 
نتائج  قب�له  البداية  يف  ترامب، 
حديث  مع  ال�سع�دي  التحقيق 
العالقات  اإنقاذ  حماولت  عن 
بالتل�يح  ال�سع�دية  الأمريكية 
باملكا�سب املتحققة لبالده جراء 
التي  الأ�سلحة  مبيعات  �سفقات 
 600 لالأمريكيني  ت�فر  اإنها  قال 
مبا�رش  غري  رد  يف  وظيفة،  األف 
على دع�ات اأع�ساء يف الك�نغر�ص 
الأمريكي تطالب بقطع العالقات 
الأقل  على  اأو  ال�سع�دية،  مع 
ت�سدير  ووقف  عق�بات  فر�ص 
الأ�سلحة، وتغيري ويل العهد حممد 
الأمريكي  امل�قف  �سلمان.  بن 
الأو�ساط  يف  الدع�ات  وتزايدت 
ال�سيا�سية الأمريكية لتغيري حممد 
على  عبئا  »اأ�سبح  لأنه  �سلمان  بن 
الإدارة الأمريكية«، ما دفع ترامب 
اأمام هذه ال�سغ�ط لت�سديد لهجته 
يف  حديث  ويدور  الريا�ص.  اإزاء 
عن  و�سيا�سية  اإعالمية  اأو�ساط 
بن  حممد  العهد  ويل  ا�ستبدال 
�سلمان  بن  خالد  ب�سقيقه  �سلمان 
�سفري اململكة يف وا�سنطن اأو ويل 
العهد ال�سابق حممد بن نايف؛ لكن 
اأمرا كهذا ل يبدو اأنه قابل للتحقيق 
من واقع امتالك حممد بن �سلمان 
م�ؤ�س�سات  يف  النف�ذ  من  املزيد 

الدولة، الأمنية والقت�سادية، عرب 
تقريبه ل�سخ�سيات تدين له بال�لء 
�سيا�سة  واعتماده  ال�سخ�سي 
الأمنية  امل�ؤ�س�سات  هيكلة  اإعادة 

وتطهريها من غري امل�الني له.
ال�سخ�ص  اأن  على  اإجماع  ثمة 
الذي ميتلك ما يكفي من  ال�حيد 
ويل  �سيطرة  من  للحد  ال�سلطات 
من  الأكرب  امل�ساحة  على  العهد 
القرار ال�سع�دي، ه� امللك �سلمان 
بن عبد العزيز الذي يرى مراقب�ن 
حجم  تقبل  ي�ست�سيغ  ل  قد  اأنه 
باململكة جراء  الذي حلق  ال�رشر 
تداعيات حادث مقتل خا�سقجي، 
والتهامات التي ي�جهها قادة دول 
بامل�س�ؤولية  العهد  ل�يل  اأوروبية 
عن احلادث، والإجراءات املنتظر 
اململكة،  �سد  قبلهم  من  اتخاذها 
الزيارات  بتعليق  التل�يح  فيها  مبا 
وفق  لل�سع�دية،  ال�سيا�سية 
الفرن�سي،  الرئي�ص  ت�رشيحات 
م�ساركة  واإلغاء  ماكرون،  اإميان�يل 
الأوروبيني  ال�زراء  من  العديد 
الدوليني  الأعمال  رجال  وكبار 
وروؤ�ساء البن�ك وال�رشكات الكربى 
»داف��ص  ال�ستثمار  م�ؤمتر  يف 

ال�سحراء« املقرر الي�م الثالثاء.
اإىل  ال�سع�دي  امللك  يلجاأ  قد 
ال�سالحيات  حجم  تقلي�ص 
ويل  بها  يتمتع  التي  ال�ا�سعة 
العهد واحلد من �سلطاته، واإجراء 
ال�سلطات  ت�زيع  ت�سمن  تعديالت 
الأمراء؛  من  اأو�سع  دائرة  على 
على  م�ؤ�رشات  ثمة  تبدو  ل  لكن 
تنحية  لدع�ات  امللك  ا�ستجابة 
تدع�  كما  وا�ستبداله،  العهد  ويل 
متنفذة  �سيا�سية  اأو�ساط  لذلك 
وبع�ص  الأمريكي  الك�نغر�ص  يف 

قيادات الدول الأوربية.
العرتاف الر�سمي بامل�س�ؤولية عن 
مقتل خا�سقجي وجملة الإجراءات 
بتخفيف  اإل  ت�ساهم  لن  الأخرى 
ال�سي،  بع�ص  الإعالمية  احلملة 
لكنها بالتاأكيد �س�ف لن تغلق ملف 
مقتل خا�سقجي حتى النهاية، كما 
عن  بعيدة  اململكة  جتعل  لن  اأنها 
العقابية  الإجراءات  من  املزيد 
وال�ليات  اأوروبا  العامل،  لدول 
املتحدة ب�سكل خا�ص، اإل يف حال 
ما  مع  ال�سع�دية  الرواية  ت�افقت 
من  الرتكي  العام  الدعاء  �سيعلنه 

نتائج التحقيقات ب�سكل ر�سمي.
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ال�صعودية

م٫�س 

�شيناريوهات ما بعد االعرتاف الر�شمي مبقتل خا�شقجي 

من خالل اأن�صطة اللوبيات املوؤثرة

»وا�شنطن بو�شت« ت�شلط ال�شوء على النفوذ ال�شعودي يف وا�شنطن
ب��ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  �سلطت 
وتاأثري  نف�ذ  على  ال�س�ء  الأمريكية، 
اأنها  مبينة  باأمريكا،  ال�سع�دية 
من  ب�ا�سنطن  وتاأثريا  ق�ة  »اكت�سبت 
امل�ؤثرة،  الل�بيات  اأن�سطة  خالل 
ك�سب  هدفها  خا�سة  وزيارات 
التعاطف«،جاء ذلك يف مقالة ن�رشتها 
ال�سحيفة، الإثنني، بينت فيها الكيفية 
التي مت بها حتقيق الريا�ص نف�ذ لها 

داخل ال�ليات املتحدة.
»اململكة  اأن  ال�سحيفة  وواأ�سحت 
خالل  من  باأمريكا  نقادها  واجهت 
�سخ املاليني من الدولرات ل�رشكات 
قان�نية،  واأخرى  عامة،  عالقات 
اأ�سلحة  و�سفقات  اأبحاث،  ومراكز 
�سخمة وقعتها مع الإدارات الأمريكية 
املتعاقبة«،ولفتت يف ذات ال�سياق اأن 
خا�سة،  ب�سفة  الأمريكي  الك�نغر�ص 

م�قفها  ب�سبب  الريا�ص  من  منزعج 
باليمن، م�سيفة  ودورها فيما يجري 
اأجراها  التي  اخلا�سة  الزيارات  اأن 
بن  حممد  ال�سع�دي،  العهد  ويل 
اتخاذ  دون  حالت  ل�ا�سنطن  �سلمان 
خالل  من  وذلك  �سدهم،  قرارات 
الأمريكيني،  ال�سيا�سيني  الزعماء 

وم�ست�سارو جماعات ال�سغط.
من  عددا  اأن  املقالة  ذكرت  كما 
ال�ليات  داخل  امل�ؤثرة  الأ�سماء 
ال�ست�سارات  تقدم  كانت  املتحدة 
ك�ملان،  ن�رم  مثل  �سلمان،  لبن 
ولية  عن  املتقاعد  ال�سينات�ر 
الك�نغر�ص  وم�ست�سار  ميني�س�تا، 
 ، لمبكني  اإ�ص.  مارك  املتقاعد 
النتخابية  باحلملة  �سارك  الذي 
واخلبري  ترامب،  دونالد  للرئي�ص 
األفريد  الدميقراطي،  ال�سترياتيجي 

م�ت�ر.
الإدارة  اأن  اإىل  اأي�سا  لفتت  املقالة 
الدولرات  ماليني  قدمت  ال�سع�دية 
الأمريكية،  ال�سغط  �رشكات  لبع�ص 
من  وغريها  قان�نية،  ومكاتب 
واأفادت  والراأي  الفكر  م�ؤ�س�سات 
الإدارة  م�س�ؤويل  اأن  ال�سحيفة، 
ال�سع�دية، مبا فيهم اأحمد الع�سريي، 
املقال  ال�ستخبارات  رئي�ص  نائب 
ال�سحفي  مقتل  خلفية  على  م�ؤخرا 
قن�سلية  داخل  خا�سقجي  جمال 
من  العديد  اأجروا  باإ�سطنب�ل،  بالده 
لقاءات  ل�ا�سنطن، وعقدوا  الزيارات 
اأمريكيني،  ا�سترياتيجيني  خرباء  مع 
ورجال  فكرية،  م�ؤ�س�سات  ومديري 
وتابعت  و�سيا�سيني  م�ساهري،  اأعمال 
لتحقيق  منهم  م�سعى  يف  »وذلك 
بخ�س��ص  الريا�ص  ل�سالح  مكا�سب 

امل�سالح  من  وغريها  اليمن، 
الإقليمية«.

ال�سع�دية  ال�سفارة  اأن  ذكرت  كما 
ع�ساء  ماأدبة  اأقامت  وا�سنطن،  لدى 
املنا�سبة  مثل  احتفالت  واأحيانا 
ويل�س�ن  اأندرو  قاعة  يف  الباذخة 
هذا  العهد  ويل  زيارة  �رشف  على 
واأر�سلت  املتحدة،  لل�ليات  العام 
للتاأكد  للك�نغر�ص  الل�بي  جماعات 
ال�س�ؤون  جلنة  يف  الن�اب  ح�س�ر  من 
اخلارجية احلفلة وعر�ص امل�س�ؤول�ن 
تذاكر  العام  هذا  بداية  ال�سع�دي�ن 
حل�س�ر«�س�بر ب�ل«)مباراة كرة ال�سلة 
وبينت  املقالة  بح�سب  النهائية(، 
ب�سكل  تنفق  ال�سع�دية  اأن  ال�سحيفة 
وتق�ية  الل�بي،  �رشكات  على  وا�سع 
العالقة مع اأمريكا، م��سحة اأن حجم 
هذا الإنفاق تراجع من 14.3 ملي�ن 

دولر عام 2015 اإىل 7.7 ملي�ن دولر 
عام 2016 ليزيد مرة اأخرى اإىل 27.3 

ملي�ن دولر العام املا�سي.
ح�سلت  التي  اجلماعات  بني  ومن 
للحديث عن  ال�سع�دية  الأم�ال  على 
اأهم �رشكات  اإيجابي  ب�سكل  الريا�ص 
الدرا�سات  مركز  مثل  امل�ؤثرة  الراأي 
 ،)CSIS( والدولية  ال�سرتاتيجية 
ال�رشق  ومعهد  »بروكينغز«  وومعهد 
ذكرت  منف�سل  وب�سكل  الأو�سط 
ال�سحيفة اأن اأم�ال الإمارات، حليفة 
الأبحاث  ملراكز  ذهبت  ال�سع�دية 
وتق�ل  ذاته  للغر�ص  وا�سنطن،  يف 
بالإ�سافة  ال�سع�دية  اإن  ال�سحيفة 
وا�سنطن،  يف  اأنفقتها  التي  للماليني 
الرئي�ص  مع  دافئة  بعالقات  متتعت 
جتارية  عمليات  اأدار  الذي  نف�سه 
ط�ر  فيما  �سع�ديني  م�اطنني  مع 

ك��سرن �سداقة مع ويل  �سهره جارد 
وذكرت  �سلمان  بن  حممد  العهد 
لإقامة  �سعى  العهد  ويل  اأن  كذلك 
عالقات مقربة مع م�ساهري املجتمع 
الربامج،  مقدمة  مثل  الأمريكي، 
م�ؤ�س�ص  غيت�ص  وبيل  وينفري،  اأوبرا 
بيزو�ص،  وجيفري  ميكرو�س�فت، 
اأمازون،  ل�رشكة  التنفيذ  املدير 

�ساحب �سحيفة وا�سنطن ب��ست.
اأم�ص ال�سبت،  واأقرت الريا�ص، فجر 
مقر  داخل  خا�سقجي  مبقتل 
قن�سليتها يف اإ�سطنب�ل، »اإثر �سجار« 
 18 وت�قيف  �سع�ديني  م�س�ؤولني  مع 
ت��سح  ومل  �سع�دي�ن  كلهم  �سخ�سا 
مكان جثمان خا�سقجي الذي اختفى 
 2 يف  بالده  قن�سلية  دخ�له  عقب 
اأوراق خا�سة  لإنهاء  اجلاري،  اأكت�بر 

به.
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عي�شة ق.

املواجهات  تعرف  �سوف  حيث 
املدرب  لت�سكيلة  املقبلة  الأربع 
اإجرائها  ماريا  خو�سيه  ال�سباين 
منها  �ساغرة  مدرجات  اأمام 
يجري  عندما  و15   13 اجلولتني 
داربي اله�ساب اأمام وفاق �سطيف 
على  القبائل  �سبيبة  ومقابلة 
ملعب  خارج  تلعبان  اللتان  التوايل 
اختيار  انتظار  يف   1956 اأوت   20
�سوف  الذي  امللعب  الفريق  اإدارة 
املقبلتني،  مواجهتيهما  يحت�سن 
»الكابا«  تلعب  املقابل  يف 
�سمن  والرابعة  الثالثة  مقابلتيها 
�رسيان العقوبة املقررتني حل�ساب 
اجلولتني 17 و19 املرادفتني لأوىل 
داخل  الإياب  مرحلة  من  جولتني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  القواعد 

مولودية وهران واحتاد اجلزائر.
جلنة  عاقبت  ذلك  جانب  اإىل 
الذي  اجتماعها  يف  الن�سباط 
حار�سي  اأم�س  اأول  عقدته 
ومولودية  الربج  لأهلي  املرمى 
وفريد  �ساو�سي  فوزي  اجلزائر 

من  بالإق�ساء  التوايل  على  �سعال 
واللذان  كاملة،  مواجهات  ثالث 
اجلولة  يف  املناف�سة  اإىل  يعودان 
الذهاب،  والأخرية من مرحلة   15
يف  الثنائي  لت�سبب  العقوبة  وتاأتي 
امللعب  يف  العنف  اأجواء  اندلع 
اأر�سية  على  ت�ساجرهما  بعد 
لعب  عوقب  جهته  من  امليدان، 
بالإق�ساء  �سبيعي  توهامي  الربج 
واحدة  منها  مباريات  ثالث  يف 
العقوبات  ظل  ويف  نافذة.  غري 
من  كل  الكروية  الهيئة  اأق�ست 
وليد  داي  ح�سني  ن�رس  لعب 
عوقب  بينما  مواجهتني،  عالتي 
نغيز  نبيل  ال�ساورة  �سبيبة  مدرب 
مدرب  تلقى  فيما  واحدة،  مباراة 
نادي بارادو الربتغايل فران�سي�سكو 
العقوبة  ت�سليط  قبل  اإنذارا  �سالو 
النارية  الإعالمية  ت�رسيحاته  بعد 
نحو التحكيم عقب مواجهة داربي 
املقابل،  يف  داي،  ح�سني  ن�رس 
ملف  الن�سباط  جلنة  تركب 
واأوملبي  ق�سنطينة  �سباب  مباراة 
املدية مفتوحا اإىل حني ا�ستكمال 
وجهت  ال�سدد  هذا  ويف  التحقيق 

الريا�سي  املدير  اإىل  ا�ستدعاء 
اجل  من  عرامة  طارق  لل�سيا�سي 
يف  الن�سباط  اأمام جلنة  المتثال 
اأجل  اأكتوبر املقبل من  جل�سة 29 
ت�سليط  قبل  اقواله  اإىل  ال�ستماع 
اأطرافا  اتهامه  �سده عرب  العقوبة 

با�ستهداف فريقه.
احتاد  فريق  يتواجد  املقابل،  يف 
عنبة حتت طائل العقوبة القا�سية 
الن�سباط  جلنة  ف�سلت  بعدما 
الذي  بونة  نادي  اإدارة  باإلزامية 
املحرتفة  الرابطة  يف  ين�سط 
الثانية ت�سوية الديون التي تتواجد 
الالعبني  نحو  الإدارة  عاتق  على 
الذين و�سعوا ملفاتهم على طاولة 
ت�سوية  اأجل  من  الكروية  الهيئة 
العالقة  املالية  امل�ستحقات 
لعبا،   20 عددهم  يقدر  والذين 
عبد  الرئي�س  اإدارة  منح  مت  اين 
البا�سط زعيم مهلة تقدر مبجموع 
من  تقدير  اأق�سى  على  يوما   15
تطبيق  اأو  الديون  ت�سوية  اأجل 
قانون  عليها  ين�س  التي  القوانني 
اجلزائرية  لالحتادية  العقوبات 

لكرة القدم.

اإق�صاء جمهور الكابا 4 مباريات واثنتني خارج الديارمعاقبة �شاو�شي و�شعال 3 لقاءات و�شبيعي لقاءين
.        مهلة 15 يوما الإدارة احتاد عنابة لت�صوية ديون العبيها

البطولة العربية 
للأمم لكرة الطائرة

املنتخب 
الوطني 

ي�صتهدف لعب 
االأدوار االأوىل

الوطني  املنتخب  ي�سارك   
 21 الطبعة  يف  الطائرة  للكرة 
رجال  لالأمم  العربية  للبطولة 
 4 اىل  اأكتوبر   25 من  املقررة 
نوفمرب  بالقاهرة م�رس، بهدف 
والتح�سري  الأوىل  الدوار  لعب 
لال�ستحقاقات الدولية املقبلة، 
ح�سب ما اأكده املدرب الوطني 
�سليم بوهلة، و�رسح بوهلة قبل 
قائال:  القاهرة  اىل  التوجه 
يف  امل�ساركة  عرب  »هدفنا 
الأدوار  لعب  العربية  البطولة 
يف  مرتبة  واحتالل  الأوىل 
للفرق  نظرا   التتويج،  من�سة 
امل�ساركة، هذه الدورة �ستكون 
اي�سا حمطة حت�سريية لبطولة 
افريقيا 2019 التي تبقى هدفنا 

الأ�سمى.«   
الوطني  املدرب  وتاأ�سف 
حلظة،  اآخر  يف  لن�سحاب 
والقطري  التون�سي  املنتخبني 
اأح�سن  بني  من  يعتربان  اللذين 
الفرق العربية، واأ�ساف : »اأكدنا 
م�ساركتنا يف �سهر اأوت املا�سي 
اح�سن  مواجهة  اأجل  من 
وبالتايل  العربية  املنتخبات 
تقييم م�ستوانا، على الرغم من 
الدورة  تون�س وقطر،  ان�سحاب 
قوية  فرق  م�ساركة  �ستعرف  
والبحرين«،  م�رس  غرار  على 
منتخبات  �سبعة  وت�سجل 
العربي  املوعد  يف  ح�سورها 
اللقب،  حاملة  م�رس  وهي 
العراق،  عمان،  البحرين، 
واجلزائر،  فل�سطني  الأردن، 
اأن املناف�سة �ستجرى يف  علما 
�سكل بطولة  م�سغرة جمموعة 
الأول  املركز  و�ساحب  واحدة 
يتوج بطال. ولدخول املناف�سة 
اأجرى  الظروف،  اأح�سن  يف 
خم�سة  اجلزائري  ال�سدا�سي 
تواليا  باجلزائر،  ترب�سات 
اجلزائر  و  ال�سلف  بتيكجدة 
يختتم   ان  قبل  العا�سمة، 
ببلغاريا  برتب�س  التح�سريات 
تخللته  اأكتوبر   19 اىل   10 من 
واعترب  ودية،  مباريات  عدة 
الأخري  الرتب�س  اأن  بوهلة 
ببلغاريا: »جد مفيد للمجموعة 
التي اأبانت عن رد فعل ايجابي 
التي  الودية  املباريات  خالل 
خا�ستها اأمم فرق ذات م�ستوى 
حمفزون  الالعبون  جيد.  
ايجابية  نتيجة  لتحقيق 
بالقاهرة«، وبخ�سو�س ت�سكيلة 
الطاقم  احتفظ  املنتخب، 
الذي  التعداد  بنف�س  الفني 
املتو�سطية  الألعاب  �سارك يف 
ال�سبانية،  بتاراغونا   2018
يا�سني  املمّرر  اليهم  ي�ساف 
اإ�سابة.  من  العائد  حكمي  
امام  البطولة  اجلزائر  وت�ستهل 
م�رس  مالقاة  قبل  العراق، 
البحرين،  ثم  اللقب  حاملة 
خالل اجلولتني الثانية والثالثة، 
وبعد يوم راحة، ي�ستاأنف ممثلو 
مبواجهة  املناف�سة  اجلزائر 
قبل  عمان  وبعدها  الردن 
امام  م�سوارهم  يختتموا  ان 

فل�سطني. 
وكاالت

و�شط غ�شب اأن�شار الفريق

 اأع�صاء اجلمعية العامة للحمراوة 
ي�صادقون على ح�صيلة حمياوي

�سادق اأع�ساء اجلمعية العامة 
على  وهران  مولودية  لفريق 
واملايل  الأدبي  التقريرين 
اأ�سغال  خالل  الهاوي  للنادي 
بح�سور  جرت  التي  اجلمعية 
والتي  القانوين،  الن�ساب 
ح�سيلة  على  اأع�ساوؤها  وافق 
حمياوي  طيب  الرئي�س 
بالأغلبية، بعدما تاأجلت عقب 

الأوىل  املرة  يف  انعقادها 
الأحد املن�رسم والتي عرفت 
لالأع�ساء  كلي  �سبه  غياب 
ورغم ح�سور حمت�سم مبجموع 
49 ع�سو من جمموع 11 ع�سو 
ب�سورة  جرت  الأ�سغال  اأن  اإل 
مبوافقة  وانتهت  عادية 
احل�سيلتني  على  الأغلبية 

ملو�سم 2017/2016.

غ�سب  الو�سعية  و�سكلت 
الأن�سار الذين كانوا يرف�سون 
موا�سلة حمياوي التواجد على 
راأ�س النادي الهاوي للحمراوة، 
بعرقلة  يتهمونه  واأنهم  خا�سة 
عمل الفريق املحرتف بقيادة 
اأحمد بلحاج املدعو  الرئي�س 

»بابا«.
ع.ق.

اللجنة التقنية املخت�شة للحتاد االفريقي

الريا�صة اأداة قوية لتقوية قيمنا

الب�رسية  املوارد  مدير  اعترب   
حممد  الفريقي،  بالحتاد  
تبقى  الريا�سة  ان  ويدراوغو، 
لتعزيز  »مهمة«  و  »قوية«  اأداة 
لها  ال�سباب الفريقي ملا  قيم  
العديد  يف  »جوهري«  دور  من 
تدخله  املجالت.ولدى  من 
اأثناء الدورة الثالثة للجنة التقنية 
املخت�سة بال�سباب و الثقافة و 
الإفريقي،  بالحتاد  الريا�سة 
بق�رس  الحد  يوم  املنظمة 
الأمم )اجلزائر العا�سمة(،  اأكد 
هذا  اأن  الفريقي  امل�سوؤول 
 25 اإىل   21 من  املنظم  اللقاء 
اكتوبر حتت �سعار »دور ال�سباب 
قوية  ثقافة  بناء  يف  الإفريقي 
نحو مكافحة الف�ساد«، يجب اأن 
متنا�سقة  با�سرتاتيجية  »يكلل  
قيمتها  الريا�سة  منح  ق�سد 
»تعد  بالقول  الأ�سيلة«.واأو�سح 
لالندماج  حافزا  الريا�سة 
دورا   �سبابنا  ميلك  و  الفريقي 
جميع  يف  لتاأديتها  جوهريا 
امل�ستويات  جميع  و  املجالت 
الريا�سة   خالل  من  ي�ساهم  اإذ 
الثقايف  و  القت�سادي  النمو  يف 
لقارتنا و هي حمرك للتنمية و 
ت�ساهم يف بناء  افريقيا موحدة 
و مزدهرة«.وانطالقا  �سلمية  و 
و  اخلرباء  دعوة  مت  ذلك،  من 
ل�سيما  الفريقيون،  املمثلون 
خالل  الريا�سة،  جمال   يف 
برامج  و�سع  اىل  املوعد  هذا 
امل�سادقة  يتم  ا�سرتاتيجيات  و 
الحتاد  رعاية  حتت   عليها 

الإفريقي.
اأن  يدرك   » يجب  اأنه  واأ�ساف 
اجلميع عن قناعة باأن  الريا�سة  
اأنها   و   اأهمية  تكت�سي  تظل 
و  املواطنة  بتعزيز  ت�سمح  
تتوفر  فقارتنا  �سليمة.  حياة 
على   و   كامنة  طاقات  على 
لت�سبح  الزمة  الظروف  كافة  
الدويل،  ال�سعيد  على   رائدة 
جهود  بذل  اأي�سا  ينبغي  لكن 
معتربة يف جمال مراقبة تعاطي 
املن�سطات«.وعليه ، فان ال�سق 
» بتعاطي  املن�سطات   املتعلق 
جدول   يف  يندرج  الريا�سة«  يف 
العا�سمة،  اجلزائر  لقاء  اأعمال 

حيث �سيناق�س  اخلرباء الأفارقة 
الكفيلة   الو�سائل   و  ال�سبل 
و  الأفة  هذه   على  بالق�ساء 
م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  حتديد 
مكافحة  لأجل   باخل�سو�س 
تعاطي املن�سطات يف الريا�سة 
ال�سيد  وا�ستطرد  افريقيا.  يف 
»تناول  اأن  يقول  ويدراوغوا 
يف  بالنزاهة  مي�س  املن�سطات 
جمال  املناف�سة ال�رسيفة كون 
منوذجا  يعتربون  الريا�سيني 
فاليوم،   الفريقية.  لل�سبيبة 
اأي  من  اأكرث  �رسوريا  بات 
تنظيم  التفكري يف  وقت م�سى، 
و  اأح�سن  ب�سكل  املوؤ�س�سات 
اأ�سغال  عملها.«وخالل  توحيد 
التقنية  للجنة  الثالثة  الدورة 
الثقافة  و  بال�سباب  املخت�سة 
الإفريقي،  لالحتاد  الريا�سة  و 
ب�ساأن  ملف  اجلزائر  اقرتحت 
مع   الفريقية  الدول  عالقات 
الوكالت الدولية للريا�سة لأجل 
�سيعر�س  و  التنمية  و  الت�سيري 

للدرا�سة. 
و�سيتناول برنامج دورة  اجلزائر 
على  الريا�سة،  حول  العا�سمة 
مدار الأيام  الأربعة،  العديد من 
النقاط،  من بينها درا�سة تقرير 
مكافحة تعاطي املن�سطات يف  
عليه،  امل�سادقة  و  افريقيا 
الألعاب  ا�ست�سافة  درا�سة  و 
و   2023 و   2019 ل  الريا�سية 
درا�سة  كذا  و  عليها  امل�سادقة 
اجتماع   تو�سيات   و  تقرير 
اخلرباء خلطة عمل كازان  ب�ساأن  
الريا�سية عالية اجلودة  الرتبية 
اللجنة  اأو�ساع  و  افريقيا  يف 
و  الفريقية.  الأوملبية   �سبه 
�سيتناول �سق الثقافة و ال�سبيبة 
و الذي ادرج اأي�سا �سمن جدول 
باخل�سو�س  امللتقى   اأعمال 
با�ستحداث  املتعلق  التقرير 
متحف كبري لإفريقيا، امل�رسوع 
الرئي�سي لأجندة  2063 لالحتاد 
املمتلكات  حركة  و  الفريقي 
الفريقية  بالقارة   الثقافية 
الثقافية  احلظائر  وا�ستحداث 
يف القارة  وكذا حماية  حقوق 

املوؤلفني  الفارقة«.
وكاالت
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�شّلطت جلنة االن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم عقوبات �شارمة 
على فريق اأهلي برج بوعريريج بعدما قررت حرمان الفريق من اجلمهور يف 

اأربع مباريات منعا اثنتني جتريان خارج القواعد، حيث جاءت العقوبات الثقيلة 
على فريق االأهلي بعد اأحداث العنف التي �شهدها اللقاء الذي جمعه نهاية 

االأ�شبوع املن�شرم اأمام مولودية اجلزائر �شمن اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة 
االأوىل، والذي عرفت نهايته اقتحام االأن�شار الربايجية الأر�شية امليدان خلفت 

�شقوط عدد من اجلرحى اأو�شاط العبي النادي العا�شمي



عي�شة ق.

ال�ستار  رفع  مت  الغر�ض  ولهذا 
عن ما يجنيه احلكام والو�سطاء 
و�سط  املقابالت  ترتيب  من 
ت�سهيل  هدفها  خيالية  اأرقام 
حتقيق  ب�ساأن  الأندية  مهمة 
وجلب  املواجهة  يف  النت�سار 
الفوز باأ�سهل طريقة، يف �سورة 
ينخر  الذي  للف�ساد  فا�سحة 
ج�سد اجللد املنفوخ يف بالدنا، 
حيث مت الأرقام بالتف�سيل ب�ساأن 
الأ�سعار املتداولة يف �سوق بيع 
فاإن  الغر�ض  ولهذا  املباريات، 
القواعد  خارج  الفوز  حتقيق 
تعادل  كبرية  قيمة  دفع  يتطلب 
اأما  �سنتيم،  مليون  و200  مليار 
الفريق  يكلف  بالتعادل  العودة 
�سنتيم،  مليون   300 قيمته  ما 
ركلة  على  احل�سول  بينما 
ت�سل  قيمة  دفع  يقابله  اجلزاء 

300 مليون �سنتيم.
اإىل قيمة  بينما تطرق امل�سدر 
الرابطة  يف  املباريات  بيع 
تعرف  التي  الثانية  املحرتفة 
مو�سما �ساخنا �سنويا يف �سباق 

تاأ�سريات  اإحدى  على  التناف�ض 
اإىل  ال�سقوط  وتفادي  ال�سعود 
البطولة الهاوية، ولهذا الغر�ض 
الديار  خارج  الفوز  قيمة  فاإن 
 150 يقارب  ما  قيمتها  تبلغ 
مرحلة  خالل  �سنتيم  مليون 
الإياب  مرحلة  بينما  الذهاب، 
تكلف ما يقارب اأربعة اأ�سعاف 
النادي  على  وامل�سوؤولني 
 600 قيمته  ما  بدفع  ملزمون 
التعادل  بينما  �سنتيم  مليون 
فيما  �سنتيم،  مليون   150 يكلف 
يتم دفع قيمة تقارب 80 مليون 
من اأجل الإعالن عن ركلة جزاء 
الإياب  اأما  الذهاب  مرحلة  يف 
تتغري الأ�سعار وتعرف ت�ساعدا 

بقيمة 150 مليون �سنتيم.
ان  املف�سل  التقرير  وذكر 
تعرف  املباريات  ترتيب  عملية 
م�ساركة الالعبني الذين يكونون 
اأكرث الأحيان الوجهة التي يلجاأ 
لت�سهيل  الفرق  م�سوؤولو  اإليها 
على  احل�سول  يف  مهمتهم 
ويقنعونهم  ايجابية،  نتيجة 
خالل  من  مايل  مبقابل 
الالعبني  و�سيط  مع  التفاو�ض 

بني  اتفاق  تواجد  جانب  اإىل 
رئي�سي الفريقني من اجل تنازل 
املواجهة  لنقاط  اأحدهما 
اإىل  بالإ�سافة  الآخر،  لفائدة 
مهمتهم  تكون  الذين  احلكام 
بدرجة اوىل منح ركالت اجلزاء 
لت�سهيل عملية ت�سجيل الأهداف 

يف اللقاء.
اأن  الفرن�سية  ال�سحيفة  وذكرت 
عن  الك�سف  دون  احلكام  احد 
هويته كان يعمل ممر�سا ب�سيطا 
قبل ان يتحول اإىل مليونري وذلك 

اأموال  عليه  دّرت  ما  من خالل 
اأ�سبح  بعدما  املباريات  ترتيب 
يف  وفيال  فاخرة  �سارة  ميلك 
ار�ض الوطن اإىل جانب امتالكه 

عقارات خارج الوطن.
�سوف  الأرقام  هذه  ان  الأكيد 
على  الأول  امل�سوؤول  ت�سع 
خري  اجلزائرية  الكرة  عر�ض 
الدين زط�سي يف ورطة، يف ظل 
توايل الف�سائح التي مت�ض كرتنا 
امل�ستديرة وت�سيء اإىل �سورتها 

خارج الوطن.

ك�شف عن ترتيب املباريات يف البطولة الوطنية بالأرقام

الإعالم الفرن�سي يعّري واقع الكرة امل�ستديرة يف بالدنا
تتواجد الكرة امل�شتديرة اجلزائرية يف قلب ف�شيحة مدوية فجرتها اأم�س جملة »فران�س فوتبول«، وت�شع الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم بقيادة رئي�شها خري الدين زط�شي يف قلب الإع�شار ب�شاأن عملية ترتيب املباريات يف البطولة 

الوطنية، حيث ك�شفت ال�شحيفة تفا�شيل فا�شحة بالتفا�شيل بعدما اأكدت اأنها قامت بات�شالت مع اأحد الو�شطاء 
الذين عملوا بني الأندية واحلكام من اأجل ت�شهيل مهمة ترتيب املباريات والذي دام 15 �شنة كاملة وفق التقرير 

الذي ن�شرته يف عددها اأم�س.

 عمرو�س �شرع يف العمل
 مع الت�شكيلة يف ح�شة ال�شتئناف

قا�سي ال�سعيد يرف�ض عقوبة 
�سعال ويرفع طعنا اإىل الفاف

ريفالدو: ل بديل لرونالدو 
وهذا خليفة لوبيتيغي

اجلزائر  مولودية  اإدارة  نّددت 
جلنة  �سلطتها  التي  بالعقوبات 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  الن�سباط 
الأول  حار�سها  عاقبت  بعدما  القدم 
ثالث  يف  بالإق�ساء  �سعال  فريد 
الذي  التقرير  عقب  كاملة  مباريات 
رفعه احلكم بن براهم باتهامه الت�سبب 
يف العنف الذي وقع يف ملعب 20 اأوت 
الذي  اللقاء  خالل  بوعريريج  بربج 
جمع الفريقني نهاية الأ�سبوع املا�سي 
�سمن اجلولة 11 من البطولة الوطنية، 
للنادي  الريا�سي  املدير  ك�سف  حيث 
يقدم طعنا على  �سوف  اأنه  العا�سمي 
م�ستوى الحتادية اجلزائرية للعبة من 
اأجل رفع العقوبة على حار�سه الذي ل 
توجد الأدلة بت�سببه يف الأحداث التي 

عرفها ملعب الربج.
عمرو�ض  عادل  املدرب  با�رش 
اجلديد  فريقه  مع  العمل  ر�سميا 

مولودية اجلزائر بعدما اأ�رشف م�ساء 
اأول اأم�ض على ح�سة ال�ستئناف وكان 
تقدميه  حيث مت  امللعب  يف  حا�رشا 
اإىل الالعبني من طرف رفيق �سايفي 
يف  له  م�ساعدا  يعمل  �سوف  والذي 
املح�رش  جانب  اإىل  الفني  الطاقم 
ف�سلت  اللذان  بلخري  فار�ض  البدين 
بهما  الحتفاظ  املولودية  اإدارة 
للعمل مع املدرب اجلديد بعد العمل 
اإقالة  عقب  به  قاما  الذي  الكبري 
ال�سابق برنارد كازوين، وكان  املدرب 
عمرو�ض وقع اأول اأم�ض على العقد مع 
املولودية والذي ميتد ملدة 18 �سهرا 
اأين ينطلق يف العمل مع الفريق ابتداء 
نهاية  املقررة  املقبلة  املقابلة  من 
ال�ساورة  �سبيبة  اأمام  الأ�سبوع  هذا 
طلب  حول  الرابطة  ف�سل  –اإىل حني 

العميد تاأجيل املقابلة-
عي�شة ق.

لعب  ريفالدو  الربازيلي  يرى 
بر�سلونة ال�سابق اأنه ل يوجد اأحد 
اأن يحل حمل املهاجم  قادر على 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ب�سكل 
مدريد  ريال  �سفوف  بني  منا�سب 
ال�سابق  بر�سلونة  لعب  واأكد 
�سحيفة  اأبرزتها  ت�رشيحات  يف 
كري�ستيانو  اأن  الإ�سبانية  »ماركا« 
لعب عظيم لي�ض فقط باأهدافه، 
�سخ�ض  لأنه  ب�سخ�سيته  اأي�سا  بل 
كبري  دور  له  وكان  اخل�سارة،  يكره 
بالفريق على  يف م�ساعدة زمالئه 
على  اأيام  وقبل  امللعب،  اأر�ض 
لكرة  الإ�سباين  الدوري  كال�سيكو 
القدم بني ريال مدريد وبر�سلونة، 
يف  املقبل  الأحد  اإقامته  املقرر 
اعترب  الليغا،  من  العا�رشة  اجلولة 
ريفالدو اأن امللكي يجب اأن يقلب 
الطاولة على الو�سع الذي يواجهه 
اأجل  من  ممكن  وقت  اأقرب  يف 
تهدئة النتقادات، لكنه اأكد اأنه ل 
يعلم ما اإذا كانت هذه هي اللحظة 
الفريق  مدرب  لتغيري  املنا�سبة 
»ل  واأو�سح:  لوبيتيغي.   جولني 
اأعلم ما اإذا كانت هذه هي اللحظة 
ملنا�سبة لإقالته، لكن احلقيقة هي 
كم  من  تزيد  ال�سيئة  النتائج  اأن 
ال�سغوط، �سننتظر لرنى ما اإذا كان 
لوبيتيغي قادرا على تغيري الأمور«، 
منتخب  ترك  »لوبيتيغي  واأ�ساف: 

اإ�سبانيا لكرة القدم للح�سول على 
هذه الفر�سة يف ريال مدريد، لكن 
يتعلق  فيما  حليفه  يكن  مل  احلظ 
نظرا  فيها،  جاء  التي  باللحظة 
لأن النادي فقد اأف�سل لعب لديه 
يبدو  اأمر  وهو  ال�سيف،  نف�ض  يف 
ظل  ويف  كبري«،  تاأثري  له  كان  اأنه 
الإ�سباين،  املدرب  اإقالة  اإمكانية 
الإيطايل  اأن  ريفالدو  اعترب 
خيارا  يكون  قد  كونتي  اأنطونيو 
لأنه مدرب جيد  لالهتمام،  مثريا 
يحظى ب�سمعة عظيمة ومثايل لناد 

مثل ريال مدريد.
الذي  الأرجنتيني  الربغوث  وعن 
 3 لنحو  املالعب  عن  �سيغيب 
لك�رش  تعر�سه  ب�سبب  اأ�سابيع 
مواجهة  اأثناء  اليمنى  ذراعه  يف 
باجلولة  املا�سي  ال�سبت  اإ�سبيلية 
التا�سعة من الليغا، اأكد: »بر�سلونة 
لعب  فهو  مي�سي،  �سيفتقد 
مده�ض ويقدم بداية رائعة وي�سنع 
م�سوؤولياته«،  ويتحمل  الفارق 
واعترب الالعب الربازيلي املعتزل 
فر�سة  مينح  قد  مي�سي  غياب  اأن 
جودتهم  لإظهار  اآخرين  لالعبني 
اأن  م�سيفا  مهمة،  مباريات  يف 
لهما  يكون  قد  و�سواريز  كوتينيو 
املهاجم  غياب  ظل  يف  مهم  دور 

الأرجنتيني.
وكالت

 تعتزم تقدمي عر�س
 بقيمة 2.7 مليون اأورو �شنويا

 اإدارة ليون ت�ستهدف التعاقد
 مع براهيمي خلالفة فقري

ت�سعى اإدارة فريق اأوملبيك ليون الفرن�سي اإىل التعاقد مع الالعب الدويل 

التي  الأنباء  بعد  خدماته  على  واحل�سول  براهيمي  يا�سني  اجلزائري 

ان  علما  الربتغايل  بورتو  ناديه  �سفوف  من  رحيله  اقرتاب  عن  اأعلنت 

العقد ينتهي �سهر جوان من العام املقبل وبالتايل �سيكون الالعب ابتداء 

من جانفي القادم حرا يف التعاقد مع اي فريق، يف ظل عدم اتفاقه مع 

ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  العقد،  جتديد  ب�ساأن  الربتغايل  ناديه  م�سوؤويل 

تقدمي  اجل  من  جتهز  ليون  نادي  غدارة  اأن  فرن�سية  اإعالمية  تقارير 

اإقناعه  اأجل  من  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  غلى  مغري  عر�ض 

بالن�سمام غلى فريقها، وذلك عرب عر�ض اأجرة �سنوية بقيمة 2.7 مليون 

اأورو وعقد ميتد اأربع �سنوات، وتاأتي رغبة اإدارة الرئي�ض مي�سال اأول�ض 

يف احل�سول على براهيمي لإمكانية رحيل لعب النادي الفرن�سي نبيل 

خليفته،  عن  البحث  على  والعمل  املقبل  ال�ستوي  املركاتو  فقري خالل 

لالإ�سارة يتواجد خريج نادي ملعب رين الفرن�سي �سمن اهتمام فريقي 
العا�سمة اليطالية لزيو روما ونادي روما.

ع.ق.

مر�شح للقب اأف�شل لعب يف اجلولة

حمرز يحرز جائزة احمل هدف 
للجولة التا�سعة من الربميرليغ

جرت توج الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز بجائزة اأجمل هدف  التي  املمتاز  الجنليزي  الدوري  من  ال�سابقة  اجلولة  الذي عن  العاملي  الهدف  اختيار  مت  اأين  املن�رشم،  الأ�سبوع  الثنائي الأ�سوات خالل ال�ستفتاء الذي مت اإطالقه حول اأجمل هدف ونال مان�س�سرت �سيتي اإىل الفوز باللقاء وذلك بعدما تلقى اأكرب عدد من وقعه متو�سط ميدان اخل�رش يف مرمى نادي برينلي وقاد فريقه نهاية  على  متفوقا   %45 قدرها  ت�سويت  ن�سبة  اإثره حمرز  لقب على  حول  معه  تناف�سا  اللذان  �سوريل  والأملاين  كابو  الفرن�سي 
اجل اأجمل هدف. من  الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج  تر�سيح  مت  املقابل،  الذي قدمه اختياره اأف�سل لعب حل�ساب اجلولة التا�سعة من الربميرليغ، اأين يف  الكبري  الأداء  الأف�سل من خالل  يكون  اأن  ي�ستبعد  عري�سة، اأين �سجل ب�سمته وكان اأف�سل على ار�سية امليدان.رفقة ت�سكيلة املدرب غوارديول اأمام برينلي وقاده للفوز بنتيجة ل 

ع.ق.
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رونالدو: �أنا مثال ولن 
�أحتدث عن ريال مدريد

رف�ض  كما  بقوة  نف�سه  عن  جوفنتو�ض  جنم  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  دافع 
مان�س�سرت  ال�سابق يف  امتنانه ملدربه  ريال مدريد وعربرّ عن  اأزمات  احلديث عن 
يونايتد فريغ�سون، وجاء ذلك يف املوؤمتر ال�سحفي الذي اأقيم اأول اأم�ض قبل اللقاء 
دور  من  الثالثة  املرحلة  يونايتد يف  مان�س�سرت  وم�سيفه  بني جوفنتو�ض  املرتقب 
املجموعات مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، وقال رونالدو: »اأعرف اأنني مثال %100 
الأ�سابيع  يف  نف�سه  رونالدو  ووجد  امللعب«،  اأر�سية  وخارج  امللعب  اأر�سية  على 
تعر�سها  تدعي  التي  التهم  يف  فيغا�ض  ل�ض  يف  حتقيق  فتح  اإعادة  اأمام  الأخرية 
اإليه  املوجهة  التهم  ب�سدة  �سابقاً  رونالدو  ونفى   ،2009 يف  قبله  من  لالغت�ساب 
وحظي بدعم ناديه.ويف املوؤمتر ال�سحايف اليوم، قال الالعب: »اأنا مبت�سم دائماً، 
اأنا �سعيد، واأنا ممنت باللعب يف ناد رائع ولدي اأ�رسة رائعة ولدي اأربعة اأطفال واأنا 
ب�سحة جيدة لدي كل �سيء. اأما الباقي، فهو ل يعيقني«.اأ�ساف: »اأنا يف حالة جيدة 

جداً«.
لناديه  بالن�سبة  رونالدو يف امللعب  الآن على م�ستوى  التهام حتى  يوؤثر هذا  ومل 
الإ�سباين مقابل نحو 100  ال�سيف من ريال مدريد  اإليه هذا  ان�سم  الذي  اجلديد 
مليون يورو، و�سجل رونالدو خم�سة اأهداف يف مبارياته ال�ست الأخرية يف الدوري 
الإيطايل، لكنه مل يفتتح حتى الآن غلته يف دوري الأبطال، والتي خا�ض فيها 30 
دقيقة فقط هذا املو�سم يف اجلولة الأوىل اأمام فالن�سيا الإ�سباين، قبل اأن يطرد 
اأكذب يف هذا املوقف«،  ويغيب عن اجلولة الثانية\م واأردف رونالدو قائاًل: »لن 
اأي�ساً«،  اأنا  للدفاع عني واثقون وبطبيعة احلال  الذين وكلتهم  م�سيفاً »املحامون 
الباقي لدي  اأ�ستمتع بحياتي،  القدم،  اأ�ستمتع بكرة  اأنني  »اأهم �سيء هو  مو�سحاً: 
اأنا  لذلك،  الأول.  املركز  يف  دائماً  تاأتي  احلقيقة  بالطبع،  بحياتي.  يعتنون  اأنا�ض 
ال�ساحة  على  برز  حيث  ترافورد  اأولد  ملعب  اإىل  لعودته  رونالدو  وتطرق  جيد«. 
العاملية بني العامني 2003 و2009، قبل النتقال اإىل ريال مدريد الإ�سباين، وقال 
�سحب  تابعت  عندما  هائلة،  عاطفة  معها  مان�س�سرت حتمل  اىل  »العودة  رونالدو: 
القرعة، تذكرت التاريخ الذي �سنعته هنا«، اأ�ساف »اأحرزت كل الألقاب هنا تذكرت 
امل�سجعني، وتذكرت اأحد الأ�سخا�ض الذين �ساعدوين اىل اأق�سى حد ال�سري األيك�ض 
فريغو�سون«، وفيما يتعلق بخ�سارة ريال مدريد املتتالية واحتمالت اإقالة مدربه 

لوبيتيغي قال رونالدو: »ل�ست ال�سخ�ض املنا�سب لالإجابة عن حالة ريال مدريد«.

مارتينيث حكم كال�سيكو �لليغا
مارتينيث  �سان�سيث  ماريا  خو�سيه  الدويل  احلكم  اأن  القدم  لكرة  الإ�سباين  الحتاد  اأعلن 
�سيتوىل اإدارة مباراة الكال�سيكو املقبلة يف ملعب كامب نو بني بر�سلونة وريال مدريد يف 
قمة اجلولة العا�رسة من الليغا، كما ك�سف الحتاد الإ�سباين اأن األيخاندرو اإيرنانديث �سيكون 
احلكم امل�رسف على تقنية VAR خالل هذا الكال�سيكو املرتقِب الأحد املقبل، يذكر اأن 
احلكم مارتينيث �سبق له اأن قاد مباراَة بر�سلونة اأمام ديبورتيفو األفي�ض يف افتتاح املو�سم 
اجلاري من الليغا، فيما كانت اآخر مباراة اأدارها للنادي امللكي تعود اإىل ماي املا�سي يف 

ملعب �سرياميكا اأمام فياريال �سمن اجلولة 38 من الدوري.
وهذا الكال�سيكو الثالث الذي يقوده خو�سيه ماريا �سان�سيث بعد مباراة الإياب لكاأ�ض ال�سوبر 
الإ�سباين 2017 يف برنابيو والتي فاز فيها ريال مدريد 2-0، ثم كال�سيكو ذهاب املو�سم 
املا�سي وخ�رس فيه فريق املدرب زين الدين زيدان اآنذاك 3-0 يف �سانتياغو برنابيو، ومع 
مظهراً  لعبها،  التي  املباريات  من  باملائة   62 بن�سبة  مدريد  ريال  فاز  مارتينيز  �سان�سيز 
للفريق امللكي 14 ورقة �سفراء وحمرواين، واحدة �سد ماتيو كوفا�سيت�ض يف التعادل 2-2 
مع فالن�سيا عام 2016 والأخرى لداين كارفاخال يف الهزمية 3-0 �سد بر�سلونة يف برنابيو 
املو�سم املا�سي، بر�سلونة كان اأف�سل حالً حتت قيادة �سان�سيز مارتينيز، حيث فاز بن�سبة 
77 يف املئة من مبارياته ومل يتكبد اأي طرد، كانت املباراة الوحيدة التي خ�رسها بر�سلونة 

مع احلكم �سان�سيز هي مباراة العودة لكاأ�ض ال�سوبر الإ�سباين 2017 �سد ريال يف مدريد.

�إنرت يعلن غياب ناينغولن لأ�سابيع
اأعلن نادي اإنرت اأنرّ لعب الو�سط راديا ناينغولن قد يغيب لعدة اأ�سابيع تبداأ من مواجهة 
م�ست�سيفه بر�سلونة اليوم يف دوري اأبطال اأوروبا بعد اإ�سابته بالتواء يف الكاحل خالل مباراة 
املو�سم  انطالق  قبل  اإنرت  اإىل  عاماً   30 البالغ  ناينغولن  وان�سم  املن�رسم،  الأحد  ميالن 
قادماً من روما مقابل 38 مليون يورو، واأ�سيب الالعب يف ال�سوط الأول خالل التحام مع 
الأرجنتني لوكا�ض بيليا لعب و�سط ميالن، وقال انرت يف بيان: »الفحو�ض اأكدت اإ�سابته 

بالتواء يف الكاحل الأي�رس، �سيتم اإعادة تقييم حالة لعب الو�سط يف الأ�سابيع املقبلة«.

�ملدفعدية يو��سلون �لإبد�ع بالربميرليغ
م�ستحقاً  فوزاً  اأر�سنال  فريق  حقق 
بثالثة  �سيتي  لي�سرت  �سيفه  على 
ختام  يف  هدف  مقابل  اأهداف 
الدوري  من  التا�سعة  املرحلة 
لي�سرت  تقدم  املمتاز،  الإجنليزي 
هيكتور  الإ�سباين  اأحرزه  بهدف 
قبل  مرماه،  يف  باخلطاأ  بيلريين 
مدركني  املدفعجية  ينتف�ض  اأن 
الأول  ال�سوط  نهاية  قبل  التعادل 
وقائد  املباراة  جنم  اأحرزه  بهدف 
عقب متريرة  اأوزيل  م�سعود  ـر�سنال 
ذاته، وعقب ذلك متكن  بيلريين  من 
من  اأوباميانغ  بيري-اإميرييك  البديل 
على  والثالث  الثاين  الهدفني  اإحراز 

التوايل يف الدقيقتني 63 و66 على التوايل، فرفع اأ�سحاب الأر�ض ر�سيدهم من النقاط اإىل 21 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
الأهداف خلف ت�سيل�سي الثالث، والفوز هو ال�سابع على التوايل لكتيبة املدرب الإ�سباين اأوناي اإميري والعا�رس على التوايل يف 
جميع امل�سابقات هذا املو�سم علماً باأن الفريق تنتظره مواجهة �سعبة اأمام �سبورتنغ الربتغايل يف م�سابقة الدوري الأوروبي 
اخلمي�ض القادم، وهي املرة الأوىل التي يحقق فيها الفريق اللندين هذه ال�سل�سلة من النت�سارات املتتالية منذ اأكتوبر 2007 
عندما كان حقق وقتها 12 فوزاً متتالياً. وكان لي�سرت �سيتي الأخطر يف الهجمات املرتدة وكاد مهاجمه الدويل النيجريي كليت�سي 
م�سطفي  �سكودران  الأملاين  املدافع  بظهر  ارتطمت  بت�سديدة  اأنهاه  الأول  انفرادين  من  مرتني  الت�سجيل  يفتتح  اإيهيانات�سو 
اأي�ساً،  اإىل ركنية مل تثمر  لينو  لولبية من خارج املنطقة حولها احلار�ض الأملاين بريند  بت�سديدة  وحتولت اىل ركنية والثانية 
وجنح لي�سرت �سيتي يف افتتاح الت�سجيل عندما مرر النيجريي ويلفريد نديدي كرة من منت�سف امللعب اإىل بن ت�سيلويل املنطلق 
ب�رسعة من اجلهة الي�رسى فتوغل داخل املنطقة وحاول رفعها لكنها ارتطمت بقدم املدافع الإ�سباين هيكتور بيلريين وخدعت 
احلار�ض لينو. وجنح الأملاين م�سعود اأوزيل يف اإدراك التعادل من هجمة من�سقة قادها بنف�سه ومرر الكرة اىل بيلريين املنطلق 
من اجلهة اليمنى فاأعادها اإليه زاحفة داخل املنطقة فلعبها بي�رساه يف القائم الأي�رس البعيد للحار�ض �سمايكل وتهادت داخل 
�سباكه، واأنقذت العار�سة اأر�سنال من الهدف الثاين بردها كرة راأ�سية نديدي اثر ركلة ركنية، ودفع الإ�سباين اأوناي اإميري بالعب 
الأرميني هرنيخ  اأوباميانغ مكان  اإميرييك  بيار  الغابوين  الدويل  القندوزي واملهاجم  الأ�سل ماتيو  الفرن�سي املغربي  الو�سط 
خميتاريان واملدافع ال�سوي�رسي �ستيفان لي�ست�ستايرن. وجنح اأوباميانغ يف منح التقدم لأر�سنال من م�سافة قريبة اإثر متريرة 
رائعة من اأوزيل اإىل بيلريين داخل املنطقة ومنه اإىل الدويل الغابوين الذي تابعها ب�سهولة داخل املرمى يف الدقيقة 63، وعزز 
اآر�سنال تقدمه بهدف ثالث رائع من هجمة من�سقة تبادل خاللها اأكرث من لعب الكرة وبتمويهات ج�سدية عدة و�سلت على 
اإثرها اإىل اأوزيل داخل املنطقة فهياأها اإىل اأوباميانغ غرب املراقب فتابعها داخل املرمى اخلايل يف الدقيقة 66، وهو الهدف 
ال�ساد�ض لأوباميانغ هذا املو�سم فارتقى اىل املركز الثاين على لئحة الهدافني م�ساركة مع مهاجم مان�س�سرت �سيتي الدويل 

الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو وبفارق هدف واحد خلف لعب و�سط ت�سل�سي الدويل البلجيكي اإدين هازار املت�سدر.

يرى الأملاين تري �ستيغن حار�ض مرمى بر�سلونة، اأن الفوز على 
ريال مدريد اأف�سل ما ميكن اأن يحدث يف مباراة الكال�سيكو 
الأحد املقبل على ملعب »كامب نو«، وقال �ستيغن يف مقابلة 
ريال  على  »الفوز  ديبورتيفو:  موندو  �سحيفة  مع  ح�رسية 
املباراة  لهذه  م�ستعدون  نحن  الأف�سل،  الأمر  هو  مدريد 
املذهلة، واجلميع يريد الو�سول لهذه املواجهة باأف�سل حالة 
ممكنة«، واأ�ساف: »اأف�سل مباراة الكال�سيكو الذي فزنا بها يف 
الأخرية،  اللحظة  يف  مي�سي  هدف  بف�سل  برنابيو  �سانتياعو 
وقام برفع قمي�سه اأمام اجلماهري، رغم اأننا مل نفز بالدوري 
لعبني  لديهم  رونالدو  »غياب  وتابع:  املو�سم«،  ذلك  يف 
لأن  مدريد  لريال  املباريات  من  الكثري  اأ�ساهد  مل  جيدين، 
جدولنا مزدحم، لكنهم بالطبع تاأثروا بغيابه، لقد حتدثت مع 
كرو�ض يف املنتخب الأملاين، نحن اأف�سل ولكن علينا اأن نركز 

اأنا ل  نتيجة املباراة  اأنف�سنا«، ووا�سل: »املراهنة على  على 
اأحب ذلك، واأف�سل اأن نظهر تفوقنا يف امللعب«، وا�ستطرد: 
به  التفكري  اأريد  ول  اأفكر يف هذا  ل  مي�سي  بدون  »بر�سلونة 
الآن، ليو �سعيد هنا وي�سعر بالراحة، لقد ق�سى حياته كلها هنا 

وجميعنا نريده اأن ي�ستمر«.
وحول اإمكانية عودة نيمار علق حار�ض بر�سلونة: »ل اأعرف ما 
�سيحدث مع نيمار، ل اأ�ستطيع التحدث اإل باأنني اأملك عالقة 
جيدة معه، ويف النهاية تواجد الأف�سل يف فريقك اأمر جيد«، 
»هناك  �ستيجن:  قال  الأبطال،  دوري  يف  املناف�سني  وعن 
الكثري، ويف الوقت احلايل من ال�سعب قول هذا لأن الأمر ما 
كرة  نلعب  اأن  باأنف�سنا، يجب  اإل  نفكر  ونحن ل  مبكًرا،  يزال 
قدم جيدة مثل اأول مباراتني، واأن نوا�سل حتقيق النت�سارات 

عند مواجهة اإنرت ميالن«.

�ستيغن: ريال مدريد يفتقد كري�ستيانو

مورينيو ينفي �لعودة لتدريب �لريال
مدريد نفى الربتغايل جوزيه مورينيو تكهنات ب�ساأن عودته لتدريب ريال مدريد قائاًل اإنه يرغب يف البقاء مدربًا ملان�س�سرت يونايتد  ريال  مدرب  لوبيتيغي  جولني  ويتعر�ض  احلايل،  عقده  انتهاء  بعد  حتى  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف  ال�سابع يف دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين واأفادت و�سائل املناف�ض  اأوروبا يف املركز  املركز العا�رس يف الدوري الإجنليزي املمتاز بعد ت�سع مراحل.2020 وميلك النادي خيار التمديد ملدة عام اإ�سايف، لكن املدرب الربتغايل يتعر�ض الآخر ل�سغوط مع يونايتد الذي يحتل اإعالم ا�سبانية اأن مورينيو مر�سح ل�سغل هذا املن�سب اإذا اأقيل لوبيتيغي، وينتهي عقد مورينيو مع مان�س�سرت يونايتد يف ل�سغوط بعد �سل�سلة نتائج �سيئة تركت بطل 
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الكاتبة وفاء قرقيط جلريدة الو�صط 

جتاربي احلياتية �ساهمت 
يف ميالد روايتي الأوىل

وفاء متح�صلة على �صهادة  جامعية  ما�صرت يف ت�صيري 
املوارد الب�صرية �صخ�صية ن�صيطة اجتماعية �صابة ابنة 

هذا املجتمع ومن خالله ولدت رواية خائن الرباءة
ل٫ب

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�صا�صك واأنت 
ترين ا�صراقة 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 
�صتوا�صلني يف جن�س ادبي اخر 
ام ال�صتمرار 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�صبة اإليك 
جتربة ” خائن الرباءة  ” يف 

م�صار 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�صتغني عنه 

بالو�صوح  ؟

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�صكل الرواية 
ونوعها اأن يحّدد ذات الإن�صان 

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�صتطيع الكاتب اأن يكتب 
عن كل �صيء 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�صخ�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 �صواء 
على �صعيد الكتابة اأو على 

امل�صتوى ال�صخ�صي ؟

�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�صط

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�صلطات امل�صرية 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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 »دعوة اإىل املو�سيقولوجيا« 
ل�سمري ب�سة

اأ�صدر الباحث يف العلوم املو�صيقية ومدير املعهد العايل للمو�صيقى 
بتون�س الدكتور �صمري ب�صة، كتابا يحمل عنوان »دعوة اإىل 

املو�صيقولوجيا«، وتوىلىّ ن�صره مركز املو�صيقى العربية واملتو�صطية 
»النجمة الزهراء« بالتعاون مع من�صورات �صوتيميديا.

يُ�ساِئُل امل�ؤلّف يف كتابه جممل الدرا�سات 
العربية  امل��سيقات  يف  بحثت  التي 
ب�سكل  الت�ن�سية  وامل��سيقات  عم�ما 
اب�ستيم�ل�جيا، مقّدما  ويُناق�سها  خا�ص، 
ما تالها من من تناوالت بحثية ت�سّكلت 
�سة حاولت اأن  يف اإطار م�ؤ�س�سات متخ�سّ
ت�ن�ص  امل��سيق�ل�جي يف  بالبحث  تدفع 
غاية  يف  واإ�سكاليات  مقاربات  اإنتاج  اإىل 

�ص واالحرتافية. من التخ�سّ

هذه  يف  ب�ّسة  �سمري  الدكت�ر  وي�ؤّكد 
خارج  من  املنتقلة  االأفكار  اأن  الدرا�سة 
وعلى  املحلّية،  امل��سيقّية  الثقافة 
لتقدمي  اأحيانا  كافية  غري  اأهمّيتها، 
امل��سيقّي،  للفعل  احلقيقي  املعنى 

ة اإذا كان جمال اأبحاثها غري جمال  خا�سّ
مل  لكنه  امل��سيق�ل�جّي.  االخت�سا�ص 
ينف يف املقابل م�ساهماتها االأوىل التي 
اأوىل  بروز  ال�س�ء يف  نقطة  كانت مبثابة 
واآلّياته  املعريف  املجال  هذا  مرتكزات 
منذ  ت�سميته  على  واّتفق  ا�سطلح  والذي 

قرنني تقريبا بــ«امل��سيق�ل�جيا«.
النظرّية  البدايات  اأي�سا  الكتاب  ويتناول 
امل��سيقّية  التعابري  يف  بحثت  التي 
الت�ن�سّية، وما ا�ستجّد ح�لها من ت�ساوؤالت 
ومقاربات وما تبعها من �سع�بات فكرّية 
خ�س��سّيات  وتتلّم�ص  ت�رشح  اأن  تريد 
حيث  من  امل��سيق�ل�جّية  املمار�سة 
اأّنها منهج بحث ويف ال�قت نف�سه خطاب 
تاريخّية  مقاربة  من  انطالقا  معريّف، 

الكلّي  اإىل اخلا�ّص، من  العام  تنطلق من 
اإىل اجلزئي ومن الذاتي اإىل امل��س�عي.

 وتطّرقت الدرا�سة اإىل التحّ�الت الفكرّية 
التي  النقدّية  والدرا�سات  واملعرفّية 
جعلت من االأبحاث املهتّمة بامل��سيقى 
التاريخّية  املقاربة  من  تدريجّيا  تنتقل 
ودرا�سة  االأحداث  بت�سل�سل  املهتّمة 
�سريهم  وتقدمي  امل��سيقّية  ال�سخ�سّيات 
امل��سيقّية...،  الق�الب  وتاريخ  الذاتّية 
امل��سيق�ل�جّية  التاريخّية  املقاربة  اإىل 
التي تّتخذ من امل��سيقى مركزا اأ�سا�سّيا 
للتفكري ومنطلقا اأ�سلّيا للنقا�ص والتحليل 
التحليل  مبناهج  فت�ستعني  والتف�سري 
يف  اأدالر«  »قيدو  و�سعها  التي  التاريخي 

مقاله التاأ�سي�سي �سنة 1885.

اأهّم  ح�ل  اإطالالت  الكتاب  يقّدم 
تناولت  ت�ن�سّية  اأبحاث  من  اأجنز  ما 
اختار  املحلّية،  امل��سيقّية  التعبريات 
الرزقي  ال�سادق  تناوله  ما  الباحث  منها 
الت�ن�سّية«  »االأغاين  كتابه  من  انطالقا 
الت�ن�سّية  االأج�اق  فيه  عاين  الذي 
االحتفالّية،  املنا�سبات  يف  الغناء  واأن�اع 
ح�سني  ح�سن  الكاتب  اأبحاث  جانب  اإىل 
عبد ال�هاب انطالقا من كتابه »ورقات« 
بع�ص  تقدمي  خالله  من  حاول  الذي 
اإىل  نظرته  ح�ل  واالأفكار  املناق�سات 
باختالف  الت�ن�سّية  امل��سيقات  جممل 
والطرقّية...  والبدوّية  ال�سعبّية  اأن�اعها 
ال�سن��سي  املن�بي  قّدمه  ما  اإىل  و�س�ال 
وما ا�ستغل عليه من اأبحاث امتّدت منذ 

اّت�ساله بــ«البارون ديرلنجاي« �سنة 1922 
اإىل اآخر ي�م يف حياته.

وعر�ص �ساحب الكتاب االأ�سغال البحثّية 
املمّهدة  االأوىل  الب�ادر  �سّكلت  التي 
امل��سيق�ل�جي  االخت�سا�ص  الكت�ساف 
االأعمال  جممل  فا�ستعر�ص  ت�ن�ص،  يف 
العايل  املعهد  مب�ؤ�ّس�سة  املنجزة 
�سنة  تاأ�ّس�ص  الذي  بت�ن�ص  للم��سيقي 
من  البع�ص  حتديد  على  وعمل   1982
ومقارباتها  واختياراتها  ت�ّجهاتها 

واآلّياتها يف العمل.
على  كذلك  الدرا�سة  هذه  وت�ؤّكد 
املعرفة  تكّ�ن  يف  امل�ؤ�ّس�سات  دور 
امل��سيق�ل�جّية وقد تعّر�ص �ساحبها اإىل 
اأهمّية تاأ�سي�ص املعهد العايل للم��سيقى 

�سنة 1982 الذي كان يتطلّع اإىل بناء م�سار 
وامل�اد  االخت�سا�سات  فيه  تتنّ�ع  علمي 

واالأهداف واملناهج.
هذه  يف  ب�سة  �سمري  الدكت�ر  وخلُ�ص 
التاريخي  املبحث  اأّن  اإىل  الدرا�سة، 
نقاط  من  العديد  �سهد  قد  للم��سيقى 
اال�سرتاك واالختالف يف ما مّت اقرتاحه 
العربّية  للم��سيقى  اأّولّية  درا�سات  من 
ب�جه  ت�ن�ص  يف  وامل��سيقى  عم�ما 
االإب�ستيم�ل�جي  ال�س�ؤال  اأّن  غري  خا�ّص. 
يبقى املنفذ ال�حيد املحّدد لالختالف 
بقطع  وذلك  ال�احد  االخت�سا�ص  داخل 
املحاور  يف  اال�سرتاك  عن  النظر 
والنظرّيات واملقاربات التي تدر�ص تلك 

امل��سيقات.

لل�صاعر جودي العربيد

الأ�سالة والرتاث ب�سكل 
حداثوي يف جمموعة ظماأ

ظماأ جمم�عة �سعرية لل�ساعر ج�دي العربيد تذهب باجتاه فل�سفي 
حتمل معاين خمتلفة عرب دالالت متن�عة وا�ستعارات وكنايات عن 

م�اطن جمالية وجدت يف اأكرث من معنى.
 وت�سغل الغربة حيزا يف ق�سائد املجم�عة رمبا الأن العربيد متاأثر 
ب�سعراء املهجر فعندما يخاطب االأنثى بكين�ناتها املختلفة يقدم 
يف  فقال  االإن�سان  حياة  يف  القدر  وحتكم  وق�س�تها  الغربة  مالمح 
“دعي اخليل ت�سنع عن�انها. حتكي ت�اريخ  ق�سيدة قبيل اخلريف: 

غربتنا. فيم�سي الزمان باإثر الزمان”.
يفكر  الذي  العذب  ال�ساعر عن احللم امل�رشق  يعرب  اآخر  ن�ص  ويف 
به االإن�سان ليحمله اإىل االأر�ص التي يحب فقال: “كقطعة غيم غدا 
االن قلبي..يف حلمه املتمادي..لي�م من الدهر عذب …اأطريه مرة 

برم��سي.واأخرى باآهات �سعبي«.
ويف جمم�عة ال�ساعر العربيد ميد االأمل يده اإىل الن�ر ليتحدى برغم 
االأمل وال�سقاء الذي يطال االإن�سان يف حياته ذاهبا على منت الدالالت 
“حبيبتي..اأكتب  البئر:  اأعماق  واالإيحاءات كما ق�له يف ق�سيدة من 
يدي  �س�ى  عندي  وما  كفي  على  الروح  بئري..ا�سكب  اأعماق  من 

..اأمد كل �سيء يا حبيبتي..لكي نع�د من مدى ال�سباب”.
املجم�عة ال�سعرية ظماأ ال�سادرة عن الهيئة العامة ال�س�رية للكتاب 
تقع يف 112 �سفحة من القطع املت��سط وجتمع بني االأ�سالة والرتاث 

ب�سكل حداث�ي برع فيها ال�ساعر با�ستخدام االألفاظ واالأدوات.
الكتاب  احتاد  يف  ع�س�  العربيد  حمدان  ج�دي  ال�ساعر  اأن  يذكر 
جنمة  مقام  الرمال..وعلى  على  بنف�سجة  من�س�راته  من  العرب 
�س�ادها غيث  بعن�ان  ورياح اخلريف وجمم�عة ق�س�سية  ومنديلها 

وهي من من�س�رات احتاد الكتاب العرب.
 وكالت

للأديب ح�صني ورور

باب العبيد.. رواية ت�ستعيد ثورة الزجن والتدخل الأجنبي يف التاريخ العربي

�صدر اأخرياً عن دار ال�صاقي يف بريوت

»ذاكرة القراءة« للكاتب الأرجنتيني األربتو مانغويل

لالأديب  العبيد  باب  رواية  تنحاز   
وقيمه  لالإن�سان  ورور  ح�سني 
حتقيق  اأجل  من  كفاحه  ومتجد 
على  واالنت�سار  واخلري  احلق 
اإىل  �ساعية  واال�ستعباد  الت�ح�ص 
الق�ا�سم  على  ال�س�ء  ت�سليط 
بني  وامل�سري  واالآمال  امل�سرتكة 

العراق وبالد ال�سام.
اإىل  اأحداثها  تع�د  التي  الرواية 
الع�رش العبا�سي وحقبة ث�رة الزجن 
الكاتب  لدى  الفنية  اخلربة  تعك�ص 
اإىل  اإ�سافة  االأحداث  �سياغة  يف 
وامل��س�ع  اأغنتها  التي  الثقافة 
اإىل  ت�س�يق م�ستمر  املت�ساعد يف 
النهاية حمماًل بالعاطفة االإن�سانية 

وتقدي�ص االنتماء.
امل�ساواة  اإىل  الرواية  اجتهت  كما 
الب�رش  �سن�ف  بني  والعدالة 
ون�ساطه  فرد  كل  عمل  ح�سب 
جن�سه  عن  النظر  بغ�ص  واأخالقه 

الرواية  �سخ�سيات  فكانت  ول�نه 
االأ�سا�سية من طبقة العبيد واخلدم 
كمرزوق الذي كان �سيافاً رف�ص اأن 
يقتل عبد اهلل ليهربا معاً متمردين 

على الظلم.
طريقة  ورور  الروائي  وا�ستخدم 
روايته  اأحداث  لي�رشد  اخلطف 
املظل�مني  اإىل  منحاز  فمرزوق 
اأجل لقمة  الذين يعمل�ن من  واإىل 
من  ذلك  جراء  وعانى  عي�سهم 
اأن التقى  امل�سائب وال �سيما بعد 
جارية  كانت  التي  زهريت  بالفتاة 

يف ق�رش اخلليفة العبا�سي.
يتعرف  الهروب  رحلة  وخالل 
مرزوق على جمم�عة من الرهبان 
االختباء  على  ي�ساعدونه  الذين 
من بط�ص حر�ص اخلليفة ليعر�ص 
املت�كل  اعتماد  خط�رة  اأي�سا 
العبا�سي على االأتراك وتقريبه لهم 
امل�ساركة  على  القدرة  واإعطائهم 

“باغر  اغتاله  حتى  القرارات  يف 
الرتكي”.

اإىل  ورور  ي�سري  اأي�ساً  الرواية  ويف 
احلياة  يف  املراأة  ح�س�ر  اأهمية 
ال�سيخ  ابنة  �سخ�سية  خالل  من 
لقب  على  ح�سلت  التي  ثامر  اأبي 
الكاتب  يركز  كما  القبيلة  فار�سة 
من  واخليانة  الغدر  �سفتي  على 
و�رشور  ناماري  �سخ�سية  خالل 
اللذين �سعيا لالإيقاع مبرزوق بعد 

اأن اأمنهما.
اأحداثها  اأهم  كانت  التي  الرواية 
هي  و�س�احيها  وريفها  ال�سام  يف 
اإبداع مبتكر يف ال�قت وال�سخ��ص 
واالأحداث والروؤية التاريخية حيال 
من  العربية  االأمة  له  تتعر�ص  ما 
ذلك  واإ�سقاط  اأجنبية  مطامع 
على ال�اقع احلايل لتك�ن منظ�مة 
االعتماد  مغبة  من  حتذر  ثقافية 
العبيد  باب  رواية  االأجنبي.  على 

العامة  الهيئة  من�س�رات  من 
للكتاب وتقع يف 312 من  ال�س�رية 
مق�مات  امتلكت  الكبري  القطع 
واإثارة  والت�س�يق  الروائي  ال�رشد 

الع�اطف والتم�سك بالقيم العليا.
من  ورور  ح�سني  االأديب  ويعترب 
املعا�رشة  ال�س�رية  الرواية  اأعالم 
اآخرها  اجل�ائز  من  العديد  حاز 
جائزة دم�سق للرواية العربية عام 
ال�س�ري  قابيل  روايته  على   2016
ال�سادرة  الكتب  من  العديد  له 
ال�سدمي”  “عب�ر  الرواية  يف  منها 
الق�سة  ويف  اخلردة”  و”زمن 
ويف  ال�رد”  حي  “فتاة  الق�سرية 
ال�سعر  ويف  “اأورفي��ص”  امل�رشح 
البحث  ويف  املاء”  وحار�ص  “عال 
ملارثيا”  “رومن�سيات  التاريخي 
اإ�سافة للعديد من التمثيليات التي 

كتبها لالإذاعة والتلفزي�ن. 
وكالت

يف  ال�ساقي  دار  عن  اأخرياً  �سدر 
القراءة«  »ذاكرة  كتاب  بريوت 
للكاتب االأرجنتيني الكندي األربت� 

مانغ�يل وذلك يف 192 �سفحة.
بالكتاب:  تعريفية  نبذة  يف  وجاء 
مانغ�يل  تهّياأ   ،2015 ج�ان  »يف  
ملغادرة منزله الريفي القدمي يف 
وادي الل�ار يف فرن�سا لي�ستقّر يف 
اأثناء  مانهاتن.  يف  �سغرية  �سقة 
نْقل مكتبته ال�سخ�سية ال�سخمة، 
التي �سي�ستبقيها  الكتب  واختياره 

وجد  ي�ستبعدها،  اأو  يخّزنها  اأو 
يقظة  حلم  يف  نف�سه  مانغ�يل 
العالقات  طبيعة  ح�ل  عميق 
والكتب  والقّراء،  الكتب  بني 
والف��سى،  والنظام  وجامعيها، 

والذاكرة والقراءة.
�سخ�سية  تقييم  اإعادة  يف 
قارئاً،  ب��سفه  حلياته  و�سجّية 
القراءة  فَنّ  امل�ؤِلّف  ي�سيء 
الدور  م�ؤّكداً  اخل�س��سية،  البالغ 

احلي�ّي للمكتبات العم�مية.

وا�سعة  مانغ�يل  تاأمالت  اإّن 
التاأمالت  من  ومتتّد  النطاق، 
الكتب  ع�ّساق  مزايا  يف  املمتعة 
حل�ادث  قة  معَمّ حتليالت  اإىل 
ومن  والكارثية،  التاريخية  الكتب 
�سمنها اإحراق مكتبة االإ�سكندرية 
املعا�رش  والنهب  القدمية 

للمكتبات.
امل�ؤلف  ي�سّدد  وب�سرية،  ب�سغف 
للكتب  الك�نية  املركزية  على 
واأهميتها الفريدة من اأجل جمتمع 

ملتزم ومتح�رّش ودمي�قراطي«.
م��س�عّي  م�ؤِلّف  مانغ�يل  األربت� 
م�سه�د له عاملياً ومرتجم وكاتب 
كتبه  حازت  وروائي.  مقاالت 
االأكرث مبيعاً.  ج�ائز عدة وكانت 
ال�ساقي:  دار  عن  اإ�سداراته  من 
»تاريخ القراءة«، »مع ب�رخي�ص«، 
»ي�ميات  الليل«،  يف  »املكتبة 
القراءة«، »الف�س�ل«، ويف الرواية: 

»ع�دة« و«كل النا�ص كاذب�ن«.
وكالت 
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»بالد زاد« متثل اجلزائر يف مهرجان 
دوز العربي للفن الرابع بتون�س

�صيمثل العر�س امل�صرحي »بالد زاد »  التابع جلمعية املنارة الثقافية قور�صو بومردا�س  اجلزائر 
يف الدورة 13 من مهرجان دوز العربي للفن الرابع بتون�س والذي يحل  ك�صيف �صرف  يف هذه 

التظاهرة  من 26 اإىل 31 اأكتوبر 2018 مبدينة  دوز باجلمهورية التون�صية  وياأتي هذا  بعد تتويج 
هذه امل�صرحية  مبهرجان عبد العزيز العقربي بتون�س اأح�صن ن�س و�صينوغرافيا.

حكيم مالك

م�رسحية    ن�ص  كتب  ولقد   
واملخرج  »الكاتب  زاد  »بالد 
�سينوغرافيا  الالهي  عبد  وليد 
ولقد  �ساو�ص  بريك  حممد 
املنارة  جمعية  ح�سدت 
بومردا�ص  قور�سو  الثقافية 
الن�سطة  جوائز وطنية وعربية 
يف جمال امل�رسح وهي حت�رس 
م�ستقبال    م�رسحية   لأعمال 
خم�س�سة  م�رسحية  بينها  من 
للكبار حتمل عنوان   »براغيث« 
لعمل  حت�رس  ولالأطفال  للكبار 

م�رسحي  »قلعة الأحالم« .
�ساحة  �سوارع مدينة  و�ستن�سط 
الفنون بدوز التون�سية   يوم 25 
�سعبية  فرق  اجلاري   اأكتوبر 
وياأتي  ودمى  ومهاري  وفر�سان 
مدن  برنامج  اإطار  يف  هذا 
الفنون  يف حني �سيتم   افتتاح 
مهرجان دوز العربي للفن الرابع 

 2018 اأكتوبر   26 يوم  بتون�ص 
املرزوقي  حممد  الثقافة  بدار 
الذي �سيتم فيه  تقدمي م�سهدية 
الدرامية  الفنون  ملركز  الرمل 
وعر�ص  مبدنني   والركحية 
بعنوان  للكهول  م�رسحي 
�سيتم  كما  تون�ص   من  الرهوط 
العرو�ص  من  العديد  تقدمي 
املهرجان  هذا  يف  امل�رسحية 
اأبرزها عر�ص م�رسحي للكهول 
من   « �سقراط  يا  كاأ�سك   «
م�رسحي  عر�ص  مع    اجلزائر 
اآخر من ليبيا خم�س�ص للكهول 
  « تاأ�سرية  »بدون  عنوان  يحمل 
امل�رسح  بدار  �سيعر�ص  والذي 
اأكتوبر   27 يوم  بدوز  والفنون 

اجلاري .
العربي  املخيم  و�سينطلق 
 28 الأحد  يوم  للرتب�سات 
�سي�سارك  اأين   2018 اأكتوبر 
والأ�ستاذ   اجلزائري  الأديب 
يف   كموؤطر  بوكبة  الرزاق   عبد 

لدى  باللغة  الإح�سا�ص  ور�سة 
من  ال�سارع  وم�رسح  املمثل  
ابن  زدام  حليم  الأ�ستاذ  تاأطري 
مدينة برج بوعريرج   و�سياأطر 
ور�سة  حفيان  حكيم  الأ�ستاذ 
يف  العرائ�ص   وحتريك  �سنع 
العرو�ص  �ستتوا�سل  حني  
الثقافة  بدار  امل�رسحية 
�ستعر�ص  اأين   الرزوقي  حممد 
»ال�سمكة  لالأطفال  م�رسحية 
و�ستعر�ص  تون�ص  من  العجيبة« 
للكهول  املخ�س�سة  م�رسحية  
التابعة   زاد« من اجلزائر  »بالد 
جلمعية املنارة الثقافية قور�سو 
�ستعر�ص  حني  يف  بومردا�ص  
والفنون  امل�رسح  دار  ركح  على 
اأنا  »من  للكهول  م�رسحية  دوز 
له  فالطفل   وعليه  ليبيا    »من 
العرائ�سية  العرو�ص  يف  ن�سيب 
املدار�ص  لأطفال  املخ�س�سة 
وغلي�سية  بدوز  البتدائية 
والقلعة بداية من 22 اأكتوبر اإىل 

27 من نف�ص ال�سهر.
امل�رسحية  العرو�ص  وتتوا�سل 
املرزوقي  حممد  الثقافة  بدار 
بعر�ص   2018 اأكتوبر   29 يوم 
احلياة  »�رس  لالأطفال  م�رسحي 
» من تون�ص  وعر�ص م�رسحي 
من  اخلنقة«  »جمرة  للكهول 
م�رسحي  وعر�ص  تون�ص  
تون�ص  من  »الكركارة«  للكهول 
دوز  والفنون  امل�رسح  دار  من 
و�ستقدم يوم 30 اأكتوبر اجلاري 
م�رسحية لالأطفال بعنوان �سانع 
مع  تون�ص   من  العجوز  الدمى 
تقدمي عر�ص م�رسحي للكهول 
اأخرى«  »و�سياطني  بعنوان 
الثقافة  بدار  وهذا  تون�ص  من 
وتختتم  املرزوقي.     حممد  
يوم الأربعاء 31 اأكتوبر فعاليات  
اأين  للرتب�سات  العربي  املخيم 
لكتاب«   توقيع  حفل  �سينظم 
امل�رسحية  نفزاوة  ذاكرة 
يف  ال�سنهوري   مكرم  »الأ�ستاذ 

مع  دوز  والفنون  امل�رسح  دار 
حول  فكرية  ندوة  تخ�سي�ص 
امل�رسحي  النقد  اإ�سكاليات 
من  كل  فيه  ت�سارك  الذي 
الدكتورة فوزية املزي والدكتور 
عبد احلليم امل�سعودي والدكتور 
حممد مو�سى وتن�سيط الأ�ستاذ 
و�ستقدم  بالطيب  الدين  نور 
م�ساء يف  اختتام الدورة 13 من 
مهرجان دوز العربي للفن الرابع 
حممد  الثقافة  بدار  بتون�ص  

م�رسحي  بعر�ص  املرزوقي 
من  احلكاية«  »مملكة  لالأطفال 
كرنفال  يخ�ص  وفيما  تون�ص 
الختتام  باملاجورات ، الدمى 
 ، ال�سعبية  الفرق   ، العمالقة 
حفل  مع  واخليول  املهاري 
الأ�ستاذ   اإ�رساف  حتت  تكرمي  
وزير  العابدين  زين  حممد 
مع  التون�سية   الثقافية  ال�سوؤون 
عر�ص م�رسحي للكهول »�سمها 

ما �سئت »من تون�ص .

للباحثة تالنه ميدانر وترجمة الدكتور اإليا�س حاجوج

اأفكار يف تعزيز قدرات الفرد بكتاب )درب نف�سك فاإن اأحدًا لن يدربك(
النف�سية  الفرد  قدرات  تعزيز 
اأهم  البنيوية  طاقاته  وتطوير 
كتاب  طرحها  التي  الأفكار 
لن  اأحداً  فاإن  نف�سك  )درب 
يدربك( للباحثة تالنه ميدانر 
اإليا�ص  الدكتور  وترجمة 

حاجوج.
منهجا  يعتمد  الذي  الكتاب 
تطبيقيا لر�سد بارا�سيكولوجية 
الإن�سان يبحث يف دور التدريب 
الن�سان  واقع  بني  ي�سل  الذي 
بلوغه  يريد  ما  وبني  الراهن 
وتفعيل الطاقات الكامنة لديه 

وتخطي العقبات.

وترى موؤلفة الكتاب اأن حتقيق 
يف  يكمن  لأهدافه  الإن�سان 
اأجلها  من  والعمل  حتديدها 
حول  ما  كل  اأن  اإىل  م�سرية 
خال�سة  طاقة  هو  الإن�سان 
اأنف�سنا  ن�سغل  اأن  وبو�سعنا 
اإ�سافية  بطاقة  متدنا  باأمور 
نتجنب  كيف  نتعلم  واأن 
الطاقة  ت�ستنزف  التي  الأمور 
اإ�سافية  واإيجاد م�سادر طاقة 
م�ست�سهدة مبا اأورده اين�ستاين 

يف هذا ال�سياق.
ع�رسة  اإىل  مق�سم  الكتاب 
اأجزاء يف الأول ت�رسح املوؤلفة 

يف  الطاقة  ثقوب  ت�سد  كيف 
الإن�سان  يزيد  وكيف  احلياة 
كيف  الثاين  ويف  طاقته  من 
يحقق الإن�سان حيزا يف احلياة 
التي يتمناها ويف الثالث تعالج 
وملاذا  املال  مو�سوع  املوؤلفة 
يعمل الإن�سان من اأجله وو�سع 
لال�ستقالل  اأ�سا�ص  حجر 

املايل وا�ستخدامه بنجاح.
على  فريكز  الرابع  اجلزء  اأما 
وحتا�سي  املهمة  الأمور 
دعا  بينما  الوقت  اإ�ساعة 
يف  النف�ص  لتدريب  اخلام�ص 
ب�سورة  املحيط  مع  التعامل 

وفق  ال�رسر  بها  تلحق  ل 
املتاحة  املادية  املعطيات 
هو  ما  اختيار  ال�ساد�ص  ويف 
مهم لالإن�سان دون اخلو�ص يف 
والتعامل مع  مالية  خماطرات 

اأ�سخا�ص ناجحني.
لتعليم  ال�سابع  اجلزء  وجاء 
ومنتج  فعال  ب�سكل  العمل 
زمن  يف  الأهداف  وبلوغ 
الإ�سغاء  فن  وتعلم  قيا�سي 
كما اأوردت املوؤءلفة يف اجلزء 
اأمور  الثامن كيفية البحث عن 
ل يدركها الآخرون اإ�سافة اإىل 

فن التوا�سل ب�سكل رفيع.

ويف اجلزء التا�سع بينت املوؤلفة 
امل�ساعب  تفادي  كيفية 
لتحقيق  املتبعة  والو�سائل 
لياأتي  لالإن�سان  الرفاهية 
على  ال�سوء  م�سلطا  العا�رس 
ال�سمات الأ�سا�سية للنجاح من 
والت�رسفات  الأفعال  خالل 
على  التاأكيد  مع  وال�سلوك 
بالتطبيق  القراءة  دمج  اأهمية 
واملبادرة فالقراءة لوحدها ل 

تكفي.
ويحاول  الكتاب اقناع املتلقي 
باأهمية العناية بالعقل والنف�ص 
واجل�سد لتحقيق تطور تدريبي 

النف�ص  جمالت  يف  حقيقي 
وثقافة بنيتها.

عن  �سادر  الكتاب  اأن  يذكر 
ودار  ر�سالن  وموؤ�س�سة  دار 
والن�رس  للطباعة  الدين  عالء 
والتوزيع ويقع يف 320 �سفحة 
من القطع الكبري اأما مرتجمه 
اأكرث  فله  حاجوج  اإليا�ص 
تدريب  منها  كتابا   24 من 
امل�ساعر وخمتارات يف اخلري 
الذاتي  التدريب  ودليل  وال�رس 
اجل�سدية  احلب  واإ�سارات 

وغريها.
وكالت

»كلمات« تدعم الأطفال العرب باأرمينيا بـ10مكتبات
م�ساعفة للجهود التي تبذلها يف �سبيل الو�سول بالكتاب اإىل الأطفال الالجئني العرب، وّزعت موؤ�س�سة كلمات لتمكني الأطفال، التي تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقراً، 10 مكتبات ت�سّم األف كتاب على مكتبات 

جمهورية اأرمينيا العامة، ت�ستمل على عناوين اأدبية ومعرفية متنوعة بهدف اإثراء املخزون الثقايف لل�سغار واليافعني، وتو�سيع اأفق خيالهم ومداركهم الإبداعية.
 جاء ذلك يف اإطار مبادرة اأطلقتها املوؤ�س�سة، حتت �سعار “تبنى مكتبة” بهدف دعم ثقافة الأطفال العرب الالجئني والنازحني وتزويدهم بالكتب العربية واملواد املعرفية املتنوعة، ا�سهاماً منها يف 

متكينهم من املحافظة على لغتهم، وموروثهم الثقايف خالل تواجدهم خارج بلدانهم الأ�سلية.
اإىل  اآمنة املازمي، مدير موؤ�س�سة كلمات لتمكني الأطفال: ا�ستمراراً جلهود املوؤ�س�سة يف الو�سول اإىل اأكرب �رسيحة من الأطفال العرب الالجئني يف خمتلف اأنحاء العامل قّدمنا اليوم دعماً  واأكدت 
املكتبات العامة يف جمهورية اأرمينيا، لنوؤكد على وقوفنا وم�ساندتنا لالأطفال الالجئني فيما ميرون به من ظروف �سعبة لإمياننا اأن الكتاب ميد ج�رساً من املعرفة وي�سهم يف اإثراء معارف الأطفال 

الثقافية واللغوية ويربطهم مبوروثاتهم وقيمهم العربية الأ�سيلة.
وتابعت مدير موؤ�س�سة كلمات لتمكني الأطفال، اأن الكتب التي تت�سمنها املكتبات ت�سمل عناوين متنوعة تنمي قدرات الأطفال وحتفزهم على املطالعة، يف اإطار ال�سعي اإىل اإحداث تغيري ثقايف واإن�ساين 
يف حياة اأولئك الأطفال الذين خرجوا من بالدهم جّراء ما واجهوه من اأو�ساع �سعبة، اإذ يتج�سد هدف املبادرة يف فتح نافذة جديدة لالأطفال على العامل ت�سمح لهم بالطالع على الثقافات الأخرى 

وال�ستفادة من املعارف واخلربات الإن�سانية ليكونوا موؤهلني يف امل�ستقبل لإحداث تغيري ملمو�ص يعود عليهم وعلى اأوطانهم بالنفع واخلري.
 وكالة اأنباء ال�صعر
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

عمر الدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك
ك�شفت درا�شة حديثة اأن دماغ 
ل  باأنه  ي�شعر  الذي  ال�شخ�ص 
تقدم  واإن  حتى  �شابا،  يزال 
ويتمتع  ببطء  ي�شيخ  العمر،  به 
�شبابا  اأكرث  حيوية  بخ�شائ�ص 

من عمره احلقيقي.
تعودنا على اأن التقدم يف العمر 
من  �شل�شلة  مب�شاحبة  يحدث 
غري  البيولوجية  العمليات 
اأجهزة  ت�شيب  والتي  العك�شية 
�شيخوخته،  فت�شبب  اجل�شم 
مبا يف ذلك �شيخوخة الدماغ. 
يبدو  ل  العمر  يف  التقدم  لكن 
بنف�ص  الب�رس  كل  على  وا�شحا 
»الذاتي«  فالعمر  الطريقة، 
بعمره(  الإن�شان  ي�شعر  )كيفما 
لآخر،  اإن�شان  من  يختلف 
ال�شوؤال: هل ميثل  وهنا يطرح 
العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�شيخوخة الدماغ؟
توؤكد الدرا�شات اجلديدة التي 
جامعة  من  علماء  اأجراها 
اجلنوبية،  بكوريا  �شيئول 

الذين  الأ�شخا�ص  اأن  على 
�شبابا،  اأنف�شهم  ي�شعرون 
اأقل  دلئل  بالفعل  يظهرون 
على �شيخوخة الدماغ، مقارنة 
ي�شعرون  الذين  بالأ�شخا�ص 
احلقيقي  البيولوجي  بعمرهم 

اأو اأكرب.
ا�شتنادا  الكت�شاف  هذا  وجاء 
الرنني  م�شح  نتائج  حتليل  اإىل 
 68 لدماغ  املغناطي�شي 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  متطوعا 
من  يعانون  ول  عاما،   84-59
اأي م�شاكل �شحية. حيث ر�شد 
الرمادية  املادة  حجم  العلماء 
من  املختلفة  القطاعات  يف 
عليهم  اأجروا  ثم  الدماغ، 
العمر  ملعرفة  اختبارات 
ليقيموا  للمتطوعني،  الذاتي 
اإدراكهم،  دقة  مدى  اأي�شا 
حالتهم  تقدير  على  وقدرتهم 

ال�شحية.
وجاءت النتيجة اأن الأ�شخا�ص 
الذين ي�شعرون اأنهم اأ�شغر من 

ح�شلوا  البيولوجي،  عمرهم 
اأعلى يف اختبارات  نتائج  على 
كانوا  من  وكذلك  الذاكرة، 
ال�شحية  حالتهم  اأن  يعتقدون 
وكانوا  كبري،  حد  اإىل  مقبولة 

لأعرا�ص  للتعر�ص  ميل  اأقل 
حجم  وكان  الكتئاب،  حالت 
اأكرب  لديهم  الرمادية  املادة 
يف املناطق احليوية يف الدماغ 

حلظة متابعة عملياته.

�صرطان اجللد... الكمبيوتر يك�صف عن املر�س!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

ك�شف املركز الدويل للأبحاث حول 
ال�رسطان، وهو وكالة تابعة ملنظمة 

ال�شحة العاملية WHO ، عن وجود 232 
األف حالة جديدة من الإ�شابة ب�رسطان 
اجللد – ميلنوما، �شنوًيا، ووفاة حوايل 

55 األف �شخ�ص نتيجة الإ�شابة باملر�ص. 
علماً اأّن الك�شف املبكر قادر على اإنقاذ 

احلياة. ويف جديد الدرا�شات، اأّن الكمبيوتر 
اأ�شبح اأكرث كفاءة يف الك�شف عن املر�ص. 

اأ�شبح الكمبيوتر اأكرث قدرة وكفاءة على 
الت�شخي�ص بطريقة فّعالة لكت�شاف �رسطان 

اجللد اخلبيث، وذلك ح�شب نتائج درا�شة 
 Annals of ن�رست يف املجلة الطبية

Oncology . ورغم اأّن هذا املر�ص ميكن 
علجه وال�شفاء منه اإذا ما مَتّ اكت�شافه 

ب�شكل مبكر، اإل اأّن هناك العديد من 
احلالت التي ل يتُمّ ت�شخي�شها اإل عندما 

يكون املر�ص متقدًما جداً وبالتايل ت�شعب 
معاجلته ، ح�شبما يقول الباحثون، در�ص 

باحثون اأملان وفرن�شيون واأمريكيون �شكًل 
من اأ�شكال الذكاء ال�شطناعي ملعرفة 

قدرته على ت�شخي�ص �رسطان اجللد 

اخلبيث.
وقد متت دعوة اأطباء اجللد من جميع اأنحاء 

العامل للم�شاركة يف هذا الختبار. وطلب 
منهم اأولً ت�شخي�ص �رسطان اجللد اخلبيث 
اأو »�شامة اجلمال« فقط بالنظر اإىل ال�شور 

التي مَتّ اأخذها با�شتخدام منظار اجللد، 
ثَمّ اتخاذ قرار ب�شاأن كيفية معاجلة املر�ص 

)باجلراحة اأو املتابعة ق�شرية الأجل اأو 
ل �رسورة لتخاذ اأي اإجراء(. وبعد اأربعة 

اأ�شابيع لحقة، تلقوا معلومات �رسيرية عن 
املر�شى، مبا يف ذلك ال�شن واجلن�ص وموقع 

الإ�شابة، و�شورة لقرابة 100 حالة مماثلة 
وقال الباحثون اإنه »مل يكن اأداء الق�شم 

الأكرب من الأطباء جيداً«.  »يف املقابل، 
اأخطاأ الكمبيوتر يف ت�شخي�ص عدد اأقل 

بكثري من حالت �رسطان اجللد اخلبيث، 
كما كان عدد �شوء ت�شخي�ص �رسطان 
اخلليا ال�شبغية يف ال�شامة احلميدة 

اأقل، الأمر الذي �شينتج عنه عدد اأقل من 
العمليات اجلراحية غري ال�رسورية«، وفًقا 

لت�رسيح د. هوجلر هان�شل، بروف�شور الطب 
يف جامعة هايلدبريغ يف اأملانيا.

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 علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

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

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل 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 خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  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�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  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 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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خم�س حقائق عن �ملذهب �ملالكي

اأوالها: اأن املذهب املالكي كغريه من 
املذاهب الفقهية، ينطلق اأ�سا�سا من الكتاب 
وال�سنة؛ اإذ هو كغريه يرى اأن القراآن الكرمي: 

»هو كلي هذه ال�رشيعة الذي يت�سمن كل 
قواعدها واأ�سولها، واإن كان ال ي�ستمل على 
اأكرث فروعها، وال�سنة هي التي ف�سلت هذه 
الفروع، واأمتت بيان الكثري منها... ومل يكن 

الأحد اأن يف�سل ال�رشيعة عن هذين االأ�سلني، 
الأنهما عمودها، واملرجع الذي يرجع اإليه«.

والثانية: اأن املذهب املالكي كغريه من 
املذاهب، يقوم على مناهج وطرائق كان 
االأئمة »يتخذونها للو�سول اإىل ا�ستخراج 

االأحكام التف�سيلية من اأدلتها االإجمالية«؛ 
مبعنى اأن »اأ�سحاب املذاهب هم الذين 

تكلموا يف االأدلة التي هي االأ�سول، وتكلموا 
يف طرائق اال�ستدالل وم�سالك اال�ستنباط، 

ورد الواحد منهم على االآخر يف حجية دليل 
اأو حجية دليل اآخر، ويف ا�ستقامة م�سلك من 

م�سالك اال�ستدالل وعدم ا�ستقامة غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول 

التي يقوم عليها كل مذهب من مذاهب 
االأئمة هي التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء 

االأئمة رجال من الفقهاء من بعدهم، ي�سافون 
اإليهم ويح�سبون عليهم مع اأنهم جمتهدون 

مثلهم...«. كاأبي يو�سف وحممد بالن�سبة الأبي 
حنيفة، وابن القا�سم واأ�سهب بالن�سبة اإىل 

مالك.... واآخرين بالن�سبة لل�سافعي واأحمد. 
وما ذلك اإال الأن »املذهب لي�س عبارة عن 

ارتباط تقليدي مبقت�ساه ي�سري الفقهاء الذين 
ينتمون اإىل مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام 

املذهب يف االأحكام، ولكنه عبارة عن التزام 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، 
�سواء اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم 

خالفتها«
والرابعة: »اأن اتفاق املذاهب ووحدتها 

اأو اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة 
يف االأ�سول اأو متخالفة يف االأ�سول، ال اإىل 

املقاالت الفرعية التي قد يختلف الفقيهان 
اأو اأكرث فيها«

واحلقيقة اخلام�سة واالأخرية: هي اأن املذهب 
املالكي كغريه من املذاهب الفقهية ينتمي 

من جهة اأ�سول الفقه اإىل مدر�سة املتكلمني 
التي ت�سم املالكية وال�سافعية واحلنابلة 

والظاهرية وال�سيعة. وينتمي من جهة الفقه 
اإىل جماعات اأهل ال�سنة. واأهل ال�سنة كما 

حددهم االإمام ابن حزم هم جماعات: 
احلنفية، واملالكية، وال�سافعية واحلنبلية واأهل 

احلديث الذين ال يتعدونه.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه- 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوالهلل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
اهلل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

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

االأنعام: 24[

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

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

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

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

تعاىل �سورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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املدير م�شوؤول الن�رش
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م�شرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�شل ال�شواح

ي�شق تنني بخيا�شيم ينبعث منها الدخان طريقه داخل املاء، يف م�شهد 
يحدث يف فيتنام مهد م�رشح الدمى املائية، وهو من اأكرث االأن�شطة الثقافية 

ا�شتقطاباً لل�شياح يف البالد رغم االمتعا�ش الذي يثريه لدى الفيتناميني. 
وينتعل حمركو الدمى االأحذية اخلا�شة بال�شيادين يف الكوالي�ش لدخول 

احلو�ش الذي يحتل م�شاحة امل�رشح برمتها، امل�رشح مرجعاً على �شعيد  
لهذا الن�شاط وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �شياحية اإىل فيتنام، ودر�ش 
الفنانون العاملون فيه هذا الفن يف كلية امل�رشح وال�شينما يف هانوي التي 

ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ص�صي

وتلتزم الق�ش�ش التي تُقدم منطاً ثابتاً ويتجنب القائمون عليها 
اخلو�ش يف موا�شيع ت�شتفز نظام احلزب الواحد ال�شيوعي يف البالد، 

مكتفني بعر�ش م�شاهد م�شتوحاة من احلياة القروية واالأ�شاطري 
املحلية بينها على �شبيل املثال كلها ملونة بالذهبي واالأحمر 

واالأخ�رش اللّماع ح�شب مدير م�رشح ثانغ لونغ، ت�شو لوونغ. ويو�شح 
ت�شو لوونغ: »ورد ذكر الدمى املائية يف اأقدم م�شلة حجرية يف فيتنام 
يعود تاريخها اإىل حواىل األف �شنة«، يف اإ�شارة اإىل م�شلة �شونغ ديني 
لينه، العائدة اإىل القرن الثاين ع�رش، والتي عرث عليها يف معبد بوذي 

يف �شمال البالد. ويقول: »عندما �شتح�رش االأجيال املقبلة هذا 
العر�ش، �شريونه كما كان بن�شخته االأ�شلية«.

جتارب يف كندا

ويقر احلريف فام دينه فييم الذي يوا�شل ت�شنيع هذه الدمى يدوياً، 
باأن هذا الفن يفقد تدريجياً قدرة اجلذب لل�شباب الفيتناميني بفعل 
عدم متا�شيه مع الع�رش، يف تطور مماثل ملا �شهدته االأوبرا ال�شينية 
التي انح�رش االهتمام بها وبقيت متابعتها تقت�رش على الف�شوليني. 

ويو�شح احلريف الذي عمل مع ُمدر�شني لتكييف كتب اأطفال مع م�رشح 
الدمى املائية: »ثمة اأنواع جديدة من العرو�ش واأي�شاً االنرتنت، 

وهو ما ي�شعب الت�شدي له«. ويحاول متحف  اإىل ال�شياح، مع م�رشح 
للدمى يف الهواء الطلق، غري اأنه يواجه �شعوبة يف ملء مقاعده خارج 
االحتفاالت التقليدية مثل راأ�ش ال�شنة القمرية. وللمفارقة، هذا النوع 

الفني يعي�ش جتدده يف اخلارج، اإذ اأن املخرج امل�رشحي الكندي 
روبري الباج حقق جناحاً قبل �شنوات با�شتلهامه هذا التقليد الفيتنامي 
يف عر�شه امل�رشحي لق�شة للموؤلف الرو�شي ايغور �شرتافين�شكي، مل 

يتوا خالله عن حتويل مقر االأورك�شرتا اإىل حو�ش للدمى املائية، وهو 
يعتزم تكرار التجربة يف اأوبرا تورنتو يف الربيع.

املخرج  الرتكي »�صردال األطون«

 ري�شة تركية تعري فظائع احلرب بحق الطفولة
ومعاناة  احلروب،  ماآ�شي  من 
ا�شتوحى  والبالغني،  االأطفال 
�رشدال  ال�شاب  الرتكي  املخرج 
األطون؛ ق�ش�ش اأفالمه الق�شرية 
حول  االهتمام  ا�شتقطبت  التي 
العديد  لنيل  ور�شحته  العامل، 
ال�شورة  عن  خرج  اجلوائز  من 
فالم�ش  املركبة،  النمطية 
الواقع باأ�شواأ جتلياته يف مناطق 
�شوريا  يف  وخ�شو�شا  ال�رشاع، 
فاتورة  ال�شكان  يدفع  حيث 
امل�شتعرة  باهظة جراء احلرب 
بالبالد منذ اأكرث من 7 �شنوات. 
كامرياته نحو هذا  األطون  وجه 
البلد املجاور، لري�شد اأب�شع ما 
االإن�شانية،  بحق  احلرب  تفرزه 
واقع  من  �شورة  للعامل  وير�شل 
وا�شتهداف  طويلة  ومعاناة  مر 

ال ينتهي للطفولة واحلياة.
 27 العمر  من  البالغ  األطون 
عاما، اأمت قبل 8 اأعوام، درا�شة 
اجلميلة  الفنون  اخت�شا�ش  يف 

عنتاب«  »غازي  جامعة  يف 
يبا�رش  اأن  قبل  تركيا،  جنوبي 
رغم  اأفالمه  اإنتاج  على  العمل 
ولكونه  املحدودة   االإمكانيات 
»جيالن  منطقة  يف  يعي�ش 
�شانلي  لوالية  التابعة  بينار« 
اأي  تركيا،  �رشق  جنوب  اأورفة، 
اأ�شبح  �شوريا،  مع  احلدود  على 
األطون �شاهدا حيا على احلرب 
الداخلية يف البلد االأخري، وتاأثر 
االأبرياء  االأطفال  ب�شور  كثريا 
ال�شحايا، ما دفعه الإنتاج اأفالم 

حتكي ق�ش�ش ماآ�شي احلروب.
املخرج  اأنتج  االإطار،  هذا  ويف 
بعنوان  االأول  فيلمني،  الرتكي 
ق�شة  وحتكي  ورقية«،  »طائرة 
حدودية  منطقة  يف  االأطفال 
طائرتهم  خالل  من  يحاولون 
للطائرات  الت�شدي  الورقية 
االأطفال  تق�شف  التي  احلربية 
اأما  احلدود   خلف  واملدنيني 
ا�شم  فيحمل  الثاين  الفيلم 

خمرجه  فيه  وتناول  »الدمية«، 
دميتها  على  طفلة  حزن  ق�شة 
التي اأ�شيبت يف احلرب، وقيامها 
مع  لقاء  ويف  لها   قرب  بحفر 
االأنا�شول، قال األطون اإن النجاح 
هو  الفنان  يحققه  الذي  االأكرب 
على  ال�شوء  ت�شليط  من  متكنه 
واعترب  املجتمع.  واآالم  معاناة 
ال  االآخرين،  الفنانني  مثل  اأنه 
باالأحداث  التاأثر  عدم  ميكنه 
�شاهد  حيث  به،  املحيطة 
املاآ�شي  من  العديد  عينه  باأم 
احلرب  ا�شتمرار  مع  االإن�شانية 
�شنوات،   7 من  الأكرث  �شوريا  يف 
يف  ي�شكن  عيان  �شاهد  ولكونه 
وانطالقا  حدودية   منطقة 
فيلمني  األطون  اأنتج  مما عاينه، 
ق�شريين ا�شتوحى فكرتهما من 
ماآ�شي االأطفال يف ظل احلرب، 
»ثالثية  م�رشوعه  اإطار  �شمن 
ووفق  واالأطفال«.  احلرب 
فيلم  عر�ش  الرتكي،  املخرج 

من  اأكرث  يف  الورقية«  »الطائرة 
�شتى  ويف  حمليا  مهرجانا   50
مهرجايْن  بينها  العامل،  اأرجاء 
لالأفالم،  و«اأ�شنة«  »اأنطاليا« 
جائزة   15 خاللها  من  وح�شد 
مثل  دول  يف  ودولية  حملية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 

واأملانيا والهند.
التي  اجلوائز  كرثة  ورغم 
بنظر  تظل  االأهم  اأن  اإال  نالها، 
التي  اجلائزة  ال�شاب،  املخرج 
رجب  بالده  رئي�ش  من  تلقاها 
ح�شد  عندما  اأردوغان،  طيب 
م�شابقة  يف  الثاين  املركز 
والعدالة«،  الرحمة  »اأفالم 
»جيكمه  بلدية  نظمتها  والتي 
الفيلم  اأما  اإ�شطنبول.  يف  كوي« 
بدوره  فحظي  »الدمية«،  الثاين 
امل�شاهدين،  من  كبري  باهتمام 
خ�شو�شا واأن الفيلم يعترب اجلزء 
الثاين من م�رشوع ثالثية احلرب 

واالأطفال، وفق املخرج.

»اأمينة«

 فيلم اأمين زيدان الذي ير�شم اأيقونة املراأة ال�شورية

يف حديث خا�ش لـ موقع رو�شيا 
والفنان  املخرج  قال  اليوم  
ال�شوري، اأمين زيدان، اإنه ي�شعى 
االأول  الروائي  فيلمه  خالل  من 
املراأة  ن�شال  ق�شية  »لطرح 
واملعاناة  وامل�شاعب  ال�شورية 
زمن  يف  واجهتها  التي  العميقة 

احلرب«.
ويتناول الفيلم ق�شة االأم »اأمينة« 
التي تواجه الكثري من املتاعب 
�رشاعا  تعي�ش  حيث  واالأطماع، 

املري�ش  ابنها  ظروف  ب�شبب 
والنطق،  احلركة  عن  العاجز 
وب�شبب ابنتها التي ت�شبح حمط 
ويقول  املتنفذين   اأحد  اأنظار 
الروائية  التجربة  اإنها  زيدان 
من  اأراد  والتي  له،  االأوىل 
خاللها اأن يربز املعدن االأ�شيل 
وحتديدا  ال�شوري،  لالإن�شان 
املراأة ال�شورية، من خالل ر�شم 
التي  العظيمة  االأم  �شخ�شية 
يف  ال�شورية  للحرب  تت�شدى 

حدود اإمكانياتها وقدراتها.

نادين خوري يف دور »اأمينة«
احلرب  تداعيات  الفيلم  يناق�ش 
راأوا  ممن  الب�رش،  وجدان  على 
اأهوالها، ومتكنوا على الرغم من 
اأيقونات  ي�شبحوا  اأن  من  ذلك 
لل�شرب، حيث ير�شد ذلك الواقع 
املوؤمل من زاوية املراأة ال�شورية 
التي تفقد ابنها وزوجها واأخيها، 
عائلتها،  كل  تفقد  التي  الطفلة 

وتقدم مع ذلك درو�شا يف التفاين 
والت�شحية وال�شرب. اأمين زيدان

زيدان  اأمين  املخرج  و�شارك 
�شماح  مع  ال�شيناريو  كتابة 
�شاركت  التمثيل  ويف  القّتال، 
الفيلم نادين خوري )يف دور  يف 
ملحو،  وقا�شم  »اأمينة«(،  االأم 
حورانة.  ولينا  االأ�شود،  ورامز 
يف  دريكي�ش  املخرج  واختار 
موقعا  ال�شوري  ال�شاحل  ريف 

للت�شوير.



�سياراتالأربعاء 24  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل13 �صفر 1440ه 21

�سريوكي  غراند  ا�ستدعت  جيب 
اأ�سرتاليا! يف  مرة   20 احلايل  اجليل 

موقع  من  تقرير  �أظهر 
جيب  �أن   Motoring
مت  �حلالية  �شريوكي  غر�ند 
مرة  ع�رشين  ��شتدعاوؤها 
�ل�شوق  يف  �إطالقها  منذ 
�لأ�شرت�يل يف 2011، موؤخر�، 
مت ��شتدعاء �لـ SUV لعطل 
�لتحكم  نظام  برجميات  يف 

 Cruise �ل�شري  �رشعة  يف 
Control، و�لذي قد يوؤدي 
لزدياد �ل�رشعة �أو ثباتها يف 

مكانها بدون رغبة �ل�شائق.
��شتدعاء  مت  باملحمل، 
غر�ند  جيب  �شيارة   4،095
و2018   2014 بني  �شريوكي 
حيث  حتديد�،  �لعطل  لهذ� 

�لأ�شبوع  �ل�رشكة  قامت 
با�شتدعاء  فقط  �ملا�شي 
يف  �شريوكي  غر�ند   2،900
�مل�شكلة،  لنف�س  �أ�شرت�ليا 
بالإ�شافة �إىل 1،941 كر�ي�شلر 
300 ويُذكر �أن فيات كر�ي�شلر 
�شيارة  مليون   4.8 ��شتدعت 
يف  �ملتحدة  �لوليات  يف 

نظام  يف  �لعطل  لنف�س  ماي 
�ل�شرييف  �رشعة  يف  �لتحكم 
��شتدعت  �ملا�شي،  �أفريل 
جر�ند   2،350 �ل�رشكة 
مل�شكلة  باأ�شرت�ليا  �شريوكي 
يف عمود �ل�شحب وم�شامريه 
وتوؤدي  تتخلخل  قد  �لتي 

لنف�شال �ملقطورة.

 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�س  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�س 
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�س  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�س �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�س 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�س،  جاكو�ر 
�مل�شابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�س 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�س  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�س �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�س 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�س 
�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�س 
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�س  �ملك�شوة  �لريا�شية 
 20 قيا�س  جنوط  مع  �لكاروهات،  بنقو�س 

بو�شة �أماماً و21 بو�شة خلفاً.
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اأكرث الهواتف رواجا لعام 2018

 Counterpoint« وكالة  ن�رشت 
Research« ت�صنيفا جديدا للهواتف 
الذكية التي حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف مايو 2018.
»اآيفون-8«  هاتف  الت�صنيف  وتراأ�س 
الفائت  العام  اأواخر  اآبل  الذي طرحته 
الال�صلكي  ال�صحن  مبيزة  وزودته 
وهيكل اأنيق من الزجاج املقاوم للك�رش 
 Galaxy+« هاتف  وتاله  واخلدو�س، 
عالية  ب�صا�صته  �صام�صونغ  من   »S9

الدقة وكامريته املميزة.

هاتف  فاحتلها  الثالثة  املرتبة  اأما 
التي  املميزة  ب�صا�صته   »X »اآيفون- 
الواجهة  م�صاحة  كامل  على  جاءت 
التعرف  وميزة  للجهاز  الأمامية 
وحلقه  امل�صتخدم،  وجه  على 
 »5A  Xiaomi Redmi« هاتفا 
اأي�صا  Plus«،وجاءت   8  iPhone»و
 »Galaxy S9« :الت�صنيف هواتف يف 
من   »Light  20  -P« �صام�صونغ،  من 
 Redmi»و »vivo x21»و Huawei

.»oppo A83»و »plus 5

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

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

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

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

.»5G« اجليل اخلام�س
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �صوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�صتعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�ص�س  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �صبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�صف  يف  الأ�صواق 
اأن  اإىل  �صوي  نف�صه«،واأ�صار  العام 

بع�س  �صابقا  ا�صتعر�صت  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�صبكات الإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�س،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�صاعد  اأن  املفرت�س  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�صتقبال  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�صني  فيه 
الت�صال العاملة فيها �صتبداأ باعتماد 

�صبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�صفات  �صياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�صل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  الأ�صواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�صة  ثنائية  اأ�صا�صية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�صا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�صحن ال�رشيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�س للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  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 �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

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

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

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

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

موقعها الإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.



�إذن  �إىل  م�سندة  تفتي�ش  عملية  �أ�سفرت 
كانت  �أ�رش�ر  جمعية  ك�سف  عن  نيابي، 
تعّد جلنايات تقليد �أختام �لدولة و�لتزوير 
ر�سمية،  حمّرر�ت  يف  �ملزّور  و��ستعمال 
�ملقاطعة  �أمن  م�سالح  قيام  بعد  حيث 
منزل  بتفتي�ش  ر�ي�ش  مر�د  لبئر  �لإد�رية 
قارورتني  على  بد�خله  وجد  فيه  م�ستبه 
مهلو�ش،  قر�ش   )59( خمّدر،  �سائل  بهما 
عـرُث  طبّية،  حقن  وعدة  دينار  �ألف   )26(
على وثائق و �أختام �إد�رية متّثلت يف )08( 
�أختام، )03( قر�ر�ت ت�سوية، )02( رخ�ستا 
�لتفتي�ش  عملية  �سمحت  حيث  بناء، 
�مل�ستبه  �سقيق  بغرفة  د�خل  بالعثور 
 )08( يف  متّثلت  �إد�رية،  وثائق  على  فيه، 
رخ�ش بناء )11( منوذج قر�ر ت�سوية قطع 
فيها  مدّون  و�أخرى  فارغ  بع�سها  �أر��سي 
يت�سّمن منح  قر�ر   )13( و�أخرى خمتومة، 

بع�سها  �لبناء،  �جتماعية  �أر�سية  قطع 
فارغ ولي�ش عليها �أي ختم و�أخرى فارغة 
 )04( بيانية  خمّططات   )05( وخمتومة، 
فيه  �مل�ستبه  فارغ.  �إد�ري  وعقد  �أختام 
باّن  �عرتف  �لأولية،  ت�رشيحاته  وخالل 
بتزويرها  قام  قد  �لوثائق،  وكل  �لأختام 
بو��سطة �لأختام �مل�سبوطة بغرفة نومه، 

�أ�سخا�ش   )03( وثالثة  �أخيه  مع  بالتعاون 
بالأر�سيف  و�ملكلّف  فيهم  م�ستبه  �آخرين 
قطاع  بلديات  �إحدى  م�ستوى  على 
��ستكمال  بعد  �لتزوير،  �لخت�سا�ش حمل 
�مل�ستبه  عر�ش  مّت  �لقانونية،  �لإجر�ء�ت 
�ملخت�ش  �جلمهورية  وكيل  على  فيهم 

�إقليميا.

م�صالح اأمن والية اجلزائر

تفكيك جمعية اأ�شرار تقّلد اأختام الدولة
فّككت ، جمعية اأ�صرار، كانت تزّور رخ�ص البناء، قرارات ت�صوية قطع اأر�صية قرارات منح قطع اأر�صية 
اجتماعية البناء، حيث مّت على اإثر معلومة اأمنية، حجز )12( ختم اإداري، )13( قرار منح قطع اأر�صية، 
)11( منوذج قرار ت�صوية قطع اأرا�صي، )04( قرارات ت�صوية، )11( رخ�صة بناء، )05( خمّططات بيانية، 

وغريها من الوثائق االإدارية، )59( قر�ص مهلو�ص ومبلغ مايل قدره )26( األف دينار.

البليدة

  وفاة �شخ�شان 
 يف حادث ده�س
 قطار كهربائي 

لقي �سخ�سان، �مر�أة و ر�سيعها، حتفهما يف 
م�ستوى  على  كهربائي  قطار  ده�ش  حادث 
علم  ح�سبما  بالبليدة،  �لر�مول  حي  مدخل 
�أم�ش  �لثالثاء من م�سالح �حلماية �ملدنية 
تدخلت  فقد  �مل�سدر  لذ�ت  ��ستناد�  و 
م�ساء  �ملدنية  للحماية  �لرئي�سية  �لوحدة 
�أجل حادث قطار مميت  من  �لثنني  �أم�ش 
على م�ستوى �لنقطة �لكيلومرتية  48.700 
حي  مدخل  و  �لقادر  عبد  �سيدي  مبخرج 
��سطد�م قطار  يتمثل يف  بالبليدة  �لر�مول 
نحو  �لعفرون  من  متوجه  كان   كهربائي 
 1158 رقم  رحلة  حتت  �لعا�سمة  �جلز�ئر 
بامر�أة )37 �سنة( و �بنها �لر�سيع ذو �سنتني 
مبمر  �حلديدية  �ل�سكة  عبور  حتاول  كانت 
غري حمرو�ش و خلف �حلادث �لذي ت�سبب 
هلع  حالة  �ملكان  بعني  �ل�سحيتني  وفاة  يف 
كبرية لدى �ل�ساكنة �لقاطنة مبحاذ�ة �ل�سكة 
�حلديدية �لذين طالبو� باملنا�سبة �ل�سلطات 
�ملعنية �إيجاد حل لهذ� �مل�سكل �سيما و �أنه 
و  �ملو�طنني  من  للعديد  يوميا  معرب�  يعد 

�لتالميذ �ملتمدر�سني .

�صيدي بلعبا�ص

ال�شرطة تنظم حملة 
للتربع بالدم

�أطلقت �رشطة �سيدي بلعبا�ش حملة 
للتربع بالدم �حلملة �لتي من �ملزمع 
�أن ت�ستمر على مد�ر 04 �أيام كاملة 
�بتد�ء من 21 �إىل 25 �أكتوبر 2018  

حيث ي�سارك فيها جميع قو�ت 
�ل�رشطة من خمتلف �لرتب  �ملبادرة 
يتم تنظيمها بالتن�سيق مع مركز حقن 

�لدم �لتابع للم�ست�سفى �جلامعي 
عبد �لقادر ح�ساين و�سهدت �إقبال 
كبري� من طرف قو�ت �ل�رشطة من 
خمتلف �لرتب �لذين د�أبو� على مثل 
هذه �ملبادر�ت �لإن�سانية �لهادفة �إىل 
�لعمل على �إنقاذ �أرو�ح �لأبرياء ونقل 
ر�سالة �لتاآزر و�لتالحم بني خمتلف 

�رش�ئح �ملجتمع 
�ص.�صهيب

 جملة اأمريكية تن�صح بعدم

 املزاح مع »اإ�س-400«!

البويرة

الوايل يكرم مرا�شل جريدة الو�شط

 National« جملة  كتبت 
Interest« �لأمريكية نا�سحة بعدم 
�ل�ساروخية  �ملنظومة  مع  »�ملز�ح« 
 – »�إ�ش  للجو  �مل�سادة  �لرو�سية 
يف  �ملتخ�س�سة  �ملجلة  400«ولفتت 
و�ل�سرت�تيجية  �لع�سكرية  �ل�سوؤون 
با�ستمر�ر  ي�ستعر  �جلد�ل  �أن  �إىل 
– 400«، لكن فيما تهدد  حول »�إ�ش 
بفر�ش  �لدول  �ملتحدة  �لوليات 

عقوبات عليها ملجرد �إقد�مها على 
�لرو�سي �مل�ساد  �ل�سالح  �رش�ء هذ� 
للجو، ل يخبو �هتمام �لدول �لكربى 
بها، كما يظهر ذلك يف �إبر�م �تفاقات 
 »400  – »�إ�ش  لتوريد  �جلاري  �لعام 
�لتقرير  و�سدد  و�ل�سني،  �لهند  �إىل 
يف هذ� �ل�سياق على �أنه ل توجد قوة 
جوية و�حدة تود �أن تلتقي يف معركة 

مع هذ� �ل�سالح �لرو�سي.

»م�سطفى  �لبويرة  و�يل  �أ�رشف 
�حتفالية  تنظيم  على   « ليماين 
�لأ�رشة  �رشف  على  خا�سة 
�لإعالمية تز�منا مع حلول �ليوم 
�لوطني لل�سحافة 22 �أكتوبر على 
بح�سور  �لن�سيم  فندق  م�ستوى 
�ملدنية  �ل�سلطات  خمتلف 
�مل�سوؤول  قام  �أين   ، و�لع�سكرية 
بتكرمي  �لولية  على  �لأول 
�لإعالم  و�سائل  خمتلف  ممثلي 
�لو�سط  جريدة  منها  �ملعتمدة 

�ل�سحفي  مر��سلها  ح�سي  �لتي 
من  بتكرمي   « مرزوق  �أح�سن   «
�لو�يل �لذي �أثني خالل درد�سته 
�ملجهود�ت  على  معه  �لق�سرية 
خالل  من  يبذلها  �لتي  �جلبارة 
ملختلف  �ملو�سوعية  �لتغطية 
�لأحد�ث و�لن�ساطات ، متمنيا له 
و�لنجاح  �لتاألق  مزيد  وللجريدة 
�لر�سالة  �أد�ء  يف  و�لإ�ستمر�رية 

�لإعالمية .
اأ.م

اأمن والية اأدرار

350ق�شية اإجرام تورط فيها 359 �شخ�س 

الطارف

ا�شرتجاع طفل قا�شر يف ظرف قيا�شي ببوحجار

الو�صط ال�صباقة لتفجري ق�صيته

وايل البويرة يكرم الكاتب ال�شحفي �شهيل اخلالدي

�أنو�عها  ب�ستى  �إطار حماربة �جلرمية   يف 
حماية  و  �ملو�طن  �أمن  على  �ل�سهر  و 
�لولئية  �مل�سلحة  �سجلت  ممتلكاته  
لل�رشطة �لق�سائية باأمن ولية �أدر�ر خالل 
 350 �جلارية  �ل�سنة  من  �لثالث  �لثالثي 
حيث  �سخ�ش.   359 فيها  تورط  ق�سية 
و�لبالغ  �مل�سجلة  �لق�سايا  جمموع  كان 
ن�سبة �إجناز معاجلتها بـ: 78% كما  مت من 
بالقانون  ما�سة  163ق�سية  ت�سجيل  خاللها 

�لعام  تورط فيها  174 �سخ�ش 52 ق�سية 
ما�سة بالأ�سخا�ش تورط فيها  64 �سخ�ش 
باجلنايات  خا�سة  ق�سية   120 ت�سجيل  مع 
و�جلنح �ملا�سة باملمتلكات تورط فيها  92 
�سخ�ش  �إىل جانب ذلك مت �إح�ساء ق�سيتني 
باجلنايات  �ملا�سة  باجلر�ئم  تتعلقان   )02(
و�جلر�ئم  �لعمومي  �ل�سئ  �سد  و�جلنح 

�لإلكرتونية  تورط  فيهما �سخ�سني.
اأدرار :بو�صريفي بلقا�صم 

عنا�رش  �أم�ش  �أول  متكنت 
�ملجموعة �لإقلمية للدرك �لوطني 
طفل  ��سرتجاع  من  بالطارف 
قا�رش ببلدية بوحجار يف ظرف 18 
دقيقة على �ثر مكاملة هاتفية عن 
طرف  من  �لأخ�رش   �خلط  طريق 
�لقا�رش  طفلها  مفادها  مو�طنة 
�لعمر  من  �لبالغ   ، �ش.ع  �مل�سمى  
�أمام  3 �سنو�ت ، �ملعني كان يلعب 
ظروف  يف  و�ختفى   ، �سكناه  مقر 
�لفرقة  تبليغ  �لفورمت  غام�سة على 

�ملحلية ليتم ت�سكيل دورية ، ق�سد 
يف  �ل�سائع  �لطفل  عن  �لبحث 
�لعثور  مت   ،  18.48 �ل�ساعة  حدود 
بلدية  �أكتوبر   17 بحي  �لطفل  على 
بعد   ، جيدة  ب�سحة  وهو  بوحجار 
باأخذ  �لالزمة  بالإجر�ء�ت  �لقيام 
�لطفل ومعاينته من طرف �لطبيب 
�ملناوب .مب�ست�سفى بوحجار �لذي 
�أكد باأنه ب�سحة جيدة ، ليتم ت�سليم 
�لطفل �إىل و�لدته يف ظروف عادية
رزق اهلل �صريف

 « ليماين  »م�سطفى  �لبويرة  و�يل  خ�ّش 
بتكرمي   « �خلالدي  �سهيل   « �ل�سحفي  �لكاتب 
�لأ�رشة  به  ح�سيت  �لذي  �حلفل  هام�ش  على 
حلول  مبنا�سبة  �لن�سيم  بفندق  �لإعالمية 
 22 ل  �مل�سادف  لل�سحافة  �لوطني  �ليوم 
على  �خلالدي  �سهيل  �لكاتب  ، وح�رش  �أكتوبر 
و�ألقى  �ل�سورية  كر�سي متحرك برفقة زوجته 
باملنا�سبة كلمة موؤثرة �أ�سالت دموع �حلا�رشين 
�سكر من خاللها �ل�سلطات �ملحلية على ر�أ�سها 
وهو  خا�سا  �سكنا  موؤخر�  منحه  �لذي  �لو�يل 
مرتاحا  �ساأموت  �لآن   « قائال  �سدره  �أثلج  ما 
و�ساأترك زوجتي يف بيتي �خلا�ش » ، و�جلدير 

�لو�سيلة   « �لو�سط   « جريدة  كانت  بالذكر 
قبل عامني خرب  نقلت  �لتي  �لأوىل  �لإعالمية 
�لفر��ش  �أقعده  ع�سال  مر�ش  من  معاناته 
و�أ�سب بال�سلل �أعجزه عن �لكالم ب�سكل و��سح 
حيث لبى �آنذ�ك دعوة �مل�ساركة يف حما�رشة 
كلمته  قر�ءة  ي�ستطع  مل  لكنه  �لبويرة  بجامعة 
وهو ما �أ�رشنا �إليه يف �ملقال �لذي لقي �سدى 
�لأدباء  وفد من  بزيارة  بعدها  و��سعا وح�سي 
لتتحرك  �لعا�سمة  �جلز�ئر  من  و�لإعالميني 
بالتكفل  بالبويرة  �ملحلية  �ل�سلطات  موؤخر� 

�لتام بعالجه ومنحه �سكنا لئقا .
�أح�سن مرزوق

ما قاله اأردوغان يف ق�شية 
مقتل خا�شقجي

�أم�ش �لثالثاء، عن  �أردوغان،   ك�سف �لرئي�ش �لرتكي رجب طيب 
معلومات جديدة مل يتم �لك�سف عنها من قبل ر�سميا، حول مقتل 
يف  بالده  قن�سلية  د�خل  خا�سقجي  جمال  �ل�سعودي  �ل�سحفي 
��سطنبول. خطة �لقتل بد�أت يوم 28 �سبتمرب حني ز�ر خا�سقجي 
قن�سلية بالده بغر�ش ��ستخر�ج وثائق. يف �لأول من �أكتوبر، و�سل 
ثم  �لعادية  �جلوية  �لرحالت  �إحدى  عرب  ��سطنبول  �سعوديني   3
توجهو� �إىل فندق. قيام فريق �آخر من �لقن�سلية بنف�ش �ليوم بجولة 
�إ�سطنبول ومناطق بولية يالوفا.  ��ستك�سافية يف غابة بلغر�د يف 
��سطنبول  �إىل  �لريا�ش  من  �آخر  �سعودي  فريق  و�سول  �أكتوبر،   2
يف 3 جمموعات، وتوجهو� �إىل فندق. و�سول فريق ثالث ي�سم 9 
�أ�سخا�ش بينهم جرن�لت �إىل ��سطنبول يف طائرة خا�سة. مت فك 
�لقن�سلية  �ملر�قبة يف  كامري�ت  بذ�كرة  �خلا�ش  �ل�سلب  �لقر�ش 
هرعت  خا�سقجي  خطيبة  �ت�سال  بعد  �ملهمة.  تك�سف  ل  حتى 
�لقن�سلية.  من  خروجه  عدم  من  للتاأكد  ��سطنبول  �أمن  مديرية 
لتمتعهم  وموظفيها  �لقن�سلية  جتاه  خطوة  �أي  �تخاذ  يتم  مل 
�لدبلوما�سية، ح�سب معاهدة فيينا. و�سع كل موظفي  باحل�سانة 
�لقن�سلية يف غرفة و�حدة باملبنى بدعوى وجود تفقد للقن�سلية.  
فتح  �لعام  و�لقن�سل  خا�سقجي،  مقتل  تنكر  �ل�سعودية  �أكتوبر،   4
�أمام  ب�سكل »م�ستهرت«  لوكالة »رويرتز« وت�رشف  �لقن�سلية  �أبو�ب 
�لكامري�ت. �لأدلة ك�سفت �أن خا�سقجي قتل ب�سكل وح�سي، وهذ� 

�سيجرح �سمري �لإن�سانية ب�سكل بالغ.
11 �أكتوبر، و�سول وفد �سعودي للتحقيق يف �لق�سية.

14 �أكتوبر، �أردوغان يجري �أول �ت�سال هاتفي بامللك �سلمان. 15 
�أكتوبر، مت عزل �لقن�سل �ل�سعودي يف تركيا من من�سبه وعاد �إىل 
د�خل  خا�سقجي  مقتل  ر�سميا  توؤكد  �ل�سعودية  �أكتوبر،   19 بلده. 
�لقن�سلية ب�سجار. �لأ�سخا�ش �لـ18 �لذين �عتقلتهم �ل�سعودية هم 

�لفريق �لأمني �ملكون من 15 �سخ�سا و3 موظفني يف �لقن�سلية.
مطالبة �ل�سلطات �ل�سعودية بالك�سف عن �ملتورطني يف �جلرمية 

من �أ�سفل �ل�سلم �إىل �أعاله.
�إلقاء �للوم على بع�ش رجال �لأمن و�ملخابر�ت لن يكون مطمئنا 
لنا وللمجتمع �لدويل. �جلرمية كانت وفقا ملخطط، ولدينا �أدلة 

قوية نرتكز عليها.
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حتت �صعار »العد�صة فن والوان » بامل�صيلة

ال�شالون الوطني الثالث 
لل�شورة الفوتوغرافية

�أم�ش �ل�سالون �لوطني  �نطلق �سباح 
لل�سورة �لفوتوغر�فية يف د�ر �لثقافة 
�مل�سيلة  يف   « �حلمالوي  »قنفود 
مب�ساركة 30 م�سور� حمرتفا من 18 
ولية وعرف �ل�سالون ح�سور قيا�سي 
�لذين  �لفوتوغر�فية  �ل�سورة  لع�ساق 
�لعار�سني  �سور  م�ساهدة  ف�سلو� 
�سعاره  �لثقافة،وكان  ق�رش  بهو  يف 
ما  وعر�ش   « و�لو�ن  فن  »�لعد�سة 

جمموعه 100 �سورة، تتناول مو��سيع 
�لوطني،  �لرت�ث  حول  خمتلفة 
م�سور�،   30 طرف  من  معرو�سة 
�لفرو�سية  �ألعاب  �ل�سور  تربز  حيث 
�لتقليدي  �للبا�ش  »�لفانتازيا«، 
�ليدوية �إىل جانب �سور  و�ل�سناعات 
خمتلف  من  �جلز�ئرية  �ملر�أة  عن 

مناطق �لوطن . 
عبدالبا�صط بديار 
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