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فيما دعا اإىل �صبط مادة البطاطا اأوال، عي�صى من�صور:

تعوي�س الفالحة ملداخيل 
البرتول �شرب من اخليال

يف �صفقة ت�صل قيمتها ملا يقارب ن�صف مليار

4 جتار يقلدون ختم �شركة » اأال�شكا« 
الإبرام �شفقات مع �شركة » كو�شيدار«

�ص5

�ص3

ينتظر اأن تعرف ا�صتدعاء 6 العبني جدد

بلمـــــــــــــا�شي يـــح�شر 
الإحداث تغيريات يف 
قائمة مباراتي البنني

�ص4 

الفروع النقابية لتن�صيقية  اخلدمات اجلامعية للبليدة:

 مدير اخلدمات اجلامعية متهم
 بخلق الفتنة بني النقابات

جنوب



عين

وّجه وزير الثقافة حممد ميهوبي 
الدعوة اإىل »ال�شناب�شاتور« ريفكا من اأجل 

امل�شاركة يف فيلم �شينمائي �شوف يكون 
مب�شاركة عدد من جنوم مواقع التوا�شل 

االجتماعي الذين يح�شرون لعمل 
�شينمائي منذ حوايل العام.
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»�أون�سيي« تفتح م�سابقة للأطفال 
ب�سعار نوفمرب بعيون �أطفالنا«

 
مت  فتح م�شابقة للأطفال حتت �شعار »نوفمرب 

بعيون اأطفالنا«  من طرف الديوان الوطني 

للثقافة واالعلم  وهي  موجهة  ل�شن من 06 

اإىل 14 �شنة والتي ت�شمل الق�شة والر�شم.
وياأتي هذا يف اإطار االحتفاالت املخلدة 
للذكرى الـ 64 الندالع ثورة التحرير 

املجيد ، تنطلق امل�شابقة تزامنا وا�شتئناف 
برنامج الطفل يوم اجلمعة 21  �شبتمرب 
التابعة  الف�شاءات  خمتلف  عرب   ،  2018

للديوان  )قاعة االأطل�س بباب الواد  باجلزائر 

العا�شمة واملركب الثقايف عبد الوهاب 
�شليم، �شنوة  بتيبازة  وقاعة ال�شعادة 
بوهران  وقاعة العرو�س بي�شر  والية 
مبردا�س  وقاعة 08 ماي 1945  خراطة 

ببجاية   اإ�شافة  لقاعة العرو�س الكربى 

اأحمد باي  ق�شنطينة،   حيث �شت�شتمر هذه 

التظاهرة اإىل غاية 20 اأكتوبر 2018، يف حني 

�شيتم االإعلن عن الفائزين يف الفاحت من 
�شهر نوفمرب .

�لفيفا حمل �ل�سخرية ب�سبب �سلح

ميهوبي يعر�ض على ريفكا ت�سوير فيلم �سنمائي

خبر في 
صورة

و�يل باتنة ي�سنع 
�حلدث بت�سريح مثري

قا�سر ي�سرم �لنار يف ج�سده ويحاول 
�النتحار  ب�سيدي بلعبا�ض

اأقدم قا�شر يبلغ من العمر 17 �شنة على 
حماولة االنتحار حرقا بعد اأن اأ�شرم النار 

يف ج�شده بالقرب من م�شكنه العائلي الواقع 
بالقرب من ملعب 24 فرباير بوالية �شيدي 
بلعبا�س ،حيث اأ�شيب بحروق من الدرجة 

الثالثة على م�شتوى اأنحاء خمتلفة من 
ج�شمه ،اإذ مت نقله على جناح ال�شرعة 

نحو امل�شت�شفى، اأين يخ�شع للعلج يف وقت 
فتحت م�شالح االأمن حتقيقا حول اأ�شباب 

هذه الفعلة.

مقري يتحدى ريفيكا

حتول ريفيكا �إىل �سخ�سية 
يجادل الأجلها

ال�شيا�شيون بعد اأن 
جمع لوحده ما يقارب 

يف  �شخ�س  اآالف   10
باحة مقام ال�شهيد 

بداية االأ�شبوع احلايل 
للحتفال معه بعيد 
ميلده، خرج رئي�س 
حركة جمتمع ال�شلم 

عبد الرزاق مقري عن �شمته واأعلن حتديه له، 
بعد �شدد على قدرة حم�س بح�شد 10 اأالف �شخ�شا 

من حمبي احلركة برم�شة عني داخل قاعة 
حر�شة ح�شان.

اأثار منح االحتاد 
الدويل لكرة القدم 

جائزة اجمل هدف يف 
العام اإىل اللعبالدويل 

امل�شري حممد �شلح 
عن هدفه املو�شم 

الفارط اأمام نادي 
اإيفرتون �شجةكبرية 

عرب خمتلف مواقع 
التوا�شل االجتماعي 

»فاي�شبوك« و«تويرت«، 
بعدما �شخرالعديد 

من املتابعني للريا�شة 
العاملية من اختيار 
هدف العب نادي 

ليفربول على ح�شاب 
الثنائي غاريث 

بيل وكري�شتيانو 

رونالدو اللذان �شجل 
هدفني عامليني اأجمل 

يف رابطة اأبطال 
اوروبا اأمام ليفربول 

وجوفنتو�س على 
التوايل.

يبدو اأن عادة 
الت�شريحات 

امل�شتفزة الزالت 
ت�شري يف دماء 

امل�شوؤولني 
اجلزائريني، 

فبعد ح�شبلوي 
ووايل العا�شمة 

عبد زوج، ودون 
ن�شيان الطاهر 

حجار، خرج علينا 

اأول اأم�س وايل 
والية باتنة داعيا 

خلل فيديو 
مت ن�شره على 

مواقع التوا�شل 
االجتماعي 

اأحد االأئمة اإىل 
�شرورة الرتكيز 
على النظافة يف 

خطبهم باجلمعة 
واالأعياد، اإىل هنا 

كل �شيء عادي، 
ولكن غري العادي 

هو مطالبته له 
ب�شرورة ن�شيان 

ال�شحابي اجلليل 
راوي اأحاديث 

النبي اأبا هريرة 
خلل خطبه 

بقوله :« اأخطينا 
من اأبي هريرة 

وهدوك«.

�سقوط �ساب من �لطابق �لر�بع يف �سيدي بلعبا�ض
�شقط اأم�س �شاب 

يبلغ من العمر 38 
�شنة  من الطابق 

الرابع بحي 1500 
م�شكن ب�شيدي 

بلعبا�س، حيث اأ�شيب 

متعدد بجروح 
بليغة  نقل على 

اإثرها  اإىل امل�شت�شفى 

اجلامعي عبد القادر 
ح�شاين من طرف 
احلماية املدنية.
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جتنب الإجابة على احتمالية تر�سحه لرئا�سيات 2019

عمار غول: تاأطري االأحزاب ال يتجاوز 6 باملائة من ال�سعب 
اجلي�ش معطوبي  م�ساكل  �سيعالج  املالية  •     قانون 

اإميان لوا�س 

تاج  غول  حزب  عمار  رئي�س  جتنب 
تر�شحه  بخ�شو�س  موقفه  �إعالن 
عدم  حالة  يف  �ملقبلة  للرئا�شيات 
ال  موؤكد�  �أنه  �لرئي�س،  تر�شح 
مع  تاج  وحزب  �شبابية  �أي  توجد 
يف  له  وويف  وي�شانده  بوتفليقة 
�ملكت�شبات  على  �ملحافظة  �إطار 
عمار  دعا  �الإ�شالحات.  ومو��شلة 
على  �شحفية  ندوة  يف  �الأم�س  غول 
حزب  برئي�س  �جتماعه  هام�س 
لغة  تبني  �رضورة  �إىل  �لكر�مة 
�حلو�ر �جلاد و�مل�شوؤول يف مو�جهة 
من  �الجتماعية  �جلبهة  تعرفه  ما 
�حتجاجات يف قطاعات ح�شا�شة يف 
�إطار �إمكانيات �لدولة، للت�شدي لكل 
�ملجهول  نحو  �الإنزالق  حماوالت 
وتوجيه �الحتجاجات لتفجري �لو�شع، 
�شيعالج  �ملالية  قانون  �أن  م�شري� 
تتخبط  �لتي  �مل�شاكل  من  �لعديد 
غر�ر  على  �الجتماعية  �جلبهة  فيها 
ورفع  �جلي�س  معطوبي  �حتجاجات 
�لرب�مج  من  �لعديد  عن  �لتجميد 

و�مل�شاريع �لتي لها عالقة بالتنمية.
من  �أ�شفه  عن  غول  عمار  عرب  كما 
و�لرت��شق  �ل�شيا�شي  �خلطاب  تدين 
�حلزبي لبع�س �الأحز�ب �لتي متار�س 
�ل�شيا�شي  �لفعل  �لتهريج عو�س  فعل 
على حد قوله، م�شري� �أن بع�س هذه 
�لفتنة  تزيد من  �ل�شيا�شة  �خلطابات 
�شياق  يف  م�شيفا  �لو�شع،  وتعفني 
بع�س  هناك  �أن  :«الحظنا  مت�شل 
بالكالم  يتلفظون  �مل�شوؤولني  من 
ال  �لذي  �ملبني  وغري  �لع�شو�ئي 
وي�شنف  �لدولة  مبوؤ�ش�شات  يليق 
بع�س  و�نتقد  �ل�شبهات   خانة  يف 
لل�شباب  وعود  �أعطت  �لتي  �الأحز�ب 
�شو�ء  �ملا�شية  �ال�شتحقاقات  يف 
باملقابل  �لت�رضيعات،  �أو  �ملحليات 
قو�ئمهم خالية من �ل�شباب بح�شبه . 
�جلبهة  غول  مببادرة  عمار  ورحب 
حلزب  �الأفالن،  �ل�شلبة  �ل�شعبية 
�قرت�حات  �شيقدم  �أنه  م�شري� 
ال  لكي  �ملقرتح  هذ�  مكتوبة  الإثر�ء 
ظرفيا  ف�شاء  �ل�شعبية  �جلبهة  تكون 
حاجة  يف  �جلز�ئر  الأن  زمنيا،  �أو 
و�أو�شح  م�شتد�مة.  �شعبية  جبهة  �إىل 

توؤطر  ال  �الأحز�ب  كل  �أن  �ملتحدث 
�إال ما مقد�ره 6 باملائة من �ل�شعب، 
د�عيا �إىل �رضورة تبني ��شرت�تيجيات 
تو�شيع  على  و�لعمل  جديدة  و�آليات 
�لقاعدة �ل�شعبية لكل حزب ،قائال :« 
12 مليون جز�ئري متو�جد يف �لعامل 
�الأحز�ب  يعرفون  ال  �الإفرت��شي 
»يف  �جلامعات  خريجو  وجلهم 
ريفكا  �ل�شاب  حادثة  �إىل  منه  �إ�شارة 
عمار  ورف�س  �الآالف.  ح�شد  �لذي 
عناوين  جمرد  �الأحز�ب  �إبقاء  غول 
�إنتخابية  حمطات  يف  م�شاركني 
�أن  �لدولة  على  البد  �أنه  ،موؤكد� 
ت�شاهم يف تو�شيع تاأطري �ملجتمع من 
�ملدين  �ملجتمع  و  �الأحز�ب  خالل 

حتى �لنقابات و �جلمعيات. 
و�إعترب عمار غول �أن  �لتحديات �لتي 
تعي�شها �جلز�ئر على عدة م�شتويات 
ت�شكل �شغطا و تهديد� عليها،  م�شري� 
مع  تلتقي  �لرئا�شيات  حمطة  �أن 
�ل�شعوبات �ملالية و �الإقت�شادية �لتي 
يتم  �إن مل  �أنه  �لبالد، موؤكد�  تعي�شها 
�الإ�شتباقي  �لفعل  خالل  من  �لعمل 
هذه  �إ�شتغالل  �شيتم  �لوقائي  و 

�لتحديات كو�شيلة من و�شائل حتطيم 
�ملكا�شب و ت�شتيت �ل�شفوف، 

بن حمو: 
مت تهمي�سنا يف الرئا�سيات 

املا�سية و نطالب باإ�سراكنا يف 
العمل ال�سيا�سي 

�ملوؤ�ش�شة  بها  قامت  �لتي  �الإقاالت 
�أن يعمم  �أمر �شحي يجب  �لع�شكرية 

على جميع �ملوؤ�ش�شات �الخرى
�لكر�مة بن حمو   جدد رئي�س حزب 
بوتفليقة  للرئي�س  ودعمه  م�شاندته 
 ،2019 لربيع  �ملقبلة  �لرئا�شيات  يف 
�الأخطاء  �شيناريو  تكر�ر  ر�ف�شا 
 2014 يف  �نتخابات  وقعت  �لتي 
حو�يل  �إق�شاء  و  تهمي�س  ثم  حيث 
�لرئي�س  و  دعمو  ممن  حزب   40
�ل�شيقة  �مل�شالح  ر�شحوه متجاوزين 

لالأحز�ب خدمة مل�شلحة �لبالد 
�أكد بن حمو �الأم�س يف ندوة �شحفية 
على هام�س لقاءه برئي�س حزب تاج 
ي�شاند  �أن حزبه ير�شح و  عمار غول 
�لرئي�س بدون �رضط �أو قيد، لكن يف 

حمل  لهم  يكون  باأن  طالب  �ملقابل 
�رضكاء  �الإعر�ب  وعتبارهم  من 
�ل�شيا�شي  �لعمل  يف  �لكامل  باملعنى 
�أخطاء  �شيناريو  تكر�ر  يتم  لن  �أن  و 
ت�شكيلة   40 �ق�شاء  ثم  حيث   2014
�أنذ�ك، قائال  �شيا�شية �شاندت �لرئي�س 
توزع  كان  �لر�شول  وقت  يف  حتى   »:
�لغنائم ».  و�عترب رئي�س حزب �لكر�مة 
�أن �الإقاالت و �لتغيري�ت �لتي قامت بها 
يجب  �شحي  �أمر  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة 
�أن يعمم على جميع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى  
ودعا بن حمو �لدولة �إىل �رضورة  تقوية 
، و�أن اليتم تهمي�شهم بعد كل  �الأحز�ب 

كجمعيات  �إعتبارهم  و  �نتخابي  موعد 
�شيا�شي  حزب  كل  �ن  ،م�شري�  خريية 
تويل  و  �ل�شلطة  �إىل  للو�شول  يطمح 
�شدد  مت�شل،  �شياق  ويف  �ملنا�شب.  
�ملتحدث �أن حزب �لكر�مة �شد كل ما 
متهما  �جلز�ئر،  �أمن  و  �إ�شتقر�ر  يهدد 
�أطر�ف مبحاولة زعزعة �لو�شع ،موؤكد� 
يت�شدى  و�حد  �أن  �أنه ال ميكن  حلزب 
�أخرى  جهة  من  �لتهديد�ت.  لهذه 
�ن  �لكر�مة بن حمو  �أ�شار رئي�س حزب 
�لتاريخ  هو  تاج  و حزب  مايجمع حزبه 
بدون  �لرئي�س  م�شاندة  و  �مل�شرتك 

قيد �أو �رضط  .

فيما دعا اإىل �سبط مادة البطاطا اأول، عي�سى من�سور:

تعوي�ش الفالحة ملداخيل 
البرتول �سرب من اخليال

بوتفليقة يرتاأ�ش اجتماعا 
ملجل�ش الوزراء  اليوم 

ممثليها  عرب  �حلكومة  غردت  ما  د�ئما 
�لقطاع  هذ�  باأن  �لفالحة  قطاع  يف 
رو�فد  من  ر�فد�  يكون  �أن  با�شتطاعته 
حمل  ويحل  بل  �لوطني،  �القت�شاد 
�القت�شاد  رئة  تعد  �لتي  �ملحروقات 
يرى  حني  يف  �ال�شتقالل،  منذ  �لوطني 
حتقيقه  �شعب  �الأمر  هذ�  باأن  خمت�شون 
من  �رضبا  يكن  مل  �إذ�  �لر�هن  �لوقت  يف 
 40 مد�خيل  تعوي�س  و�أن  �شيما  �خليال، 
�أن  ميكن  ال  �ملحروقات  من  دوالر  مليار 
تتعدى  ال  مد�خيل  وجود  ظل  يف  يكون 
�شقف �لـ 40 مليون دوالر. ويف هذ� �ل�شدد 
من�شور عرب  �لفالحي عي�شى  قال �خلبري 
مرة   « �لفاي�شوك:  يف  �لر�شمية  �شفحته 
ولي�س  ت�شاوؤمية  نظرة  لي�شت  هذه  �أخرى 
�لفالحي  �لقطاع  و�شع  ت�شويد  نيتي  يف 
حجبها  ميكن  ال  �لتي  �حلقيقة  ولكنها 
كبديل  م�شيفا:«  �لفالحة  �إنكارها«،  وال 
�أن  �الأرقام  بلغة  معناه  للمحروقات 
مد�خيل  لنا  �شتوفر  �لفالحية  �ملنتجات 
مد�خيل  دوالر  مليار   40 �إىل   30 بني  ما 
مت�شائال  حاليا«،  و�لغاز  �لبرتول  ت�شدير 
هذ�  من  نحن  �لنقط:«  �أين  هذه  يف 
من  �شادر�تنا  �أن  �لعلم  مع  �ملهول  �لرقم 
�لـ  �شقف  تتعدى  ال  �لفالحية  �ملنتوجات 
40 مليون دوالر، �أكرث من 90 باملائة متور 
تكاد تظهر يف جدول  �الأخرى ال  و�ملو�د 

�إح�شائيات �لتجارة �خلارجية لبالدنا«.

�أكرث من ذلك ملا  �إىل  ور�ح ذ�ت �مل�شدر 
على  �لو�شية  لل�شلطات  ت�شاوؤال  وجه  �أكد 
�لقطاع بقوله:« من 40 مليون دوالر �إىل 40 
ن�شاعف  �أن  �ملمكن  من  هل  دوالر  مليار 
قيمة �شادر�ت �ملو�د �لفالحية �ألف مرة ؟ 
نعم 1000 مرة ، هذ� �رضب من �خليال و ال 
ي�شدقه عقل«، فيما �أ�شار �إىل �أن �لفالحة 
كبديل للمحروقات رهان �شابق الأو�نه، الأه 
حتقيق  على  �لعمل  �حلكومة  على  يجب 
تنمية  و  تطوير  الأجل  �الأولية  �ملتطلبات 
�لقطاع �لفالحى، �شيما و�أنه حاليا يوجد 
مادة  �شوق  �شبط  م�شتوى  عجز  على 
�الأخرى  �ملو��شيع  ن�شيان  دون  �لبطاطا، 
�الأكرث تعقيد� و�الأكرث �أهمية ح�شبه. ومن 
على  من�شور  عي�شى  �شدد  �آخر  جانب 
�لعمل  يف  �حلايل  �لرهان  جعل  �رضورة 
�ملو�د  من  �لغذ�ئية  �لتبعية  تقلي�س  على 
�لنقطة:«  هذه  مو�شحا  �الإ�شرت�تيجية، 
و�أق�شد هنا �لقمح و �حلليب، �إن ��شتطعنا 
على �ملدى �ملتو�شط، �أن ننتج 80 باملائة 
قد  نكون  �ملو�د  �حتياجاتنا من هذه  من 
من  نرى  �أن  ميكن  كبرية  خطوة  خطونا 
موؤكد�  �لنفق«،  من  �خلروج  بو�در  خاللها 
يف �الأخري باأن هنالك عمل جبار يف �نتظار 
�جلز�ئر، جهود كبرية يجب �أن تبذل لو�شع 
لنا  يكون  حينها  و  �ل�شكة  على  �لقطاع 

حديث �آخر.
 علي عزازقة

�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س  يرت�أ�س 
�لوزر�ء  ملجل�س  �جتماعا  �ليوم  بوتفليقة 

يكر�س لقانون �ملالية 2019 .
ويت�شمن جدول �أعمال هذ� �ملجل�س نقاط 
�أخرى منها م�رضوع قانون ت�شوية �مليز�نية 
عبد  �ملالية  وزير  �أن  2016.ويذكر  ل�شنة 
�لرحمان ر�وية قد �أكد مطلع �شهر �شبتمرب 
يت�شمن  ال   2019 �ملالية  قانون  �أن م�رضوع 
�ل�رض�ئب  و  �لر�شوم  زيادة  حول  �جر�ء�ت 
�لفئات  لدعم  �الجتماعية  �ل�شيا�شة  و�أن 
ت�شوية  �له�شة �شتتو��شل. ويت�شمن م�رضوع 

�مليز�نية  تنفيذ  �رضوط   2016 �مليز�نية 
�لتطبيق  ومدى   2016 ل�شنة  للدولة  �لعامة  
�لفعلي للقرو�س نف�س �ل�شنة و ذلك مقارنة 
بتوقعات  قانون �ملالية 2016 .  وكان قانون 
تقدر  �شاملة  نفقات  يتوقع   2016 �ملالية 
ب7.984،1 مليار دج تت�شكل من 4.807.3 
مليار دج كنفقات للت�شيري. و3.176.8 مليار 
دج نفقات خا�شة بالتجهيز. �أما �ملد�خيل 
�ملالية فقد بلغت 4.953مليار دج يف �شنة 
2016 .  وقدر عجز �لر�شيد �ل�شامل للخزينة 

يف �شنة 2016 ب  2.452 مليار دج.

ال�سراع يف الـ CNES ي�ستد بني اجلناحني املت�سارعني:

جناح عزي عبد املالك يفند قبوله اإجراء موؤمتر ا�ستثنائي
.      عزي: ميالط منتحل ل�سفة نفاها عنه الق�ساء

من اأجل التق�سي عن حقيقة وباء الكولريا:

االأفافا�ش يدعو الربملان اإىل تاأ�سي�ش جلنة حتقيق

للمجل�س  �لثاين  �جلناح  كذب 
�لعايل  �لتعليم  الأ�شاتذة  �لوطني 
�ملالك،  عبد  عزي  يقوده  �لذي 
موؤمتر  عقد  يف  نيتهم  خرب 
�الأول  �جلناح  مع  جامع  ��شتثنائي 
للكنا�س، و��شفا نتيجة خرجة هذ� 
�الأخري ب«�شبه بيان« ال يحمل �أي 
د�ئما  �لتي  �مل�شد�قية  من  �شيء 
ما تغنى بها �ل�شخ�س �لذي �نتحل 
�شدور  رغم  وطني  من�شق  �شفة 
قر�ر ق�شائي ينفي هذه �ل�شفة يف 

حقه.
بيان  عرب  �مل�شدر  ذ�ت  وقال 
منه،  ن�شخة  على  »�لو�شط«  حتوز 
الأ�شاتذة  �لوطني  �ملجل�س  باأن 
�لعايل CNES �ملنعقد  �لتعليم 
باجلز�ئر �لعا�شمة يوم 22 �شبتمرب 
�أين  �لعادية،  دورته  �ملا�شي  يف 
للنقابة،  �لتنظيمية  �حلالة  تناول 
مع �حللول �ملمكنة لدعم �ل�شفوف 
باأي  يتطرق  مل  وتقويته ، يف حني 
حال من �الأحو�ل �أن �ملجل�س قد 
��شتثنائي  موؤمتر  عقد  بفكرة  قبل 
»منتحل  به  �رضح  ما  ح�شب 
�لثاين  �جلناح  يقود  �لذي  �ل�شفة« 

»�لذي  �لبيان-  –ي�شيف  للنقابة 
�شدر يف حقه حكما ق�شائيا ينفي 
هذ�  ويف  وطني«،  كمن�شق  �شفته 
�ل�شياق جناح عزي عبد �ملالك مل 
يتوقف عند هذ� �حلد، حيث �أكد 
عرب بيانه:« �إذ من جهة ي�شور ذ�ته 
�لنقابي  �لعمل  عر�ب مبادرة دعم 
�لر�قي ، و من جهة ينكر ويتن�شل 
�ملف�شوح  �لتغليطي  بيانه  يف 
للر�أي �لعام و�الأ�شاتذة، �أن �لقيادة 
�خلام�س  �ملوؤمتر  عن  �ملنبثقة 
جانفي   12 يف  باجلز�ئر  �ملنعقد 
موؤمتره  عن  من�شقون  هم   2017
فروع  ب05  �أنعقد  �لذي  �ملزعوم 
ثمة متخلفون  و�ن   ، ق�شنطينة  يف 
�ختارت  �لتي  للفروع  �إ�شارة  يف  ؟ 

و�لتزمت بال�رضعية .«.
ومن جانب �آخر فند �جلناح �لثاين 
�لتعليم  الأ�شاتذة  �لوطني  للمجل�س 
�لت�رضيحات  يو�شح كل  �لعايل 
موؤمتر  عقد  حول  �ملغر�شة 
و  �لر�هن،  �لوقت  يف  ��شتثنايئ 
موؤمتر  من  �ملنبثقة  �لقيادة  تبقى 
�لوحيدة  هي   2017 جانفي   12
�و  م�شتجد  �أي  لطرح  �ملخولة 

�الأ�شاتذة  كافة  نبه  قر�ر، يف حني 
باالإ�شاعات  باالأخذ  و�ملنخرطني 
�ملغر�شة �ل�شادرة عن من و�شفه  
�أقرت  كما   « �ل�شفة  »منتحل  بـ 
�لتقيد  و�رضورة  �لعد�لة،  بذلك 
�ل�شادرة  و�لبيانات  بالت�رضيحات 
عبد  عزي  �لوطني  �ملن�شق  عن 
نوي  باالإعالم  �ملكلف  �أو  �ملالك 
�نتقد  �آخر  جانب  ومن  �جلمعي.  
و�شائل  بع�س  عمل  ذ�ته  �مل�شدر 
�أنها  �أ�شبحت  �أكد  و�لتي  �الإعالم، 
ت�رضيحات  لتمرير  �أبو�قا 
م�شدرها  من  يتحققون  ال 
هدم  الأد�ة  لتتحول  وم�شد�قيتها، 
تخل وت�شوه �لعمل �لنقابي �ل�شفاف 
��شتعد�ده  جدد  فيما  و�لنزيه، 
�ل�رضفاء  �لنقابيني  كل  مع  للحو�ر 
من  بها  غرر  �لتي  �لفروع  وكل 
تعزيز  ،الأجل  �ل�شفة  منتحل  قبل 
�لتمكني  وبالتايل  �لنقابية  وحدتنا 
يتعر�س  ما  وجه  يف  �لوقوف  من 
له �لقطاع و�جلامعة �جلز�ئرية من 
غري  وتهمي�س  �رجتالية  قر�ر�ت 
�شدد  ما  لالأ�شاتذة ح�شب  م�شبوق 
�إىل  �الإ�شارة  وجتدر  �لبيان.  عليها 

�لوطني  للمكتب  �الأخر  �جلناح  �أن 
�لذي  �لعايل  �لتعليم  الأ�شاتذة 
قد  ميالط،  �حلفيظ  عبد  يقوده 
خا�س  �جتماع  عقد  خالل  �أكد 
باجلز�ئر   2018 20 �شبتمرب  يف  به 
�لعا�شمة بح�شور �أغلبية �أع�شائه، 
�لكامل  �لدعم  جتديد  مت  باأنه 
ولكل  �خلام�س  للموؤمتر  و�ملطلق 
�ملنبثقة  و�لقياد�ت  �لقر�ر�ت 
موؤمتر ��شتثنائي  عقد  مع  عنه، 
جامع بدون �أي �إق�شاء الأي طرف 
�لوحدة  موؤمتر  ي�شمى  ؛  كان 
�شمل  مل  �إعادة  �أجل  من  �جلامع، 
الأ�شاتذة  �لوطني  �ملجل�س  نقابة 
�أنه  على  م�شدد�  �لعايل،  �لتعليم 
مت �لتن�شيق مع ما و�شفه باجلناح 
�أ�شغال  ح�شور  عن  �ملتخلف 
تن�شيب  �شيتم  �خلام�س،  �ملوؤمتر 
وطنية  وم�شتقلة  موحدة  جلنة 
وهذ�  �جلامع،  للموؤمتر  للتح�شري 
مع  �إلغاء جميع �لعقوبات �لتاأديبية 
�لوطنية  �لتاأديب  للجنة  �شبق  �لتي 
�أن �أ�شدرتها باإق�شاء بع�س قياد�ت 

�جلناح �ملن�شق.
 علي عزازقة

�إىل  �ال�شرت�كية  �لقوى  جبهة  دعت 
حتقيق  جلنة  لتاأ�شي�س  تاأ�شي�س 
للمجل�س �ل�شعبي �لوطني حول ظهور 
�أو�خر �شهر  �لكولري� يف  وتف�شي وباء 
�أوت �لفارط يف بع�س واليات �لوطن، 
�ل�شحية  �ملنظومة  �إهانة  �أن مت  بعد 
للجز�ئر بظهور مثل هكذ� مر�س كان 
على  �لو�شطى  �لع�شور  يف  موجود� 

و�شف �الأفافا�س.
يف  نائبه  عرب  �الفافا�س  و�أو�شح 
�أح�شن  �لوطني  �ل�شعبي  �ملجل�س 

لرئي�س  مر��شلة  يف  من�شوري، 
�لوطنني  �أنه  �ل�شعبي  �ملجل�س 
�أ�شحى �رضورة تاأ�شي�س جلنة حتقيق 
للمجل�س �ل�شعبي �لوطني حول ظهور 
�أو�خر  يف  �لكولري�  وباء  وتف�شي 
واليات  بع�س  يف  �لفارط  �أوت  �شهر 
�لبويرة،  تيبازة،  كالبليدة،  �لوطن 
�لدفلى،  عني  �لعا�شمة،  �جلز�ئر 
بالن�شو�س  عمال  �ملدية،  وهذ� 
�لنظام  وكذ�  بها  �ملعمول  �لقانونية 
�لوطني،  �ل�شعبي  للمجل�س  �لد�خلي 

�ال�شرت�كية  �لقوى  جبهة  و�شددت 
على �أن ظهور هذ� �لوباء �لذي يعترب 
�لقرون  من  �مل�شنفة  �الأمر��س  من 
على  خطر  فقط  يعترب  ال  �ملا�شية 
�شحة �ملو�طنني �لذي لالآ�شف �أودى 
بحياة �ملر�شى بل يعطي �شورة مهينة 

للمنظومة �ل�شحية يف بالدنا.
حزب  �أعتى  و�شف  �أخرى  جهة  ومن 
معاجلة  طريقة  باجلز�ئر  معار�س 
و�لكارثية،  بالع�شو�ئية  �لوباء  هذ� 
خطر�  يعد  �ملر�س  هذ�  و�أن  �شيما 

كل  عرب  �ملو�طنني  على  حقيقيا 
�لرت�ب �لوطني، م�شيفا باأن �حلكومة 
له  �لت�شدي  يف  ف�شلت  وز�رتها  عرب 
�ل�شحة  وز�رة  ومنها  باخل�شو�س 
وز�رة  �مل�شت�شفيات،  و�إ�شالح 
وز�رة  كذ�  و  �لبيئة  وز�رة  �لفالحة، 
�لد�خلية �ملعنية �الأوىل باأمن و �شالمة 
�ملو�طن، وهذ� يف تقدمي �ملعلومات 
�لر�أي  لطماأنه  �لالزمة  و�ل�شمانات 

�لعام �لوطني و �لدويل.
علي عزازقة



التي  اإفريقيا  جنوب  نظمت  وقد 
رمزي  مبئوية  ال�سنة  هذه  حتتفل 
مانديال  نيل�سون  افريقيا  جنوب 
وماما األربتينا �سي�سولو هذه القمة 
نيل�سون  الراحل  للرئي�س  تكرميا 
املعتربة  ا�سهاماته  نظري  مانديال 
وعلى  بلده  يف  ال�سلم  اإحالل  يف 
م�ساهل  وذكر  الدويل.  امل�ستوى 
رئي�س  اأعطاه  الذي  بالو�سف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
لهذا الرمز, حيث اأكد اأن »نيل�سون 
جنوب  تاريخ  من  جزء  مانديال 

افريقيا يج�سد الكفاح 
الطويل يف �سبيل احلرية والكرامة 
اجلزائري  ال�سعب  اأح�س  حيث 
الأبارتايد  نظام  �سد  مبعركته 
اإعادة  اأجل  من  و  العن�رصي 
باأ�سمى  الإن�سان  لكرامة  العتبار 

معاين الكلمة و كاأنها معركته«.
كما ذكر وزير ال�سوؤون اخلارجية اأنه 
والع�رصون  التا�سعة  الدورة  خالل 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 
التي تراأ�سها رئي�س اجلمهورية عبد 
وزيرا  كان  بوتفليقة حينما  العزيز 
نظام  اإلغاء  مت  اخلارجية  لل�سوؤون 

مالحظ  �سفة  ومنح  الأبارتايد 
بالأمم  الأفريقي  الوطني  للموؤمتر 
»قرار  اأ�سبح  الذي  و  املتحدة 

بوتفليقة«. 
وبعد اأن �سلط ال�سوء على عالقات 
التي  التقليدية  والأخوة  الت�سامن 
جنوب  و  اجلزائر  جمعت  لطاملا 
ونيل�سون  واجلزائر  افريقيا 
بت�رصيح  م�ساهل  ذكر  مانديال 
رجل الدولة اجلنوب افريقي الفذ 

التحرير  »جي�س  اأن  قال  الذي 
األهما  اجلزائري  وال�سعب  الوطني 
وباأن  احلرية«  اأجل  من  ن�ساله 
رجال  منه  �سنعت  التي  »اجلزائر 

تعترب وطنه الثاين«.
نيل�سون  م�ساهمة  عن  حديثه  يف 
الدويل  ال�سعيد  على  مانديال 
اأن »اأف�سل طريقة  اأو�سح م�ساهل 
الرمز اجلنوب  لإحياء مئوية هذا 
افريقي تتمثل يف موا�سلة ن�ساطه 

و  مت�سامنة  افريقيا  بناء  يف 
مزدهرة«.

روؤية  هو  »اأملنا  اأ�ساف  كما 
بنف�س  يوا�سلون  افريقيا  اأطفال 
ترقية  اأجل  من  ن�ساله  العزمية 
خالل  من  �سيما  القارة  يف  ال�سلم 
ال�ستعمار  اآثار  لآخر  حد  و�سع 
»الن�سال  ب  مذكرا  ترابها«  على 
من  مانديال  لنيل�سون  ال�سيا�سي 
امل�ستعمرة  ال�سعوب  متكني  اأجل 
من  اأخرى  لأ�سكال  اخلا�سعة  اأو 
يف  حقها  من  الأجنبية  الهيمنة 

تقرير امل�سري«.
الوزير  ذكر  ال�سياق  ذات  يف 
اأ�س�ست  التي  اجلزائر  مببادرة 
يوما  �سنة  كل  من  مايو  ال16  يوم 
يف  �سالم  يف  معا  للعي�س  عامليا 
و  الت�سامح  و  ال�سالم  ترقية  اإطار 
امل�ساحلة. وا�ستعر�س العديد من 
روؤ�ساء الوفود الذين تناولوا الكلمة 
من  الن�سايل  امل�سوار  باملنا�سبة 
اأجل احلرية الذي خا�سه نيل�سون 

مانديال طوال حياته.
ال�سوؤون  وزير  يتواجد  وللتذكري 
اإطار  يف  بنيويورك  اخلارجية 
ال73  الدورة  اأ�سغال  يف  م�ساركته 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 

حيث يقود الوفد اجلزائري.

نورية  الوطنية,  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
بن غربيط, اأم�س, على اأهمية تكثيف 

اجلهود وموا�سلة تنفيذ 
من  الرفع  اإىل  الرامية  الإجراءات 
اأداء املنظومة الرتبوية على م�ستوى 

البيداغوجي والتكوين والت�سيري. 
القطاع  حول  قدمته  عر�س  وخالل 
العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة  اأمام 
الدينية  وال�سوؤون  العلمي  والبحث 
اأو�سحت  الوطني,  ال�سعبي  باملجل�س 
على  يعمل   « القطاع  ,اأن  بن غربيط 
جت�سيد خمتلف التح�سينات امل�سطرة 
املنظومة  اأداء  من  الرفع  بهدف 
باملعاجلة  تعلق  ما  منها  الرتبوية 
البيداغوجية وتطوير اأ�ساليب الت�سيري 

ال�سرتاتيجي  املخطط  وتنفيذ 
اجلانب  ففي  للتكوين«.  الوطني 
اإىل  الوزيرة  تطرقت  البيداغوجي, 
امل�ساعي الرامية اإىل تطوير م�ستوى 
البتدائي,  الطور  يف  خا�سة  التعليم 
ملكافحة  خمطط  اإجناز  جانب  اإىل 

الت�رصب املدر�سي.
 وبخ�سو�س حتديث اأ�ساليب الت�سيري 
التدابري  جملة  اإىل  الوزيرة  اأ�سارت 
املنتهجة ومنها اإعداد �سبكات لتقييم 
كانوا  �سواء  القطاع  موظفي  اأداء 
مبداأ  واعتماد  منفذين  اأو  م�سوؤولني 
التكنولوجيات  وا�ستخدام  امل�ساءلة 
يتعلق  وفيما  والت�سال,  الإعالم 
امل�سوؤولة  اأبرزت  التكوين  مبحور 

موا�سلة  الرتبية  قطاع  عن  الأوىل 
موظفي  كافة  تكوين  يف  م�ساحلها 
واملفت�سني  الأ�ساتذة  خا�سة  القطاع 
داخل  املمار�سات  حت�سني  ق�سد 
القطاعي  املخطط  اإطار  يف  الق�سم 
من  للتكوين.وبالرغم  ال�سرتاتيجي 
كل هذه الإجراءات الهادفة اإىل الرفع 
العمومية  اخلدمة  اأداء  م�ستوى  من 
الوزيرة  اأقرت   , بالرتبية  اخلا�سة 
بوجود »بع�س الو�سعيات التي يتطلب 

التكفل بها«.
املدر�سي  الدخول  بخ�سو�س  و 
عن  الوزيرة  عربت   ,2019/  2018
احلكومية  املرافقة  اإزاء  »ارتياحها« 
القطاع  منه  ا�ستفاد  الذي  والت�سامن 

»الذي  البتدائي  الطور  يف  خا�سة 
ال�سيا�سية  يف  بالأولوية  يحظى 
ذكرت  ال�ساأن,  هذا  ويف  القطاعية«. 
الداخلية  وزارة  مب�ساهمة   , الوزيرة 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
لت�سيري  دج  مليار  ب76  العمرانية, 

املوؤ�س�سات التعليمية.
الوزيرة  ذكرت   , وباملنا�سبة   
الدخول  رافقت  التي  بالإجراءات 
�سهد  والذي  احلايل,  املدر�سي 
تلميذ  ماليني  3ر9  نحو  ت�سجيل 
الطور  يف  الدرا�سة  يتابعون  ن�سفهم 
البتدائي, موزعني على  نحو 27 األف 
موؤ�س�سة تعليمية,70باملائة منها متثل 

البتدائيات.

لل�سندوق  العام  املدير  اعترب 
الجتماعي  لل�سمان   الوطني 
يو�سف  عا�سق  الجراء  لغري 
باملائة   20 ان  الثالثاء  �سوقي 
ا�سرتاكات  الفالحني يدفعون  من  
عرب  فالح   800.000 اأ�سل  من 
الفالحني  داعيا   الوطني,  الرتاب 
ال�سمان  يف  اكرث  ال�سرتاك  اىل 
امل�سوؤول  اأو�سح  الجتماعي.و 
لالإذاعة  الثالثة  القناة  اأمواج  على 
»ال�سمان  الجتماعي  ان  الوطنية 
اىل  الو�سول  يف  �سعوبة  يجد 
ارتفاع  اىل  م�سريا  الفالحني«, 
امل�سرتكني  عدد  يف   »حم�سو�س« 

خالل ال�سنوات الربعة الخرية.  
 3 كان  �سنوات,   4 »قبل  قال  و 
الفالحني  من  فقط  باملائة 
لل�سندوق   ا�سرتاكات  يدفعون 
لغري  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 
اىل  حاليا  و�سلنا  قد  و  الجراء. 
ي�سرتكون من  باملائة    حوايل 20 
الفالحني  من   800.000 اأ�سل 
اهتمام  ان  اعترب  و  الوطن«.  عرب 
ال�سمان  يف  بال�سرتاك  الفالحني 
و�سع  بعد   لوحظ  الجتماعي, 
تو�سيع  مثل  جديدة  اجراءات 
املوؤمنني  لعائالت  ال�سرتاكات 
و  غريهم(.  و   اخوة  و  )اطفال 

ال�رصيحة  هذه  اىل  »التو�سع  مكن 
رفع  من  فقط  لي�س  ال�سكان  من 
عدد  امل�سرتكني, بل اي�سا يف بقاء 
هوؤلء على م�ستوى اأر�سهم بف�سل 
هذه التغطية  الجتماعية«. و على 
�سوقي  ال�سيد  تطرق  اآخر,  �سعيد 
باجلزائر  منوذجية  عملية  اىل 
العا�سمة  لت�سوية و�سعية ال�سخا�س 
يف  ر�سمي  غري  ب�سكل  العاملني 
الرت�سي�س   ل�سيما  عديدة  جمالت 
و الكهرباء و البناء. و ا�سرت�سل يقول 
�سخ�سا   18.000 ا�ستهدفنا  »لقد 
ب�سكل   يعملون  العا�سمة  باجلزائر 
خمتلفة.  جمالت  يف  ر�سمي  غري 

من  تاأطريهم  يف  العملية  تتمثل  و 
منحهم  او  احلرفيني   غرف  خالل 
ثم  امتحان,  اجتياز  بعد  �سهادة 
لكي  منهم  �ستُطلب  حريف  بطاقة 
ال�سمان  تغطية  من   ي�ستفيدوا 
الجتماعي«. و ذكر من جهة اخرى 
ال�سرتاكات  لت�سوية  اأجل  اآخر  ان 
 30 هو  للفالحني  بالن�سبة   ال�سنوية 
اأن »30 �سبتمرب هو  �سبتمرب. و قال 
للفالحني  بالن�سبة  اأجل  اآخر  تاريخ 
لل�سمان  ا�سرتاكاتهم  لت�سديد  
هوؤلء  ان  مو�سحا  الجتماعي«, 
دفع   امكانية  »لديهم  الفالحني 

ا�سرتاك ال�سنوات ال�سابقة«.

على هام�ش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم املتحدة

اعرتفت بوجود و�ضعيات حتتاج للتكفل بها

م٫�ش

م�ساهل ي�سارك يف قمة نيل�سون مانديال بنيويورك

بن غربيط توؤكد على تكثيف اجلهود للرفع من اأداء املنظومة الرتبوية

20 باملائة من الفالحني م�سرتكون يف ال�سندوق 
الوطني لل�سمان االجتماعي لغري  االجراء
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حذرت من التعمري على م�ضارف البحار 

 وزارة البيئة: البحر يقرتب
 من الياب�سة مبرت كل �سنة 

 الفروع النقابية لتن�ضيقية
 اخلدمات اجلامعية للبليدة:

مدير اخلدمات اجلامعية متهم 
بخلق الفتنة بني النقابات

والطاقات  البيئة  وزارة  قالت 
كل  تقرتب  البحر  مياه  اإّن  املتجددة, 

�سنة من الياب�سة بواحد مرت.
خالل  للقطاع,  العام  الأمني  واأو�سح, 
النهار,  قناة  طرف  من  ا�ست�سافته 
تعترب خطرا  الظاهرة  اأن هذه  اأم�س, 
والبنايات.واأ�سار,  الإ�ستثمار  على 
الوزارة  اأن  اإىل  بلطر�س,  الدين  كمال 
وبناء  الإ�ستثمار  من  حتذر  دائما 
م�سارف  على  العقارية  املن�ساآت 

البحر, حت�سبا لالأجيال القادمة.
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اإّن  قال  كما 
بتوظيف  �ست�سمح  النفايات,  لر�سكلة 
دولر خالل  مليار   2 وجمع  األف,   40
5 �سنوات.واأو�سح, اأن الوزارة �ستجمع 
خالل  �سنة   20 يف  الدولة  اأنفقته  ما 
النفايات  قيمة  �سنوات.وبلغت   5
 13.5 ت�سجيلها  مت  التي  املنزلية 
من  طن  و3000  �سنويا,  طن  مليون 
اجلزائر  ال�سناعية.واحتلت  النفايات 
التي  دولة   200 بني  من   40 املرتبة 
هذا  يف  كثرية  جمهودات  �ست  خ�سّ
من  البيئي  املحيط  لتح�سني  جمال 

النفايات.
كما اأ�ساف اأن قيمة النفايات املنزلية 
مليون   13.5 بلغت  ت�سجيلها  مت  التي 
طن   3000 قيمته  ما  واأن  �سنويا,  طن 
ال�سناعية.واحتلت  النفايات  تخ�س 
 200 بني  من   40 املرتبة  اجلزائر 
كثرية  جمهودات  �ست  خ�سّ التي  دولة 
املحيط  حت�سني  جمال  هذا  يف 
اأنه  مو�سحا  النفايات,  من  البيئي 
رغم املجهودات املبذولة من طرف 
الدولة, مل تتح�سن الأو�ساع يف الواقع. 
القطاع  على  الو�ساية  وو�سعت  هذا 
قيد  وهو  م�رصوع,  احلكومة  اأمام 
الدرا�سة يخ�س جمع النفايات. وقال 
امل�رصوع  اإّن  بلطر�س,  الدين  كمال 
باجلمع  تهتم  موؤ�س�سة  اإن�ساء  يت�سمن 
هذه  وتعطي  للمغلفات.  الإيكولوجي 
الوزارة  وتقوم  اعتمادات  املوؤ�س�سة, 
تفيد  منتوج,  كل  على  ب�سمة  بتفعيل 
اأن �ساحبه ا�ستفاد من مبلغ لإعطائه, 
التغليفات,  هذه  بجمع  يقوم  من  لكل 
له ثمنه  اأن كل �سيء �سيكون  مو�سحا 

ويوجد من ي�سرتيه.

اأكدت الفروع النقابية لتن�سيقية 
البليدة  اجلامعية  اخلدمات 
املرتبطة بالحتاد العام للعمال 
اجلزائريني, باأن مدير اخلدمات 
جميع  اأغلق  للبليدة  اجلامعية 
رغم  بوجههم  احلوار  اأبواب 
فيها  تتخبط  التي  امل�ساكل 
عدة,  م�ستويات  على  مديرتها 
وا�سفا طريقة تعامله بالهروب 
على  �سددت  حني  يف  لالأمام, 
اجلامعية  اخلدمات  مدير  اأن 
بني  الأجواء  تعكري  على  يعمل 
خللق  الجتماعيني  ال�رصكاء 
العمال  و�سط  والفتنة  البلبلة 
ال�سدد,  هذا  ويف  والنقابات. 
بيان  عرب  امل�سدر  ذات  طالب 
ن�سخة  على  »الو�سط«  حت�سلت 
منه, مدير اخلدمات اجلامعية 
حت�سني  بالعمل  البليدة  لولية 
التوظيف,  يخ�س  فيما  العمل 
الأقربون  اإل  توظيف  يتم  اأين 
عدة  وجود  مع  للم�سوؤولني 
القانون  مع  تتنافى  حالت 
فتح  الو�ساية  على  يوجب  ما 
و�سع  مع �رصورة  فيها,  حتقيق 

الإقامة  مدير  لتجاوزات  حد 
حق  يف   7 ال�سومعة  اجلامعية 
العمال رغم ال�سكاوي العديدة, 
تعر�سوا  ما  دائما  واأنهم  �سيما 
املمار�س  وال�ستم  ال�سب  اإىل 
من  رفع  البيان  ذات  �سدهم, 
امل�سدر  وراح  املطالب  حجم 
املمار�س  بالتهمي�س  يندد  ذاته 
بعد  املديرية  اإطارات  �سد 
وليات  من  اإطارات  ا�ستقدام 
منا�سب  يف  وو�سعهم  اأخرى 
�سددت  ال�سياق  ذات  ويف  عليا. 
التن�سيقية  النقابية  الفروع 
اخلدمات اجلامعية البليدة التي 
الحتاد  مظلة  حتت  تن�سوي 
على  اجلزائريني,  للعمال  العام 
اأنه مت املبا�رصة يف عملية كراء 
قانونية  غري  بطريقة  النوادي 
اخلدمات  جلنة  وجود  لعدم 
مل  واأنه  �سيما  الجتماعية, 
اخلدمات  جلنة  تقدمي  يتم 
فرتتها  املنتهية  الجتماعية 
للتقرير املايل والأدبي يف نهاية 

عهدتها.
  علي عزازقة

�ضارك وزير ال�ضوؤون اخلارجية عبد القادر  م�ضاهل، اأم�ش، بنيويورك يف قمة نيل�ضون مانديل التي نظمتها جنوب اإفريقيا على 
هام�ش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم املتحدة.
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 يتم توزيعها بثمن 180 دج 
رغم اأن �سعرها 12 األف دج

�ساحبا �سركة ا�سترياد 
يقلدان عطور » لوريال« 
لبيعها ب�سعر بخ�س جدا 

تابعت حمكمة بئر مر�د ر�ي�س بالعا�سمة، �أم�س، م�ستوردين بتهمة تقليد عالمة 
جتارية طالت عطور من ماركة »بولو« �لتابعة ل�رشكة » لوريال« بعد قيامهما بطرح 
منتوج م�سابه له وتوزيعه يف �الأ�سو�ق �ل�سعبية ب�سعر بخ�س ال يتعدى 180 دج رغم 

�أن �ل�سعر �حلقيقي للمنتوج �الأ�سلي �ملقلد ي�سل ل12 �ألف دج .
»بولو«  لعالمة  �لر�سمي  ،ل�سكوى قيدها �ملمثل  تعود جمرياتها  �لتي  �لق�سية  يف 
للعطور �لتابعة ل�رشكة » لوريال«  �أمام وكيل جمهورية حمكمة �حلال بعام 2010، 
�أحد �مل�ستوردين وهو �ساحب �رشكة يوجد مقرها بج�رش ق�سنطينة رفقة  �سد 
على  وتوزيعها  تركيا  دولة  با�ستري�د  عطور  من  يقومان  �رشيكه،  �للذ�ن  كان 
بتاتا  يقارن  ال  جد�  بخ�س  وب�سعر  �الأ�سلي  �لعطر  �سورة  نف�س  �لتجار  حتمل 
بذلك متابعة  ليتم  �لقانوين  �لت�رشف غري  �الأ�سلي، وهو  للعطر  بالثمن �حلقيقي 
كل من م�سري� �ل�رشكة باجلرم �سالف �لذكر مع ت�سليط عقوبة غيابية بال�سجن  يف 
حقهما  مبدة �سهرين حب�سا موقوفة �لنفاذ وغر�مة بقيمة 50�ألف دج، وهو �حلكم 
حمل �ملعار�سة ، حيث نفى �ملتهمني ما ن�سب لهما من جرم و �رشحا باأنهما كانا 
ي�سرتد�ن �ملنتوج برخ�سة �رشعية مع تاأكيدهما على عدم وجود �أي تقليد ي�سكل 
دج  ماليني   5 بدفع  باإلز�مهما  �ملدين  �لطرف  دفاع  جهته  من  ويطالب  جرمية، 
كتعوي�س عن �الأ�رش�ر �ملالية �لالحقة بهما، ويطالب من جهته ممثل �حلق �لعام 

تاأييد �حلكم �ملعار�س فيه  .
ل/منرية

الطارف 

اأمن دائرة بوثلجة 
يطيح ب�سبكة مروجي 
امل�سروبات الكحولية

مع  م�سرتكة  مد�همات  �إثر  بوثلجة  د�ئرة  �أمن  عنا�رش  متكن 
�لثالث  �لعقد  يف  ب�سخ�س  �الإطاحة  من  �لوطني  �لدرك  م�سالح 
من �لعمر يقوم برتويج �مل�رشوبات �لكحولية بدون رخ�سة حيث 
يتخذ من �ل�رشيط �لغابي �ملحاذي حلي زر�د ح�سني مكانا لرتويج 
ب�ساعته وكذلك �ل�سمر وعليه مت حجز �لب�ساعة �ملقدرة ب 216 
ت�رشف  حتت  و�سعها  مت  حيث  �ملالية  للعائد�ت  باإ�سافة  علبة 
�أمالك �لدولة بناء� على مت �جناز ملف ق�سائي �سد �ملعني �أمام 
حب�سا  �سهرين  �ل�سجن  حقه  يف  �سدر  حيث  �لق�سائية،  �جلهات 
نافذ� عملية �لتوقيف هذه تاأتي بعد �أ�سبوعني من توقيف �سخ�س 
يف �لثالثينيات �أي�سا من �لعمر يف نف�س �ملكان ويز�ول �لن�ساط 

و�لذي قدم �أمام �جلهات �لق�سائية �ملخت�سة.
رزق اهلل �سريف

وهران :

ملحقات بلدية جديدة 
بالتجمعات ال�سكنية ذات 

الكثافة الكبرية
بلدية  ملحقات  ��ستحد�ث  �إىل  وهر�ن  بلدية  م�سالح  ت�سعى 
جديدة بالتجمعات �ل�سكنية ذ�ت �لكثافة �لكبرية ال�ست�سد�ر 
�ملجل�س  لدى  ��ستفيد  ح�سبما   ، �الإد�رية  �لوثائق  خمتلف 
»�لعقيد  حي  �سي�ستفيد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   . �لبلدي  �ل�سعبي 
لطفي« �لذي يعرف كثافة �سكانية يف �الأيام �لقليلة �لقادمة 
�لتابعة  �ملدنية  باحلالة  خا�سة  جديدة  بلدية  ملحقة  من 
�لوثائق  خمتلف  ال�ست�سد�ر  )كنا�ستيل(  �ملنزه  ملندوبية 
�ملو�طن.  من  �الإد�رة  تقريب  �طار  يف  وذلك  �الد�رية 
دخولها  فور  �جلديدة  �الإد�رية  �ملن�ساأة  هذه  و�ستخفف 
�ل�سغط على �حلالة �ملدنية ملندوبية �ملنزه  حيز �خلدمة 
خ�سو�سا و�ن حي »�لعقيد لطفي« �أ�سبح قطبا �سكنيا كبري� 
خدمات  ت�سمن  �الد�رية  �ملر�فق  هذه  مثل  �إىل  بحاجة 

��ستخر�ج خمتلف �لوثائق.
مندوبية  �ىل  لطفي  �لعقيد  حي  يتحول  �أن  قريبا  وينتظر 
باعتباره جتمع �سكني كبري بعد �ملد�ولة �لتي �سادق عليها 
�سي�ستفيد  كما   . لوهر�ن  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س  موؤخر� 
نف�س �حلي �أي�سا من مكتبة جديدة جمهزة بكافة ما يحتاجه 
�لطالب من كتب ومر�جع يف خمتلف �لتخ�س�سات و�ل�سعب 
و�عالم �يل و�سبكة �النرتنت وغريها مع تخ�سي�س ركن خا�س 
�الأ�سغال  �ن  �أ�ساف  �لذي  ذ�ته  �مل�سدر  وفق  �الأطفال  بفئة 
�نتهت بن�سبة 100 باملائة يف �نتظار ��ستكمال �أ�سغال �لتهيئة 
موؤخر�  وهر�ن  بلدية  �أطلقت  �أخرى  جهة  من  �خلارجية. 
در��سة جديدة الجناز �سوق جتاري جديد على م�ستوى حي 
�لكتان« وفق �ملعايري  �ملدينة �جلديدة مبا يعرف ب«�سوق 
�ملذكور  �حلي  بنف�س  �لقدمي  �ل�سوق  �إز�حة  بعد  �ملطلوبة 
�لتجاري �جلديد ذو طابقني و�لذي  .و�سيمكن هذ� �ملرفق 
يحتوي على �لعديد من �ملحالت من �مل�ساهمة يف �لق�ساء 

على �لتجارة �ملو�زية.

�أال�سكا«   « �رشكة  تعر�ست 
و�حتيال  ن�سب  لعملية  ل�سنع  �لثالجات 
بتقليد  قامو�  جتار   4 يد  على  كبرية 
 « �رشكة  مع  �سفقات  الإبر�م  ختمها 
 430 مبلغ  على  و�لتح�سل  كو�سيد�ر« 
طريق  �سكني  مت  عن  �سنتيم  مليون 
�لرئي�سي  �ملتهم  حل�ساب  حتويلهما 
مقابل  �ل�سحية  مع  يعمل  كان  �لذي 
طلبية  كل  عن  باملائة  لـ5  ت�سل  فائدة 
بناء�  �ملتهمني  ليمثل    . عليها  يتح�سل 
حمكمة  هيئة  �أمام  �لوقائع،  هاته  على 

�لد�ر �لبي�ساء بالعا�سمة ،عن جرم تقليد 
يف  و�ل�رشوع  و�الإحتيال  و�لن�سب  �أختام 
�لتي  �لق�سية  وهي  و�الإحتيال،  �لن�سب 
جرى �لتحقيق فيها بناء� على معلومات 
وردت م�سالح �الأمن حول جمموعة جتار 
�رشكات  با�سم  �أختام  بتقليد  يقومون 
منها  يخرجون  وهمية  ب�سفقات  للظفر 
مببالغ مالية معتربة. ويف �إطار �لتحريات 
�رشكات  تعر�ست   10 حو�يل  ظهرت 
بينها �رشكة  �الحتالية من  �لعملية  لهاته 
�أنه  �ساحبها  �أكد  �لتي  كو�سيد�ر«   «
لعملية ن�سب على يد  �الآخر  تعر�س هو 
طلبيات  له  يوفر  كان  �لذي  عماله  �أحد 
مقابل فائدة مينحها له ت�سل لـ 5 باملئة، 

�أين قام هذ� �الأخري با�سطناع ختم عن 
�رشكته دون �أن مينحه يف �ملقابل �سجال 
يف  و��ستعمله  بذلك  يخطره  �أو  جتاريا 
�إبر�م �سفقة مع �رشكة » كو�سيد�ر« �لتي 
 430 بقيمة  �سيكني  جهتها  من  منحته 
ح�سابه  يف  ب�سخها  قام  �سنتيم  مليون 
�خلا�س حلني �أن �كت�سفت �الأمر �سدفة، 
وبعد �لتحري يف �لق�سية لك�سف حقيقة 
�لو�قعة تبني �أن �ملتهم �سالف �لذكر قام 
باقي  مبعية  �خلتم  با�سطناع  حقيقة 
�لثاين  للمتهم  �أر�سل  حيث  �ملتهمني، 
وباقي  �لتجاري  �ل�سجل  عن  �سورة 
�ملعلومات �لتي تخ�س �رشكة » �أال�سكا« 
��ستطاع  و�لتي  »فايرب«  تطبيق  بو��سطة 

�سهولة  بكل  �خلتم  ��سطناع  بو��سطتها 
�لرئي�سي  �ملتهم  بعد  فيما  و��ستعمله 
�ل�سفقة و�خلروج باملبلغ  �إبر�م تلك  يف 
�لتي  �لوقائع  ذ�تها  وهي  �لذكر،  �سالف 
�أكد عليها دفاع �لطرف �ملدين و طالب 
مليون   2 بقيمة  مايل  بتعوي�س  باإفادته 
�سنتيم ، من جهتهم �ملتهمني �أنكرو� ما 
�لرئي�سي  �ملتهم  و�أكد  جرم  من  لهم  ن�سب 
�أنه قد قام با�ستعمال �خلتم �مل�سطنع  بعلم 
من �ل�سحية ومبو�فقته بحكم �أنه كان خارج 
قام  باأنه  �لثاين  �ملتهم  �أكد  كما   ، �لوطن 
طلب  على  بناء�  �خلتم  با�سطناع  حقيقة 
�ملتهم �الأول بحكم عمله كونه ميلك �رشكة 

ال�سطناع �الأختام .

ل/منرية

والية  م�ست�سفيات  من  عدد  تدعمت 
�جللفة مبجموع 11 �سيارة �إ�سعاف جمهزة 
ح�سب ما ك�سف عنه �أم�س، مدير �ل�سحة 
حممد  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان 

فالح.
هام�س  على  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
�أبو�ب مفتوحة حول  �إ�رش�فه على �فتتاح 
و�يل  �أن  باملر�أة �حلامل«،  �لتكفل  »م�سار 
بتخ�سي�س  �أمر  قنفاف،  حمنة  �لوالية، 
11 �سيارة �إ�سعاف جمهزة لفائدة خمتلف 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية �ملنت�رشة عرب �لوالية 
�لقطاع  �أد�ء  ترقية  م�ساعي  �إطار  يف 

عرب  �مل�ستوى  يف  �سحية  تغطية  و�سمان 
خمتلف �لبلديات.

��ستناد�   - �ل�سيار�ت  هذه  توزيع  ومت 
�خلطوة  هذه  ثمن  �لذي  �مل�سوؤول  لذ�ت 
لقطاع  هاما  »مك�سبا  �إياها  معترب� 
م�ست�سفى  من  كل  على  بالوالية«  �ل�سحة 
حا�سي بحبح بتعد�د �سيارتني وما مياثلها 
�الإدري�سية  من  كل  م�ست�سفيات  لفائدة 
وكذ�  و�لطفل  �الأم  م�ست�سفى  و  وم�سعد 
�لوالية يف  بعا�سمة  �ملركزي  �مل�ست�سفى 
للموؤ�س�سة  �إ�سعاف  �سيارة  خ�س�ست  حني 

�ال�ست�سفائية ملدينة عني و�سارة.

يذكر �أنه كانت قد ��ستفادت بلدية �سيدي 
لعجال قبل ذلك من �سيارة �إ�سعاف جمهزة 
مت ت�سليمها بحر �الأ�سبوع �لفارط للقطاع 
�إطار  بهذه �جلماعة �ملحلية يف  �ل�سحي 
تعزيز متطلبات �لتغطية �ل�سحية لل�سكان 

و�لتكفل بان�سغاالتهم.
�الأبو�ب  هذه  فعاليات  ت�سمنت  لالإ�سارة، 
�لثقافة  د�ر  �حت�سنتها  �لتي  �ملفتوحة 
�أجنحة  عدة  �إقامة  باملدينة  ر�سد«  »�بن 
تربز �مل�سار �لطبي �الأمثل للتكفل باملر�أة 
تعزيز  حيث  من  والدتها  حتى  �حلامل 
�جلو�نب �لوقائية �لتي حتمي �الأم و�جلنني 

حديثة  باأ�ساليب  �جلدد  �ملو�ليد  وترعى 
فقط  ت�ستعدي  متطورة  طبية  وبخرب�ت 

�ملتابعة �ملنتظمة و�لدر�ية �لكافية.
�الأبو�ب  هذه  جاءت  بالذكر  و�جلدير 
�ل�سحة  جلنة  من  مببادرة  �ملفتوحة 
مديرية  مع  بالتن�سيق  �لوالئي  باملجل�س 
�مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة 
�ملعارف  تعزيز  �خلطوة  بهذه  �أريد  وقد 
يف جانب ومو�سوع »م�سار �لتكفل باملر�أة 
لرتقية  �لدولة  جهود  و�إبر�ز  �حلامل« 
يتعلق  ما  بخا�سة يف  و  �لعمومية  �ل�سحة 

بحماية �الأمومة و�لطفولة.

بعد  بالعا�سمة  �لبي�ساء  �لد�ر  وقعت  حمكمة 
�ملد�ولة �لقانونية عقوبة  6 �أ�سهر حب�سا نافذ� 
حق  دج  يف  �ألف   100 بقيمة  مالية  وغر�مة 
تورطا  �سنة    19 21و  �لعمر  من  يبلغان  �سابني 
برج  مبنطقة  جتاريني  حملني  على  بال�سطو 
و�رشقة  �لليل  من  متاأخرة  �ساعة  يف  �لكيفان 
نقالة  هو�تف  جمموعة  مع  معتربة  مبالغ 
ق�سم  �أمام  متابعته  قا�رش متت  طفل  مبعية 
�الأحد�ث . وقائع �لق�سية �حلالية وعلى ح�سب 

�ل�سهر  لبد�ية  تعود  �ملحاكمة،  بجل�سة  د�ر  ما 
لل�رشطة يف  روتينية  دورية  �جلاري حني مرت 
برج  مبنطقة  �سباحا  �لر�بعة  �ل�ساعة  حدود 
�لكيفان و�سهادة 3 �سبان من بينهم طفل قا�رش 
�لتجارية  �ملحالت  من  بالقرب  متو�جدين 
وعرث بحوزتهم  وتفتي�سهم  بتوقيفهم  فقامت 
مالية معتربة مع جمموعة هو�تف  مبالغ  على 
�سنتيم  مليون   60 قاربت  �إجمالية  بقيمة  نقالة 
باأنها من عائد�ت �رشقة حملني جتاريني  تبني 

باأنهم  ��ستجو�بهم  بعد  وتبني  �ملنطقة،  بنف�س 
�لبحري برفقة �ملتهم  قدمو� من منطقة برج 
�لذي طلب منهم مر�فقته ملنزل جدته  �لثاين 

بربج �لكيفان.
و  �سري�  �لعودة  قررو�  لهناك  و�سولهم  وبعد 
�رشقة  فكرة  الأحدهم  تبادرت  طريقهم  يف 
وقامو�  عر�سه  فقبلو�  �لتجارية  �ملحالت 
للد�خل  ولوجهم  �ملحلني ومبجرد  باب  بك�رش 
�أمو�ل  �لتي كان من بينها  �لنقود  ��ستولو� على 

نقالة  هو�تف  جمموعة  مع  �لتون�سية  بالعملة 
�لقب�س  مت �إلقاء  لالأماكن  مغادرتهم  ولدى 
عليهم وحتويل �ثنني منهم على حمكمة �حلال 
�ل�رشقة،  بغر�س  �أ�رش�ر  جمعية  تكوين  بجرم 
حيث �عرتف �ملتهمان مبا ن�سب لهما من جرم 
و�أكدو� على عدم وجود �أي �تفاق م�سبق بينهم 
حول عملية �ل�رشقة و يطالبو� باإفادتهم باأق�سى 

ظروف �لتخفيف نظر� ل�سغر �سنهم .
ل/منرية

نظم �لع�رش�ت من �مل�ستفيدين موؤخر� من 
�سمال  جمانة  ببلدية  �الجتماعي  �ل�سكن 
�لثالثاء  �أم�س  بوعريريج  �سبيحة  برج 
وقفة �حتجاجية �أمام مقر »ديو�ن �لرتقية 
و�لت�سيري �لعقاري«  بعا�سمة �لوالية وذلك 

�حتجاجا على متاطل �جلهات �لو�سية يف 
تر�سيم �ستفادتهم من �ل�سكنات .

 وقد �أقام هوؤالء �مل�ستفيدين و�لذين ناهز 
عددهم �ملائة ما ي�سبه �إعت�ساما �أمام مقر 
لهذه  �لفوري  باالإفر�ج  مطالبني  »�لديو�ن« 

�أجل  من  بولوجها  لهم  و�ل�سماح  �ل�سكنات 
وو�سع  �الأخرية  بهذه  �ل�ستاء  ف�سل  ق�ساء 
حد ملعاناتهم �لتي ��ستمرت عدة �سنو�ت، 
هذ� وقد تلقى �ملحتجون وعود�ً من قبل 
م�سوؤولني بديو�ن �لرتقية و�لت�سيري �لعقاري 

باأن يتم ت�سليم �ملفاتيح على �مل�ستفيدين 
مبنا�سبة  �ملقبل  نوفمرب  من  �لفاحت  يوم 
ثورة  �إ�طالق  بذكرى  �جلز�ئر  �حتفال 

�لتحرير �ملجيدة . 
رحماين بالل

اجللفة: 

األقي القب�ض  عليهما يف حدود الرابعة �سباحا

برج بوعريريج 

تدعيم م�ست�سفيات الوالية بـ 11 �سيارة اإ�سعاف جمهزة

احلب�س ل�سابني قاما بال�سطو على حملني جتاريني بربج الكيفان 

امل�ستفيدون من ال�سكن االإجتماعي ببلدية جمانة يحتجون 

يف �سفقة ت�سل قيمتها ملا يقارب ن�سف مليار

4 جتار يقلدون ختم �سركة » اأال�سكا« الإبرام �سفقات مع �سركة » كو�سيدار«
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�شكاوى وعرائ�ض احتجاجية عديدة 
موجهة من طرف اجلمعيات الفاعلة 
من  وم�شتعجل  جاد  تدخل  ب�رضورة 
العام ملجمع  الرئي�ض املدير  طرف 
قدور   ولد  املوؤمن  عبد  �شوناطراك 
لفتح  املخت�شة  الأمن  وم�شالح 
اأمني واإداري معمق للوقوف  حتقيق 
واخلروقات  التجاوزات  على حقيقة 
اجلهوي   املدير  فيها  تورط  التي 
احلائط  عر�ض  ب�رضبه  لل�رضكة 
والتعليمة   19/04 الت�شغيل  للقانون 
الأول  الوزير  عن  ال�شادرة  الوزارية 
الأ�شبق عبد املالك �شالل والرامية 
يف نف�ض الوقت  ملنح اأولوية التوظيف 
لأبناء املنطقة، ومما يحز يف نفو�ض 
بني  من  اأن  ال�شكاوى  هاته  مكتتبي 
اأ�شباب تاأجيج احتقان ال�شكان حيال 
فيه  املرغوب  غري  امل�شوؤول  ذات 
بحي  �شقة  الأخري  هذا  حتويل 
موقع  م�شعود  بحا�شي  م�شكن   400
ملمار�شة الرذيلة مع اأحد املوظفات 
هدد  حيث  مكتبه،  باأمانة  اخلا�شة 
من  القائم  امل�شكل  من  املت�رضرين 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن اقتحام بع�ض ال�شباب على  

العريف  للقانون  واللجوء  ال�شقة  هذه 
ال�شمت غري  ال�شارع »، يف ظل  »لغة 
التي  الأمن املخت�شة  مربر مل�شالح 
عو�ض  املتفرج  دور  لعب  ف�شلت 
لأ�شباه  حديد  من  بيد  ال�رضب 
املحروقات  بقطاع  امل�شوؤولني 
بدائرة حا�شي م�شعود 80 كلم ورقلة 
انتظار تدخل جاد من طرف  . ويف 

الإدارية  املعنية  الخت�شا�ض  دور 
قاطني  على  لزاما  يبقى  والأمنية 
400 م�شكن بحا�شي م�شعود معاي�شة 
املزري يف انتظار اتخاذ الإجراءات 

والرتتيبات الالزمة .
رئا�شة  ديوان  اأن  بالذكر  جدير 
القا�شي  من  وباأمر  اجلمهورية 
الأول بالبالد رئي�ض اجلمهورية عبد 

من  كل  طالب  قد  بوتفليقة،  العزيز 
والطاقة  والعدل  الداخلية  وزارات 
عن  الك�شف  يف  التعجيل  ب�رضورة 
الف�شاد  مللفات  النهائية  النتائج 
ما  خا�شة  امل�شتويات  كل  وعلى 
حتت  تعمل  التي  بال�رضكات  تعلق 
العمالق  النفطي  املجمع  و�شاية 

�شوناطراك 

اأمام  املحتجني  ورقلة  بطالو  هدد 
مقر الوكالة الولئية للت�شغيل بورقلة، 
مبوا�شلة الت�شعيد من لهجة خطابهم 
ملطالبهم  ال�شتجابة  غاية  اإىل 
رحيل  مقدمتها  وتاأتي يف  امل�رضوعة 
ال�شارم  والتطبيق  الوكالة  رئي�ض 
لتعليمة احلكومية الرامية ملنح اأولوية 

التوظيف لأبناء املنطقة .
اأمام  املحتجني  البطالني  عرب ممثلي 
يف  بورقلة،  للت�شغيل  الولئية  الوكالة 
ت�رضيح لهم مع يومية »الو�شط » عن 
من  ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
غياب اإرادة حقيقية من م�شوؤويل ملف 
اليد العاملة للتكفل اجلاد بان�شغالتهم 
تاأتي يف مقدمتها �رضورة منح  والتي 
على  املنطقة  لأبناء  التوظيف  اأولوية 
الكربى  النفطية  ال�رضكات  م�شتوى 
غرار  على  الولية  تراب  باإقليم 
املوؤ�ش�شات  الآبار،  خدمات  �رضكات 
للتنقيب و الأ�شغال يف الآبار  الوطنية 
ملجمع  التابعة  الأخرى  الفروع  و 
مع  يتما�شى  ما  وهو  �شوناطراك 
الرامية  الأ�شبق  الأول  الوزير  تعليمة 
التوظيف  يف  املنطقة  اأبناء  لأحقية 

الأولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق  �رضط 
والمكانات املتاحة . اإىل جانب ذلك 
املتحدثني  ذات  ب�شدة  انتقد  فقد 
والغام�ض  العرجاء  الت�شيري  �شيا�شة 
رئي�ض  طرف  من  الأحيان  بع�ض  يف 
الوكالة الولئية للت�شغيل املتوارى عن 
اأن  الأنظار يف الظرف الراهن، حيث 
اأكرث  طرحت  املتاأزمة  الو�شعية  هذه 
من عالمة ا�شتفهام عن م�شري القوائم 
الإ�شمية للبطالني املر�شحني لجتياز 
بال�رضكات  املهنية  الفحو�شات 
�شياق  ويف   ، ذكرها  �شالف  البرتولية 
مت�شل فقد هدد العاطلني عن العمل 
الغا�شبني مبوا�شلة الت�شعيد من لهجة 
حترك  مل  ما  حالة  يف  احتجاجهم 
بان�شغالهم  للتكفل  �شاكنا  الو�شايا 

الذي جتاوزه الزمن ح�شب قولهم .
الورقلي  املحلي  ال�شارع  اأن  ومعلوم 
يعي�ض على وقع �شفيح �شاخن ب�شبب 
تف�شي  حول   ، لها   املروج  الأنباء 
ظاهرة التوظيف املبا�رض دون املرور 
وفق  للت�شغيل  املحلية  الوكالت  على 

ما اأوردته م�شادرنا .
اأحمد باحلاج 

الأهقار  حظرية  ديوان  مقر  حتول 
القدمي بو�شط مدينة مترنا�شت مرتعا 
ب�شتى  الجتماعية  الآفات  ملروجي 
ملمار�شة  مف�شال  وملجاأ  اأنواعها 
موازاة  والف�شق،  والرذيلة  الدعارة 
املعنية  ال�شلطات  حتركت  ذلك  مع 
ثم  ومن  الو�شع  حقيقة  على  للوقوف 

اتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .
مترنا�شت  مبدينة  الأ�شوات  تعالت   
من  جاد  تدخل  ب�رضورة  املطالبة 
بتمرنا�شت  الولية  وايل  طرف 
لقائد  اإ�شافة  الولئي  الأمن  ومدير 
الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة 
الأهقار  حظرية  ديوان  مقر  لنت�شال 
 – –ح�شبهم  حتول  الذي  القدمي 
والف�شق  الرذيلة  ملمار�شة  مرتعا 
الجتماعي  الآفات  وترويج  وتعاطي 
يهدد  بات  ما  وهو  اأنواعها،  ب�شتى 
املجاورة  الإدارية  واملرافق  ال�شكان 

ال�شكاوى  على  وبناء  املذكور،  للمقر 
املوجودة  الحتجاجية  والعرائ�ض 
القرار  �شناع  مكاتب  م�شتوى  على 
»الو�شط«  يومية  عملت  فقد  بالولية 
ال�شلطات كلفت م�شوؤولني بتق�شي  اأن 
حقيقة الو�شع حت�شبا لإ�شدار ت�شخرية 
حملة  ل�شن  امل�شرتكة  الأمن  مل�شالح 
املنحرفني  لتوقيف  ومداهمة  تطهري 
تاأهيل  باإعادة  قرار  اإ�شدار  ثم  ومن 
اإداري  لهيكل  وحتويله  املرفق  ذات 
ت�شكو  التي  القطاعات  اإحدى  لفائدة 

من نق�ض فادح يف املرافق .
طرف  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
الأمنية  وامل�شالح  الولئية  ال�شلطات 
املخت�شة يف مكافحة الإجرام ب�شتى 
لزاما على املت�رضرين  يبقى  اأنواعها 
الو�شع  معاي�شة  القائم  امل�شكل  من 

املزري لأجل غري م�شمى .
�سيخ مدقن

تعالت الأ�سوات املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من طرف الرئي�س املدير العام للمجمع النفطي 
العمالق �سوناطراك عبد املوؤمن قدور لو�سع حد لتجاوزات واخلروقات املقرتفة من طرف املدير 

اجلهوي ل�سركة 2sp  للحرا�سة بحا�سي م�سعود بورقلة بخ�سو�س عالقاته الأخالقية امل�سبوهة 
وحالت التوظيف املبا�سرة التي طرحت اأكرث من عالمات اإ�ستفهام، بح�سبهم.

املدير اجلهوي لل�سركة حولها مللكية خا�سة للعبث بقوانني التوظيف  

اأحمد باحلاج 

عبد املوؤمن ولد قدور مطلوب ب�شركة 
2sp   بحا�شي م�شعود بورقلة 

الأمنية  الخت�شا�ض  دوائر  اأح�شت   
اجلديد  الجتماعي  الدخول  خالل 
يقارب  ما   ،2019/2018 ل�شنة  بورقلة 
بالدرجة  م�شت  احتجاجية  حركة   20
والرتبية  ال�شحة  قطاعات  الأوىل 
وال�شغل، دون ت�شجيل اأية حالة اإخالل 

بالنظام العام.
م�شادر  من   « »الو�شط  يومية  علمت 
الخت�شا�ض  دوائر  اأن  مطلعة،  اأمنية 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  الأمنية 
الجتماعي بجنوب البالد الكبري، كانت 
قد �شجلت خالل الدخول الجتماعي 
حركة  الأ�شطر،20  هاته  كتابة  وحلد 
تدخل  ب�رضورة  للمطالبة  احتجاجية 

بالبالد  القرار  �شناع  طرف  من  جاد 
مالب�شات  يف  معمق  حتقيق  لفتح 
الوفيات  ملعدلت  املقلق  الرتفاع 
بالل�شع العقربي، حيث مت اإح�شاء 05 
وفيات من اأ�شل 1800 اإ�شابة بالت�شمم 
العقربي، حيث جلاأ املواطنون للخروج 
لل�شارع للمطالبة ب�رضورة التعجيل يف 
تدخل ال�شلطات العليا بالبالد للق�شاء 
بامل�شت�شفى  امل�شجلة  النقائ�ض  على 
املركزي حممد بو�شياف، ناهيك عن 
املتمثل  ال�شعبي  باملطلب  التم�شك 
ال�رضقي  اجلنوب  عا�شمة  دعم  يف 
وم�شت�شفى  جامعي  مب�شت�شفى 

احلروق .

فال  الت�شغيل  قطاع  بخ�شو�ض  اأما 
من  متوا�شلة  الحتجاجات  تزال 
الوكالة  مقر  اأمام  البطالني،  طرف 
ب�رضورة  للمطالبة  للت�شغيل  الولئية 
التالعب  يف  م�شتعجل  حتقيق  فتح 
من  املقدمة  العمل  بعرو�ض  ال�شارخ 
طرف ال�رضكات النفطية الكربى، وهو 
ما �شاهم يف تف�شي مظاهر التوظيف 
الوكالت  على  املرور  دون  املبا�رض 
التجاوزات  وهي  للت�شغيل،  املحلية 
 19/04 رقم  القانون  مع  تتنافى  التي 
ملنح  الرامية  احلكومية  والتعليمة 
اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة 
. وعلى �شعيد اآخر فقد انتقلت عدوى 

ب�شبب  الرتبية  لقطاع  الحتجاجات 
امل�شاكل التقليدية التي األقت بظاللها 
على الدخول املدر�شي اجلديد وذلك 
على خلفية التماطل الكبري يف تاأهيل 
على  الق�شاء  و  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 

امل�شكل القائم يف نق�ض التاأطري .
املركزية  الأمنية  اللجان  اأن  ومعلوم 
الجتماعي  احلراك  املكلفة مبتابعة 
قد  الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
الرتتيب  �شدارة  يف  ورقلة  اأدرجت 
الرتفاع  حيث  من  الكبري  باجلنوب 
احلركات  ملعدلت  املقلق 

الحتجاجية .
اأحمد باحلاج 

حت�سني ال�سحة والرتبية والتكفل بان�سغالت البطالني من اأبرز املطالب 

اإح�شاء 20 اإحتجاجا منذ بداية الدخول االجتماعي بورقلة 

للمطالبة برحيل رئي�س الوكالة الولئية 
واأولوية التوظيف

يف وقت ت�سجل ال�سلطات املحلية حتركا 
�سريا للتحقيق يف الق�سية 

بطالو ورقلة يوا�شلون اإحتجاجهم 
املفتوح اأمام مقر وكالة الت�شغيل 

مقر حظرية االأهقار القدمي 
بتمرنا�شت يتحول وكرا 

ملمار�شة الرذيلة 

مديرية التجارة حتولت ملجرد هيكل بدون روح 

التجار الفو�شويني يغزون �شوارع اأدرار 
انت�شارا  اأدرار  مدن  ت�شهد   
رهيبا للتجار الفو�شويني  الذين 
الأر�شفة  يحتلون  اأ�شبحوا 
واحلدائق   العمومية  وال�شاحات 
الهياكل  فيه  حتولت  وقت  يف   ،
بالرقابة  املعنية  الإدارية 
بدون  هيكل  ملجرد  واملتابعة 
املتتبعون  به  اأفاد  ح�شبما  روح 

لقطاع التجارة  . دقت جمعيات 
التجاري  بال�شاأن  مهتمة  حملية 
امل�شتهلك،  �شحة  وحماية 
من  حمذرة  اخلطر  ناقو�ض 
معقول  الغري  التو�شع  مغبة 
الفو�شويني  التجار  لن�شاط 
اأدرار،  لولية  الكربى  باملدن 
ما  خا�شة  ملبيعاتهم،  لرتويج 

تعلق منها باملواد ال�شتهالكية 
ال�رضيعة التلف التي يتم عر�شها 
وبعيد عن  للبيع  بطرق خمالفة 
وهو  للبيئة،  املالئمة  ال�رضوط 
ما بات يهدد �شحة امل�شتهلكني 
�شياق  ويف  حقيقية،  مبخاطر 
ذات  ت�شاءلت  فقد  مت�شل 
مرا�شلة  املحلية يف  اجلمعيات 

الو�شية عن  لل�شلطات  مرفوعة 
الأ�شباب التي تقف خلف متل�ض 
ومفت�شيات  البلديات  م�شالح 
التجارة عن الدور املنوط بها، 
املعنية  امل�شالح  تاأكيد  رغم 
فرق  من  هام  عدد  ت�شكيل  عن 
التفتي�ض واملراقبة وقمع الغ�ض 
الغذائية  الت�شممات  ومكافحة 

غري  التجار  لن�شاط  للت�شدي 
يروجون  الذين  ال�رضعيني 

ال�شموم للمواطن املحلي .
 من جهتهم فقد ك�شف متتبعون 
لل�شاأن التجاري، اأن غزو التجار 
 ، اأدرار  لبلديات  الفو�شويني 
وبرج  اأولف   ، رقان   ، تيميمون 
ب�شكل  �شاهم  خمتار  باجي 

املناظر  ت�شويه  يف  �شلبي 
 ، احل�رضية  للمناطق  اجلمالية 
ويف انتظار تدخل  جاد  للق�شاء 
على ظاهرة التجارة الفو�شوية 
امل�شتهلك  على  لزاما  يبقى 
لأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى  .
�سيخ مدقن 
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حيث ي�سارع ال�سكان ظروف احلياة 
وتفاعلت  ت�سافرت  التي  القا�سية 
لتن�سق واقعا مرا وماأ�ساويا والذي 
�سنعته �سيا�سة التهمي�ش والن�سيان 
, فالقرية بحاجة ما�سة اىل التفاتة 
امل�س�ؤولني وتخ�سي�ش لها م�ساريع 
التخفيف  �سانها  من  التي  تنم�ية 
وتعترب   . املعاناة  وطاة  من 
بلدية  قرى  بني  من  مزارير  قرية 
بالطابع  تتميز  التي  �سحاريج 
جملة  ي�سك�ن  �سكانها   , اجلبلي 
اخلدمات  كانعدام  النقائ�ش  من 
املرافق  وغياب  العم�مية 
ال�رضوررية وتهمي�سها من م�ساريع 
من  الرفع  �سانها  من  التي  تنم�ية 

م�ست�ى االطار املعي�سي لهم .

غياب التنمية 
واملنتخبون 

يظهرون يف املواعيد 
النتخابية فقط

ال�سيا�سة  ي�سك� �سكان مزارير من 
والتي  امل�س�ؤول�ن  ينتهجها  التي 
ال�سمت  مقدمتها  يف  تاأتي 
يف  م�ؤكدين   , واالق�ساء  والن�سيان 
 " ال��سط   " لي�مية  ت�رضيحاتهم 
ال�حيدة  اجلريدة  اأنها  اأكدوا  التي 
املر  واقعهم  لنقل  تزورهم  التي 
املحليني  املنتخبني  ه�ؤالء  اأن   ,
يف  اال  منطقتهم  يف  يظهرون  ال 
حيث   , االنتخابية  امل�اعيد 

لك�سب  للم�اطنني  وع�دا  يقدم�ن 
اأ�س�اتهم �رضعان ما تتبخر مبجرد 
م�س�ؤولة  منا�سب  على  ح�س�لهم 
العهدة  طيلة  يختف�ن  وبعدها 
االنتخابية , اذ مل يجد امل�اطن�ن 
حرمانهم  اأ�سباب  به  يف�رضون  ما 
لهم  ت�سمن  تنم�ية  م�ساريع  من 
الكرمي  العي�ش  من  االأدنى  احلد 
�سيا�سة  �سمن  ذلك  ادراج  اإال 
املفرو�سة  والتهمي�ش  احلرمان 
اب�سط  انعدام  اأن  واأكدوا   , عليهم 
يف  الكرمية  احلياة  �رضوريات 
االعتماد  اىل  دفعتهم  قريتهم 
بالرغم  االأر�ش  خدمة  على 
ال�عرة  اجلبلية  الت�ساري�ش  من 
عليهم  جت�د  مبا  يقتات�ن  علهم 
اخلريات وذلك باب�سط االمكانيات 
كذلك  حرمانهم  نتيجة  التقليدية 
وامل�ساعدات  امل�ساريع  من  حتى 
الفالحية على غرار باقي بلديات 
الفالحي  الدعم  كم�ساريع  ال�الية 
ا�ستفاد  التي  االمتياز  وم�ساريع 
االخرى.  البلديات  فالح�  منها 

اطار  ويف  اخر  �سعيد  وعلى 
تعاين  القرية  هذه  تزال  ال  التهيئة 
 , من انعدام تام لالنارة العم�مية 
حيث ي�س�د لياليها الظالم احلالك 
الداخلية  م�سالكها  ت�سهد  كما   ,
تقدم  ب�سبب  مرتدية  و�سعية 
�رضف  ماري  وان�سداد  االهرتاء 
ي�سعب  الذي  االأمر  االأمطار  مياه 
من تنقالتهم مبجرد �سق�ط اأوىل 
قطرات االأمطار , كما تبقى معاناة 
ه�ؤالء ال�سكان مت�ا�سلة وم�ستمرة 
غاز  قارورات  اقتناء  م�سقة  مع 
الفرتة  هذه  يف  وخ�س��سا  الب�تان 
برودة  ت�سهد  املنطقة  ان  باعتبار 
 , للثل�ج  كثيف  وت�ساقط  �سديدة 
مع ما رافقها من ندرة يف الت�زيع 
هذا  واأمام   , اأ�سعارها  وارتفاع 
اىل  ي�سطرون  املزري  ال��سع 
غاية مركز البلدية جللب قارورات 
منهم  االآخر  والبع�ش  الغاز 
احلطب  على  االعتماد  يف�سل�ن 
وا�ستخدامه للطبخ وت�فري التدفئة 

خالل فرتات الربد.

اإنعدام املرافق 
والبطالة تخنق 

ال�سباب

�سباب  علينا  طرح  جهتهم  ومن 
التي  البطالة  ظاهرة  املنطقة 
تف�ست ب�سكل رهيب يف �سف�فهم,  
حيث اأكدوا اأنهم مل تتح لهم فر�ش 
املنطقة,  عزلة  ب�سبب  ال�سغل 
يبذل�ن  انهم  اجمع�ا  ذلك  ورغم 
بع�ش  يف  اأنف�سهم  لت�سغيل  جهدا 
العمل  غرار  على  احلرة  املهن 
الفالحية  الن�ساطات  بع�ش  يف 
نغ�ش  ما  ولعل   , البناء  وور�سات 
التام  االإعدام  حياتهم  �سف�  من 
الرتفيهية  املرافق  ملختلف 
التي من �سان وج�دها  والثقافية 
اأن ت�سمن لهم ج�ا مريحا لق�ساء 
امللل  عن  بعيدا  فراغهم  اأوقات 
تفتقر  كما   , الي�مي  والروتني 
ال�سحية  اخلدمات  اإىل  القرية 
اإىل  التنقل  املر�سى  وي�سطر 
مركز  البلدية  م�ست�سفى  غاية 
لتلقي العالج , واأمام هذا ال��سع 
الذي ي�سفه ال�سكان بالكارثي فهم 
يطالب�ن من خالل هذا املنرب من 
اإىل  االلتفاتة  املحلية  ال�سلطات 
والتعجيل يف تخ�سي�ش  معاناتهم 
واحلد  لقريتهم  تنم�ية  م�ساريع 
النقائ�ش امل�سجلة يف جميع  من 
بعث  �سانها  من  والتي  املجاالت 
املعاناة  من  والتقليل  اال�ستقرار 
للهجرة  حد  و�سع  فيها  مبا   ,

والنزوح الريفي.

اأ�سبحت ظاهرة الهجرة اجلماعية لل�سكان من قرية مزارير التابعة لبلدية �سحاريج والواقعة 
على بعد 50 كلم �سرق ولية البويرة، احلل الوحيد للبحث عن حياة اأف�سل ب�سبب افتقار قريتهم 

لأدنى �سروريات احلياة الكرمية ، وغياب التنمية بكل اأنواعها واأ�سكالها .

البويرة

 اأح�سن مرزوق

هجرة جماعية متزايدة ل�سكان قرية مزارير

يف �سيدي بلعبا�س

الدرك الوطني بامل�سيلة   

يف �سيدي بلعبا�س

 تب�سة

امل�سيلة   

اإحباط عملية ترويج 05 كلغ من الكيف وتوقيف �سبكة لرتويجه 

حجز اأزيد من 2400 قارورة خمر باأوالد عدي لقبالة  

مري�ض عقليا يقتل �سابا ويدخل 
اآخر غرفة االإنعا�ض بتالغ 

 حجز 120 كلغ من اللحوم 
البي�ساء غري �ساحلة 
لال�ستهالك الب�سري

 حجز اأزيد من قنطار من 
الكيف وتوقيف �سخ�ض

حدود  يف  اأم�ش,  فجر    اهتزت 
ال�ساعة الرابعة �سباحا على وقعت 
مبدينة  اأم�ش  قتل  فجر  جرمية 
�سيدي  والية  جن�ب  كلم   50 تالغ 
بلعبا�ش راح �سحيتها �ساب يبلغ من 
العمر 20 �سنة بعدما وجه له �ساب 
فيما  قتيال,  اأردته  �رضبات  اآخر 
اأ�سيب �سديقه  بجروح اأدخلته اإىل 
املركزة  الطبية  العناية  م�سلحة 
اأقل  يف  جرمية  ثاين  هذه  ,وتعترب 
من �سهرين بتالغ ال�اقعة على بعد 
50 كلم جن�ب �سيدي بلعبا�ش, بعد 
تلك التي قتل فيها �سخ�ش زوجته 

وتركها ت�سبح يف بركة دماء.
عندما  وقعت  اجلرمية   تفا�سيل 
بحي  اخلمر  يحت�سيان  �سابان  كان 
�سيدي اأحمد املعروف بـ"القيطنة 
" ببلدية تالغ حتى تقدم نح�هما 
يف  معهما  دخل  الذي  اجلاين 
و�رضبهما ب�سالح  مناو�سات 
اأين  3اأوكابي",  ن�ع  من  اأبي�ش 

نقلهما  مت  خطرية  بجروح  اأ�سيبا 
م�سلحة  نح�  ال�رضعة  جناح  على 
بامل�ؤ�س�سة  الطبية  اال�ستعجاالت 
اأين  عي�سى,  حديد  االإ�ست�سفائية 
لقي اأحدهما حتفه وه� �ساب يبلغ 
من العمر 20 �سنة بعد تلقيه اإ�سابة 
البطن, فيما  خطرية على م�ست�ى 
و�سع  �سديقه حتت العناية الطبية 
لها  تعر�ش  التي  لالإ�سابة  نظرا 

على م�ست�ى الكتف.
قامت  اجلرمية  وق�ع  ولدى  هذا 
بت�قيف  هناك  ال�رضطة  م�سالح 
ويتعلق  �رضعة  باأق�سى  اجلاين 
"�ش,ب" البالغ من  االأمر باملدع� 
م�سادر  وح�سب  �سنة,   38 العمر 
يف  التحقيق  مبلف  �سلة  على 
من  يعاين  املتهم  فاإن  الق�سية 
ا�سطرابات نف�سية منذ �سن�ات وال 
لك�سف  معه  جاريا  التحقيق  يزال 

اأ�سباب اجلرمية احلقيقية.
 �س.�سهيب

الأمن  ال�رضطة  متكنت ق�ات 
اثر  اأم�ش  نهار  ال�رضيعة  دائرة 
تفقد  و  مراقبة  القيام   بدوريات 
لقطاع االخت�سا�ش اثر  لفت انتباههم 
بتزويد  قام  تربيد  �ساحنة  �سائق  اإىل 
اللح�م  ببيع  خا�ش  جتاري  حمل 
بكمية  املدينة  ب��سط  كانت  البي�ساء 
بكي�سني  معباأة  البي�ساء  اللح�م  من 
على  ب��سعهم  قام  اأين  بال�ستيكيني 
خالل  من  و  املحل  اأمام  الر�سيف 
غري  و  فا�سدة  حل�م  اأنها  املعاينة 
�ساحلة لال�ستهالك الب�رضي اأين قام�ا 

جمه�لة  باأنها  ف�را  لتبني  بحجزها 
تقدر  حيث  معلبة  غري  و  امل�سدر 
املحج�زة  للح�م  االإجمالية  الكمية 
اأمن  مقر  اإىل  حت�يلها  مت  كلغ   120 بـ 
الق�سية  يف  حتقيق  فتح  و  الدائرة 
ال�سحة  حفظ  جلنة  ا�ستدعاء  مت  كما 
التي  ال�رضيعة  لبلدية  التابعة  وال�قاية 
قامت مبعاينة اللح�م املحج�زة حيث 
لال�ستهالك  �سالحيتها  عدم  اأثبتت 
م�سالح  وتبقي  واإتالفها  الب�رضي 
ملحاربة  با�ستمرار  جمندة  ال�رضطة 

هذه الظاهرة والق�ساء عليها. 

ل�الية  اجلمارك   عنا�رض  متكنت 
امل�سيلة من حجز اأزيد من قنطار 
من الكيف املعالج واأوقفت �سخ�ش 
بعد  بنجاح  ن�عية متت  يف عملية 
ت�قيف ملركبة نفعية ترقيم والية 
تلم�سان حمملة ببطانيات مبنطقة 

�رضق  دراج  اأوالد  ببلدية  اجلرف 
والية امل�سيلة كانت خمبئة باإحكام 
ومم�هة حيث مت حجزها واإحالة 
الق�سائية  اجلهات  على  املت�رط 

للتحقيق معه.
عبدالبا�سط بديار  

باأمن  ال�رضطة  ق�ات  متكنت     
والية �سيدي بلعبا�ش من ت�قيف 04 
 26 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ش 
على  احليازة  يف  ت�رط�ا  �سنة   53 و 
فيها,  املتاجرة  لغر�ش  املخدرات 
حيث متكنت على اإثر ذلك من حجز 
وحجز  املعالج  الكيف  من  كلغ   05
 309 "بيج�  ن�ع  من  االأوىل  مركبتني 
مت  كما  "ما�سرت",  ن�ع  من  "والثانية 
ن�ع  من  مهل��ش  قر�ش   47 حجز 

 17 قدرها  مالية  ومبالغ   " "رو�ش 
عائدات  من  تعترب  �سنتيم  ملي�ن 
حجز  مت  كما  ال�سم�م,  هذه  ترويج 
"�سينيال"  حمظ�رة  بي�ساء  اأ�سلحة 
وه�اتف نقالة. ف�س�ل الق�سية تع�د 
اإىل ا�ستغالل ق�ات ال�رضطة بكل من 
واالأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة 
احل�رضي ال�ساد�ش ملعل�مات مفادها 
كمية  على  يح�زون  اأ�سخا�ش  وج�د 
من املخدرات وهم ب�سدد ترويجها 

لتبا�رض  بلعبا�ش,  �سيدي  مبدينة 
ال�رضطة ب��سع خطة حمكمة  ق�ات 
وبعد مراقبة دقيقة   , بهم  لالإطاحة 
لتحركات امل�ستبه فيهم مت ت�قيفهم 
العملية مكنت من حجز كمية  تباعا 
قدرها  املعالج  الكيف  من  معتربة 
مركبتني  منت  على  كانت  كلغ   05
االأوىل  اإىل  باالإ�سافة  ن�ع  االأوىل من 
من  والثانية   "  309 "بيج�  ن�ع  من 
حجز  اإىل  باالإ�سافة  "ما�سرت",  ن�ع 

"رو�ش"  ن�ع  من  مهل��ش  قر�ش   47
ملي�ن  قدرها  17  مالية  ومبالغ 
ترويج  عائدات  من  تعترب  �سنتيم 
اأ�سلحة  حجز  مت  كما  ال�سم�م,  هذه 
بي�ساء حمظ�رة )�سينيال ( وه�اتف 
ت�قيف  اإثر ذلك  نقالة, كما مت على 
ويتعلق  الق�سيتني  يف  املت�رطني 
ترتاوح  اأ�سخا�ش  باأربعة  االأمر 

اأعمارهم بني 26 و 53 �سنة 
�س.�سهيب

متكنت الفرقة االإقليمية للدرك 
كمية  بحجز  بامل�سيلة  ال�طني 
من امل�رضوبات الكح�لية تقدر 
خمتلف  من  قارورة   2430 بـ 
ت�قيف  مع  واالأحجام  االأن�اع 
العملية جاءت  اأ�سخا�ش  ثالثة 
معل�مات  ورود  على  بناءا 
جتار  بع�ش  قيام  مفادها 

بدون  الكح�لية  امل�رضوبات 
رخ�سة بنقل كميات معتربة عرب 
تفاديا  ثان�ية  وم�سالك  طرق 
ملراقبة امل�سالح االأمنية, على 
اإثرها مت برجمة نقاط مراقبة 
امل�سك�ك  املحاور  ط�ل  على 
فيها, حيث متكن اأفراد الفرقة 
ال�طني  للدرك  االإقليمية 

حجز  من  لقبالة  عدي  باأوالد 
)2430( قارورة من امل�رضوبات 
وحملية  م�ست�ردة  الكح�لية 
االأن�اع  خمتلف  من  ال�سنع 
على  معباأة  كانت  واالأحجام 
قادمة  جاك  ن�ع  منت �ساحنة 
لقبالة  عدي  اأوالد  بلدية  من 
حيث  بره�م  بلدية  باإجتاه 

اأ�سخا�ش  ثالثة  مت ت�قيف 
بعد  ال�ساحنة  منت  على  كان�ا 
مت  القان�نية  االإجراءات  ا�ستكمال 
وكيل  ال�سيد  اأمام  املعنيني  تقدمي 
مقرة  حمكمة  لدي  اجلمه�رية 
م�رضوبات  حيازة  و  نقل  اأجل  من 

كح�لية بدون رخ�سة .
 عبد البا�سط بديار 
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نادي الأ�سري الفل�سطيني

اإجنازات الأ�ضرى على مدار �ضنوات الن�ضال يتهددها اخلطر بالق�ضاء عليها
�أن  �لفل�سطيني  �لأ�سري  نادي  �أّكد 
�لتي  و�ل�ستحقاقات  �لإجناز�ت 
حّققها �لأ�رسى �لفل�سطينيون على 
و�لّتنظيمي  �ملعي�سي  �مل�ستويني 
�لن�سال؛  �سنو�ت  مد�ر  على 
عليها  بالق�ساء  �خلطر  يتهّددها 
بني  �ملز�يد�ت  �سيا�سة  �أمام 
منا�سب  لإد�رة  �جلدد  �ملر�ّسحني 

يف م�سلحة �سجون �لحتالل.
تقرير  يف  �لأ�سري  نادي  و�أو�سح 
ي�سمى  ما  باأن   ، �ليوم  عنه،  �سدر 
بوزير �لأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن 
بت�سكيل  �سهرين  نحو  قبل  قام 
كني�ست  �أع�ساء  من  مكّونة  جلنة 
و�ل�سابا�ص  �ل�ساباك  من  وعنا�رس 
�لأ�رسى  �عتقال  ظروف  لتحديد 
�سجون  يف  �لقابعني  �لفل�سطينيني 

�لحتالل، وزيادة �لّت�سييق عليهم، 
لفتاً �إىل �أن �ملعيار لختيار �أرد�ن 
�ل�سجون  مل�سلحة  جديدة  لإد�رة 
�أجل  من  كاملة  خطة  تقدمي  هو 
�لأ�رسى  حياة  �رسوط  تقلي�ص 
ت�رسيحات  ويف  �لفل�سطينيني. 
�لأ�سري  نادي  ح�سل عليها حمامو 
من �لأ�رسى يف �سجون �لحتالل؛ 
�للّجنة  �أّن  �إىل  �لأ�رسى  �أ�سار 
و�سّجلت  �ل�ّسجون،  جميع  ز�رت 
تنظيمية  �أمور  حول  مالحظات 
وحياتية من �ملتوّقع �أن مت�ّص بها 
�لّتمثيل  ومنها:  �للّجنة،  قر�ر�ت 
�مل�سرتيات  و�لّن�سايل،  �لّتنظيمي 
من �لكنتينة، �حلركة د�خل �لأق�سام، 
زيار�ت  �لفورة،  ومو�عيد  مّدة 
�لّطعام،  ونوعية  كمية  �لعائالت، 

كمية �ملياه �ملتوّفرة، عدد �لكتب، 
�لأ�رسى  و�أ�سار  و�لّدر��سة.  �لّتعليم 
قامت  �إجر�ء�ت  عّدة  �أّن  �إىل 
زيار�ت  بعد  �ل�ّسجون  �إد�رة  بها 
�آلف  م�سادرة  ومنها:  �للّجنة، 
�لّتعليمية  و�ملخطوطات  �لكتب 
و«نفحه«،  »هد�رمي«  �سجني  من 
�ساحة  مر�قبة يف  كامري�  وت�سغيل 
يف  لالأ�سري�ت  �ملخ�س�سة  �لفورة 
�إد�رة  و�أّن  كما  »ه�سارون«،  �سجن 
�لأ�رسى  �أبلغت  »هد�رمي«  �سجن 
�إجر�ء�ت  ب�سل�سلة  �ستقوم  باأّنها 
بناًء على تو�سيات �للّجنة، ومنها: 
يومياً  مر�ت  عّدة  �لأ�رسى  �إخر�ج 
على  و�لفح�ص  �لتفتي�ص  لإجر�ء 
م�سّددة  �إجر�ء�ت  �ّتخاذ  �لنو�فذ، 
حول عملية �حلركة د�خل �لأق�سام 

كتب  �أية  �إدخال  منع  و�ل�ّساحات، 
تقلي�ص  �إىل  بالإ�سافة  تعليمية، 

كاّفة �ملو�د �لغذ�ئية.
وبنّي نادي �لأ�سري �أّنه يقوم بعملية 
توثيق قانونية يومية عرب �حل�سول 
�لأ�رسى،  من  ت�رسيحات  على 
وهيئات  موؤ�س�سات  مع  ويتابع  كما 
بينها  من  ودولية  حملية  حقوقية 
�لّدولية  و�للجنة  �ملتحّدة  �لأمم 
�لتي  �جلر�ئم  �لأحمر  ليب  لل�سّ
بكاّفة  �لحتالل  �سلطات  ترتكبها 
عنا�رسها بحّق �لأ�رسى و�ملعتقلني 
�لفل�سطينيني منذ حلظة �لعتقال 
�إىل  �لقتياد  وحتى  �ملنزل  من 
مر�كز �لّتحقيق و�ملعتقالت، لفتاً 
�إىل �أن تلك �جلر�ئم ت�سل يف بع�ص 
قتل  كحادثة  �لقتل،  �إىل  �لأحيان 

�لأ�سري حممد �لأ�سقر عند �قتحام 
عام  »�لنقب«  ل�سجن  �لقمع  وحدة 
2007 بذريعة �لّتفتي�ص، �إىل جانب 
و�لظروف  �لنتهاكات  من  �لعديد 
�لأ�رسى،  يعي�سها  �لتي  �ل�سعبة 
�لطبي  �لعالج  من  كاحلرمان 
�لعائالت من  وحرمان �لعديد من 
و�لعتقال  �لأ�رسى  �أبنائهن  زيارة 
بال تهم حمّددة و�عتقال �لأطفال 

وتعذيبهم وغري ذلك.
قدورة  �لأ�سري  نادي  رئي�ص  و�أ�سار 
�لوطنية  �حلركة  �أن  �إىل  فار�ص 
من  باهظاً  ثمناً  دفعت  �لأ�سرية 
وحّتى  و�لإ�رس�بات  �لحتجاجات 
بع�ص  �نتز�ع  �سبيل  يف  �لأنف�ص 
�لتي  �لب�سيطة  �لإن�سانية  �حلقوق 
�لإن�ساين،  �لّدويل  �لقانون  كفلها 

وزيارة  ونوعيته  �لّطعام  ككمية 
وغريها،  �لّتعليم  يف  و�حلّق  �لأهل 
تقّدمها  مل  �ل�ّسجون  م�سلحة  و�أّن 
لالأ�رسى باإر�دتها يف �أّي ظرف من 
�لظروف. م�سيفاً �أّن مهّمة �للّجنة 
ب�سكل  �لإجناز�ت  �سحب  هي 
-�لأ�رسى  �أّن  مّدعية  تدريجي، 
ورغم �لظروف �ملعي�سية و�لّتنكيلية 
�أنهم  �إّل  يعي�سونها-  �لتي  عبة  �ل�سّ
»يعي�سون يف رفاهية، و�أن م�سلحة 
�ل�سجون تقّدم لهم �أكرث مما يعرتف 
باأن  فار�ص  و�أّكد  �لقانون«.  به 
�لأ�رسى يف �سدد �لإعد�د خلطط 
و�إجر�ء�ت ملو�جهة هذه �ل�ّسيا�سة، 
د�عياً �إىل �رسورة بلورة خطة عمل 
�لأ�رسى  مل�ساندة  و�سعبية  وطنية 

و�لأ�سري�ت يف معركتهم.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

مئات من الأ�ضرى املر�ضى ينتظرون العالج
اإدارة معتقالت الحتالل ت�ستخدم العالج للتنكيل بالأ�سرى املر�سى

��ستخد�م  �لحتالل  معتقالت  �إد�رة  تو��سل 
مزيد  لفر�ص  كاأد�ة  �لعالج،  يف  �لأ�رسى  حق 
تنتهج  حيث  بحقهم،  �لتنكيلية  �لإجر�ء�ت  من 
�أبرزها  ذلك،  لتنفيذ  �لإجر�ء�ت  من  �سل�سلة 
عمليات �ملماطلة يف �إجر�ء �لفحو�ص �لطبية، 
�أدوية ل تنا�سب  و�لعمليات �جلر�حية، وتقدمي 

�حلالة �ل�سحية لالأ�سري.
�ليوم  عنه  �سدر  تقرير  يف  �لأ�سري  نادي  وبني 
�سنو�ت  منذ  ينتظرون  �لأ�رسى  من  �ملئات  �أن 
منهم  جزء  �ملنا�سبة،  �لعالجات  لهم  يُقدم  �أن 
�إىل  وو�سوله  �ملر�ص  ��ستفحال  بعد  �أُ�ست�سهد 
�لعالج  تقدمي  �أ�سبح  حتى  متقدمة،  مر�حل 
�سلطات  ترتدد  ومل  هذ�  متاأخرة،  خطوة 
تكاليف  حتمل  �لأ�رسى  ذوي  بدفع  �لحتالل 
�أن  �لحتالل، رغم  �أبنائهم يف معتقالت  عالج 
�لكامل  �لعالج  بتوفري  عليها  يفر�ص  �لقانون 

لهم.
تر�فقهم  �لتي  �لعذ�ب  رحلة  ذلك  �إىل  ويُ�ساف 
جر�ء نقلهم عرب عربة »�لبو�سطة«، فعدد كبري 
�لذهاب  عن  ميتنعون  �ملر�سى  �لأ�رسى  من 
و�لتي  �لقا�سية،  �لنقل  عملية  ب�سبب  للعالج 
ت�ستغرق يف بع�ص �لأحيان �أيام، وتكون يف �أغلب 
نتائجها هي عودة �لأ�سري �إىل حيث كان دون �أن 
يُحقق هدف نقله وهو �لعالج، عد� عن بع�ص 
»�لنح�سون«  قو�ت  تنفذها  �لتي  �لعتد�ء�ت 

�أثناء عملية نقلهم.
ووفقاً لعمليات �لتوثيق فقد و�سل عدد �لأ�رسى 

�ملر�سى �إىل �أكرث من )700( �أ�سري، منهم )16( 
�أ�سري�ً يقبعون يف معتقل »عيادة �لرملة«، وجزء 
حتديد�ً  �جلرحى  من  هم  �ملر�سى  من  كبري 

ممن �أُ�سيبو� خالل �لهبة �ل�سعبية عام 2015.
نادي  حمامو  نفذ  �جلاري  �أيلول  �سهر  وخالل 
يف  �لأ�رسى  من  ملجموعة  زيار�ت  �لأ�سري 
بع�ص  نوثق  »�ي�سل«،  ومعتقل  »�لرملة«  معتقل 

�حلالت �لتي متت زيار�تها:
هو  نابل�ص  من  �سالح  عمر  �سالح  �لأ�سري   -
تاريخ  يف  �أُعتقل  حيث  �جلرحى  �لأ�رسى  �أحد 
على  عليه  �لنار  �إطالق  بعد   2017 ني�سان   26
�إىل  �أدى  �لذي  �لأمر  �لع�سكري،  حو�رة  حاجز 
على  من  يتنقل  �ليوم  وهو  بال�سلل،  �إ�سابته 
عملية  له  ُترى  �أن  وينتظر  متحرك،  كر�سي 
نحو  منذ  ويعاين  كما  ظهره،  يف  جر�حية 
�رتفاع يف  �إىل  �أدت  �لتهابات حادة  �سهرين من 
درجة �حلر�رة، وما يز�ل يعاين حتى �ليوم من 

م�ساعفات �إثر ذلك.
- �لأ�سري �سامي �أبو دياك من جنني من �أ�سعب 
فهو  »�لرملة«  معتقل  يف  �ملر�سية  �حلالت 
�عتقاله  فمنذ  �ل�رسطان،  مر�ص  من  يعاين 
عام 2002 تعر�ص �لأ�سري لإهمال طبي و��سح، 
وخ�سع لأربع عمليات جر�حية على �لأقل منذ 
بال�سجن  حمكوم  �لأ�سري  �أن  علماً   .2015 عام 

لثالثة موؤبد�ت و)30( عاماً.
يُعاين  نابل�ص  من  �لهدى  �أبو  �أ�رسف  �لأ�سري   -
حيث  و�لقدمني،  �لظهر  يف  حادة  �آلم  من 

�عتقاله،  عملية  �أثناء  لإ�سابة  �لأ�سري  تعر�ص 
�حلو�ص  منطقة  يف  كبرية  �أ�رس�ر  له  �سببت 
على  يعتمد  وهو  و�لع�سب،  �لفقري  و�لعمود 

عكاز للحركة.
- �لأ�سري �إياد حريبات من �خلليل م�ساب منذ 
رع�سة  له  ي�سبب  ع�سبي  مبر�ص   2014 �لعام 
م�ستمرة يف ج�سده، وقد تدهور و�سعه �ل�سحي 
و�أ�سبح م�سطر�ً ل�ستخد�م �لكر�سي �ملتحرك 
باأموره  �لقيام  ي�ستطيع  ل  فالأ�سري  �لتنقل،  يف 
م�ساعدة  �إىل  بحاجة  وهو  بنف�سه،  �ليومية 
�لأ�رسى بكل �سيء، كما ويعاين من �سعف بيديه 
ومل يعد قادر�ً على حمل �أي ثقل بهما، علماً �أن 

�لأ�سري حريبات حمكوم بال�سجن لـ)20( عاماً.
- �لأ�سري حممد �أبو حويلة من جنني �ُعتقل يف 
�لعام  حزير�ن  من  و�لع�رسين  �ل�ساد�ص  تاريخ 
�لنار  �لحتالل  قو�ت  �أطلقت  �أن  بعد  �حلايل، 
عليه وتعر�ص لإ�سابة بليغة يف قدمه �لي�رسى، 
يف  و�نقطاع  �لعظم  يف  تفتت  حدوث  �إىل  �أدت 
يف  جر�حية  لعملية  خ�سع  حيث  �ل�رس�يني، 
عالج  �إىل  بحاجة  وهو  »بلن�سون«  م�ست�سفى 

مكثف.
من  يعاين  غزة  من  معيلق  �أبو  مر�د  �لأ�سري   -
بعد  بها  �أ�سيب  �لأمعاء،  يف  حادة  �لتهابات 
عن  �أ�سفرت   ،2004 عام  �لأ�رسى  �إ�رس�ب 
وتنظيف  ��ستئ�سال  عمليات  لثماين  خ�سوعه 
لالأمعاء، وكان �لأطباء قد �أخربو� �أبو معيلق باأنه 
�ل�ستئ�سال  م�سل�سل  �سوى  له،  عالج  يوجد  ل 

بال�سجن  �لأ�سري حمكوم  �أن  علماً  �لأمعاء،  من 
ويقبع  وهو معتقل منذ عام 2001،  )22( عاماً 

يف �سجن »�ي�سل«.
من  يعاين  غزة  من  �سلوف  �أبو  ز�مل  �لأ�سري   -
وخالل  �لقلب،  وع�سالت  دقات  يف  م�ساكل 
�ل�سنو�ت �ملا�سية تعر�ص لعدة �أزمات �سحية، 
�أثرت على دمه، و�إ�سابته بدوخة م�ستمرة، وما 
فاقم من ذلك تعر�سه خلطاأ طبي �أ�ساب مركز 
�لأع�ساب، �لأمر �لذي �أدى �إىل �إ�سابته بنوبات 
�سلل وحالت �إغماء. علماً �أنه حمكوم بال�سجن 

لـ)15( عاماً وهو معتقل منذ عام 2008.
- �لأ�سري ر�غب عليوة من نابل�ص يعاين �لأ�سري 
�عتقاله عام 2015،  �لقلب قبل  من م�ساكل يف 
يف  �لتهابات  من  يعاين  �أ�سبح  �عتقاله  وبعد 
��ستكى  لالأ�سري  �أجريت  زيارة  �آخر  ويف  �لكلى، 
من تعمد �إد�رة �ملعتقل باإهمال و�سعه �ل�سحي، 
�أثناء  يتلقها  �لتي  �ل�سيئة  �ملعاملة  �إىل  �إ�سافة 
وعاد  �إليها  نُقل  �لتي  �مل�ست�سفى،  �إىل  نقله 
دون �أن يقدمو� له �لعالج، يُ�سار �إىل �أن �لأ�سري 

حمكوم بال�سجن �ملوؤبد ملرتني و)30( عاماً.
- �لأ�سري �أيهم كممجي من جنني يعاين �لأ�سري 
من م�ساكل �سحية بد�أت منذ عام 2015، حيث 
�أُ�سيب بنزيف من �لأمعاء وما يز�ل يعاين جر�ء 
و�لقرحة،  بال�سقيقة  �إ�سابته  �إىل  �إ�سافة  ذلك، 
�أن  علماً  م�ستمرة،  بدوخة  �سعوره  ذلك  ير�فق 
وهو  ملرتني  �ملوؤبد  بال�سجن  حمكوم  �لأ�سري 

معتقل منذ عام 2006.

ادارة �ضجون الحتالل تتجه 
نحو فر�ض عقوبات جديدة 

على الأ�ضرى يف »هدارمي«
هيئة  عن  �سادر  تقرير  �فاد 
و�ملحررين،  �ل�رسى  �سوؤون 
�سجون  �د�رة  �ن   ، �ليوم 
�سل�سلة  تعتزم فر�ص  �لحتالل 
�لعقابيه  �لجر�ء�ت  من 
�جلديده بحق �لأ�رسى يف �سجن 
�ل�سجون،  وخمتلف  هد�رمي 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
وقالت �لهيئة �أن هذه �لعقوبات 
يف  �لأ�رسى  به  �أُبلغ  ملا  وفقا 
�خر�ج  يف  �ستتمثل  هد�رمي، 
غرفهم  من  �ل�رسى  جميع 
�ىل �ساحات �ل�سجن يف �وقات 
و�لتفتي�ص(،  �ل�سبابيك  )فح�ص 
جميع  على  �مل�سدد  و�لت�سييق 
�ىل  خروجهم  عند  �ل�رسى 

�ساحات �ملعتقل.
�د�رة  �أن  �لهيئة،  و�أو�سحت 
�بلغت  بهد�رمي  �ل�سجن 
وب�سكل  �ستمنع  �أنها  �لأ�رسى، 
قطعي �دخال �أي كتب تعليميه 
و�لغاء  �لهل،  زيار�ت  خالل 
للمو�د  �مل�سرتيات  جميع 

�لغذ�ئية �ملجمده.
�لهيئة  ملحامي  �لأ�رسى  وذكر 

�ن  �أم�ص،  لهم  زيارته  خالل 
بها  جاءت  �لعقابات  هذه 
�سكلت  �لتي  �لخرية  �للجنة 
�لد�خلي  �لمن  وزير  قبل  من 
جلعاد  �ملتطرف  �ل�رس�ئيلي 
على  �خلناق  لت�سديد  �رد�ن 

�لأ�رسى يف خمتلف �ل�سجون.
هذه  مثل  �ن   « �ل�رسى،  وقال 
بالو�ساع  �ستوؤدي  �لمور 
�ل�سوء  �ىل  �ل�سجون  د�خل 
�ملتطرف  �لتحري�ص  ظل  يف 
�ليمني  قبل  من  م�سبوق  و�لغري 
و�لتوجيهات  �ل�رس�ئيلي 
من  �ملتو��سلة  �لعن�رسية 
�لد�خلي  �لمن  وزير  قبل 
م�سلحة  ومدير  �ل�رس�ئيلي 

�ل�سجون �سدهم«.
�لد�خلي  �لمن  وزير  �ن  يذكر 
كان  �رد�ن،  جلعاد  �ل�رس�ئيلي 
جلنة  ت�سكيل  عن  �علن  قد 
حزير�ن  منت�سف  خمت�سة 
حتديد  دورها  �ملا�سي، 
�ل�رسى  �عتقال  ظروف 
يف  �لقابعني  �لفل�سطينيني 

�ل�سجون »�لإ�رس�ئيلية«.

القد�س اليوم
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�الحتالل ي�صدر )38( �أمر 
�عتقال �إد�ري بحّق �أ�صرى

اأ�سدرت �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي )38( اأمر اعتقال اإداري بحّق عدد من الأ�رسى، 
نادي  واأو�سح حمامي  مرات.  عّدة  للتجديد  قابلة  �سهور  و�ستة  ثالثة  بني  ترتاوح  ملدد 
اأ�رسى  بحّق  �سدرت  اأمراً   )24( ال�سادرة  الأوامر  بني  من  اأن  احللبي،  حممود  الأ�سري 

اعتقلوا لأول مرة اأو اأعاد الحتالل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
يذكر اأن الأ�رسى الذين �سدرت بحقهم الأوامر هم:

1.                  مهند �سمري حماد، رام اهلل، 4 �سهور اأمر جديد
2.                  اأحمد حممد حروب، اخلليل، 6 �سهور اأمر جديد

3.                  رائد حممود طيطي، بيت حلم، 6 �سهور اأمر جديد
4.                  يزن حممد جعيدي، بيت حلم، 6 �سهور اأمر جديد
5.                  يو�سف اأحمد ن�سار، بيت حلم، 6 �سهور اأمر جديد

6.                  ثائر عبد اهلل طه، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد
7.                  اأمين حممد جرادات، رام اهلل، 4 �سهور اأمر جديد
8.                  اأحمد �سلمان عرجان، اخلليل، 6 �سهور اأمر جديد

9.                  حممد اإ�سماعيل اأبو عرقوب، اخلليل، 6 �سهور اأمر جديد
10.              خالد �سالح اأبو زينة، جنني، 4 �سهور اأمر جديد
11.              عايد حممد دودين، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد

12.              با�سل اإبراهيم مزهر، بيت حلم، 6 �سهور اأمر جديد
13.              عبد الرحمن قا�سم ال�سعدي، جنني، 6 �سهور اأمر جديد

14.              راأفت جميل نا�سيف، طولكرم، 4 �سهور اأمر جديد
15.              راأفت يو�سف �ساللدة، اخلليل، 3 �سهور اأمر جديد

16.              قا�سم اأمين جرب، قلقيلية، 6 �سهور متديد
17.              اأمين اأمني ن�سار، رام اهلل، 6 �سهور اأمر جديد

18.              اأحمد وائل عفانة، رام اهلل، 4 �سهور متديد
19.              عياد جمال الهرميي، بيت حلم، 6 �سهور متديد

20.              اأكثم يو�سف خلّيل، اخلليل، 6 �سهور متديد
21.              معت�سم مازن رقبان، بيت حلم، 4 �سهور متديد

22.              ب�سام عبد الرحيم حماد، رام اهلل، 4 �سهور متديد
23.              مراد علي ع�ساكرة، بيت حلم، 6 �سهور متديد

24.              �سليمان كمال م�سفر، رام اهلل، 6 �سهور اأمر جديد
25.              جماهد حممد فريد، نابل�س، 3 �سهور اأمر جديد
26.              قا�سم حجازي �سامل، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد

27.              منت�رس معروف الأطر�س، بيت حلم، 6 �سهور اأمر جديد
28.              اأحمد حممد باي�س، رام اهلل، 6 �سهور اأمر جديد
29.              اأحمد عدنان �سلمان، نابل�س، 6 �سهور اأمر جديد
30.              اأحمد حممد العالونة، جنني، 6 �سهور اأمر جديد
31.              خ�رس يو�سف ما�سي، اخلليل، 4 �سهور اأمر جديد

32.              حممد ناجح �سمارة، نابل�س، 6 �سهور متديد
33.              اأحمد حممد نقيب، نابل�س، 6 �سهور متديد

34.              عبد العزيز عبد اهلل بطران، اخلليل، 4 �سهور متديد
35.              خليل وليد �سليمان، نابل�س، 3 �سهور متديد

36.              �سامل حممد جهالني، بيت حلم، 4 �سهور متديد
37.              عماد عبد العزيز بطران، اخلليل، 4 �سهور متديد

38.              حممود كرمي عياد، بيت حلم، 4 �سهور متديد 

نادي الأ�سري الفل�سطيني

قو�ت �الحتالل تعتقل �صتة مقد�صيني
قال نادي الأ�سري الفل�سطيني اإن قوات 
اليوم  اعتقلت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
اثنني  عن  اأفرجت  مقد�سيني  �ستة 
اأن  الأ�سري  نادي  وبني  لحقاً.  منهم 

ثالثة مواطنني جرى اعتقالهم فجراً 
والطور وهم: حممد  �سلوان  بلدة  من 
الرجبي  وعدنان  )16عاماً(،  غنام  اأبو 
)16 عاماً(، ومهدي جابر )20 عاماً(.  

من  مواطنني  ثالثة  اعتقلت  فيما 
اأن�س  وهم:  الأق�سى  امل�سجد  باحات 
من  وكالهما  بكريات  وعلي  الدباغ، 
الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  موظفي 

جرى  كذلك  لحقاً،  عنهما  واأفرجت 
كما  احلموري؛  ملحمد  اعتقال 
وا�ستدعت �رسطة الحتالل املواطن 

عماد عابدين.

نادي الأ�سري الفل�سطيني

�الأ�صرى يف معتقالت �الحتالل 
ينفّذون خطو�ت �إ�صنادية لالأ�صري�ت

اأفاد نادي الأ�سري الفل�سطيني باأن 
الحتالل  معتقالت  يف  الأ�رسى 
قاموا، اليوم بالبدء بتنفيذ خطوات 
معتقل  يف  لالأ�سريات  اإ�سنادية 
يوا�سلن  واللواتي  »ه�سارون«، 
احتجاجاً  للفورة؛  اخلروج  رف�س 
على كامريات املراقبة التي قامت 
اإدارة املعتقل بت�سغيلها بعد زيارة 
الأ�رسى«  اإجنازات  �سحب  »جلنة 
�سبتمرب  اأيلول/   5 بتاريخ  للمعتقل 

اجلاري.

و�سلت  ر�سائل  يف  الأ�رسى  وبنّي 
معتقالت:  من  الأ�سري  لنادي 
»رميون«  »النقب«،  »نفحه«، 
باإغالق  قاموا  اأنهم  و«عوفر« 
طعام  وجبات  وترجيع  الأق�سام 
وت�سليم ر�سائل لإدارة املعتقالت، 
تطالب باإنهاء النتهاك خل�سو�سية 
حتركاتهن  ومراقبة  الأ�سريات 

داخل املعتقل. 
قد  كان  اأنه  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
عّدة  قبل  الكامريات  تغطية  مّت 

الأ�سريات  احتجاج  بعد  �سنوات 
عاودت  الإدارة  اأن  اإّل  حينه،  يف 
�سحب  »جلنة  زيارة  بعد  ت�سغيلها 
�سّكلها  التي  الأ�رسى«  اإجنازات 

الإ�رسائيلي  الداخلي  الأمن  وزير 
اأوىل  كانت  والتي  اأردان،  جلعاد 
الكتب  اآلف  م�سادرة  اإجراءاتها 

من الأ�رسى.

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

حالة توتر بال�صجون وت�صعيد مرتقب ت�صامنا مع �الأ�صري�ت
اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات  اأكد مركز 
التوتر،  من  حالة  ت�سهد  ال�سجون  بان 
لت�سعيد  الأ�رسى  لدى  نية  وهناك 
القادمة  الأيام  خالل  الحتجاجات 
مع  وت�سامناً  لالأ�سريات،  ا�سناداً 
املراقبة  كامريات  ازاله  يف  حقهن 
التي و�سعتها ادارة ال�سجون يف �سجن 

ه�سارون يف حال مل ترتاجع الدارة.
واأو�سح الباحث ريا�س الأ�سقر الناطق 
يف  الأ�رسى  باأن  للمركز  الإعالمي 
بداأوا  املركزية  ال�سجون  من  العديد 
اخلمي�س املا�سي خطوات احتجاجية 
ليوم  الأق�سام  اإغالق  يف  متثلت  اولية 
واحد، وترجيع وجبات طعام وتقدمي 
ر�ساله احتجاج ملدير ادارة ال�سجون، 
خل�سو�سية  النتهاك  بوقف  تطالب 
مت  التي  الكامريات  وازاله  الأ�سريات 
وهناك  موؤخراً،  ه�سارون  يف  و�سعها 
ترتاجع  مل  حال  يف  للت�سعيد  نية 

الدارة عن الأمر.
وقال الأ�سقر اأن ادارة ال�سجون متار�س 
كافة اأ�سكال النتهاك والت�سييق بحق 
كان  والتي  الفل�سطينيات،  ال�سريات 
اخرها انتهاك خ�سو�سيتهن ومراقبة 
عرب  ال�ساعة،  مدار  على  حركاتهن 
املمرات  يف  مراقبة  كامريات  و�سع 
�ساحة  ويف  الغرف  اىل  توؤدى  التي 
الأ�سريات  فيها  متار�س  التي  الفورة 
فيها  مبا  اليومية  ن�ساطاتهن  كافة 
وغريها  ال�سالة  والطبخ  الغ�سيل 
الذي  المر  الخرى،  الن�ساطات  من 

دفعهن اىل رف�س اخلروج للفورة؛ منذ 
اخلام�س من اأيلول اجلاري.

واأ�سار اىل ان ادارة �سجن »ه�سارون« 
قامت باإعادة تثبيت كامريات مراقبة 
تغطي كل �ساحة الفورة يف بداية �سهر 
ازالتها  قد  وكانت  اجلاري،  اأيلول 
من  احتجاج  بعد  �سنوات  عدة  قبل 
ال�سريات، ثم اعادت ت�سغيلها ما دفع 
ال�سريات اىل الحتجاج والمتناع عن 
تلك  ازاله  حلني  الفورة  اىل  اخلروج 
ب�سكل  حريتهن  تقيد  التي  الكامريات 

كامل.
يزال  ل  الحتالل  ان  الأ�سقر  وبني 

والدامون  ه�سارون  �سجني  يف  يعتقل 
54 اأ�سرية بينهن قا�رسات وجريحات 
ظروف  يف  يحتجزن  ومري�سات 
اعتقال قا�سية و�سيئة للغاية، وخا�سة 
التي  بالبو�سطة  النقل  عمليات 
والتي  متوا�سلة  �ساعة   12 ت�ستغرق 
تعترب رحلة عذاب لالأ�سريات، برفقه 
خاللها  ويتعر�سن  جنائيني،  ا�رسى 
يد  على  و�ساقة  قا�سية  معاملة  اىل 
قوات النح�سون، ا�سافة اىل النتظار 
واأماكن  غرف  داخل  طويلة  ل�ساعات 
اأن  قبل  والقوار�س  باحل�رسات  مليئة 

يتم نقلهن اإىل املحاكم الع�سكرية.

ا�ستمرار  الحتالل  يتعمد  كذلك 
بحق  الطبي  الهمال  �سيا�سة 
واملري�سات  اجلريحات  ال�سريات 
عمليات  اجراء  اىل  بحاجة  واللواتي 
جعابي�س  ا�رساء  كالأ�سرية  جراحية 
التي حتتاج اىل عدة عمليات جتميلية 
ح�سيم  جيهان  والأ�سرية  وغريها، 
والأ�سرية  العدم،  عبلة  وال�سرية 
تعانى  وهي  ابوكميل  ن�رسين  امل�سنة 
ورع�سة  وتعب  م�ستمرة  دوخة  من 
القلب،  ع�سلة  يف  و�سعف  بالأطراف 
وحتتاج لعملية عاجلة يف ع�سب اليد.

كما تتعر�س الأ�سريات ملعاملة قا�سية 
وهمجية خالل ا�ستجوابهن يف كل من 
ومركز  تكفا«  »بتاح  توقيف  مركز 
توقيف »امل�سكوبية«، حيث مت زجهن 
داخل زنازين تفتقر اإىل اأدنى مقومات 
حتقيق  جلل�سات  وخ�سعن  احلياة، 
و�ستم  وتهديد  �رساخ  تخللها  قا�سية 
بالتهم  العرتاف  على  لإجبارهن 

املوجه �سدهن.
وطالب مركز اأ�رسى فل�سطني بتفعيل 
وق�ساياهن  ال�سريات  مع  الت�سامن 
العالم  و�سائل  مطالبا  العادلة، 
معاناة  على  اكرث  ال�سوء  بت�سليط 
املوؤ�س�سات  كافة  منا�سدا  ال�سريات، 
ب�سوؤون  املعنية  والن�سانية  احلقوقية 
العاجل لالطالع على  التدخل  املراأة 
وو�سع  ال�سعبة  الأ�سريات  اأو�ساع 
وجتاهل  امل�ستمرة  ملعاناتهن  حد 

حقوقهن من قبل الحتالل . 

نادي الأ�سري الفل�سطيني

 �الأ�صــــــــــري�ن �خلــــــــــطيب 
 وعدنان يو��صالن �إ�صر�بهما

 �ملفــــــــــتوح عن �لطـــــــــعام
اأن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
 60( اخلطيب  عمران  الأ�سريين 
عدنان  وخ�رس  غزة،  من  عاماً( 
يوا�سالن  جنني،  من  عاماً(   40(
اإ�رسابهما املفتوح عن الطعام يف 

معتقالت الحتالل.
�سدر  بيان  يف  الأ�سري  نادي  وذكر 
اخلطيب  الأ�سري  اأن   ، اليوم  عنه 
م�ستمر يف اإ�رسابه منذ )52( يوماً، 
مطالباً بالإفراج املبكر عنه، وذلك 
بعد اأن ق�سى يف الأ�رس )21( عاماً؛ 
اخلطيب  الأ�سري  اأن  اإىل  ويُ�سار 
معتقل منذ عام 1997م، وحمكوم 
 )12( اإىل  اإ�سافة  املوؤبد  بال�سجن 
عاماً، وقد جرى حتديد املوؤبد له 
بـ)45( عاماً، وهو اأب لأربعة اأبناء، 

ويقبع يف عزل »معتقل الرملة«.
يوا�سل  فهو  عدنان  الأ�سري  اأما 
 )24( منذ  الطعام  عن  اإ�رسابه 
التع�سفي،  لعتقاله  رف�ساً  يوماً 

اإىل  عدنان  الأ�سري  تعر�س  حيث 
اإعالنه  تع�سفية منذ  نقٍل  عمليات 
لالإ�رساب، كان اأخرها اإىل معتقل 

»اجللمة«.
الأ�سري  عزل  حماولة  اإطار  ويف 
اإدارة  عرقلت  فقد  عدنان، 
زيارة  الحتالل  معتقالت 
و�سعه  اأن  متذرعة  له،  املحامني 
باإخراجه  ي�سمح  ل  ال�سحي 

للزيارة.
من اجلدير ذكره اأن هذا الإ�رساب 
يُنفذه  الذي  الثالث  الإ�رساب  هو 
 ،2012 عام  منذ  عدنان  الأ�سري 
كانت  ال�سابقة  اإ�رساباته  اأن  علماً 
رف�ساً لعتقاله الإداري، اأحدهما 
كان عام 2012، والثاين عام 2015، 
يف  جمدداً  اعتقاله  اأُعيد  وقد 
كانون  من  ع�رس  احلادي  تاريخ 
اأنه متزوج  اإىل  يُ�سار  الأول 2017، 

وهو اأب ل�سبعة اأطفال. 



باملحكمة  ي�سمى  ما  تنظر 
بئر  يف  الإ�رسائيلية  املركزية 
جنوبي  املحتل،  بالنقب  ال�سبع 
ال�ستئناف  يف  املحتلة،  فل�سطني 
ابن  �سحدة  املحامي  قّدمه  الذي 
الطوري  �سّياح  ال�سيخ  با�سم  بري، 
م�سلوبة  العراقيب  قرية  من 
�سلطات  هدمت  وقد  العرتاف 
الحتالل قرية العراقيب 132 مرة 
على التوايل لغاية الآن، واآخرها يف 

تاريخ 16 اأوت الأخري.
و�سباح اليوم تواجد الع�رسات من 
الأحزاب  والنا�سطني يف  القيادات 
العربية  ال�سيا�سية  واحلركات 
واأقارب الطوري باملحكمة بح�سب 
متابعة موقع عرب 48 وكانت هيئة 
املحكمة التي �سمت 3 ق�ساة قد 
باحلكم  والنطق  قرارها  اأ�سدرت 

على �سيخ قرية العراقيب املهددة 
بالإخالء، واأعلنت اأنها �ستقرر اإما 
لقرية  والفوري  الكامل  الإخالء 
النيابة  طلب  قبول  اأو  العراقيب، 
الطوري  ال�سيخ  ب�سجن  العامة 
الغرامة  ودفع  اأ�سهر،   10 ملدة 
خيار  اأي  متنح  ومل  الباهظة، 
قرار  على  ال�ستئناف  وجاء  اآخر 
حمكمة ال�سلح يف بئر ال�سبع الذي 

الطوري عن  ال�سيخ  باإبعاد  يق�سي 
ال�سجن  اإىل  بالإ�سافة  العراقيب، 
غرامة  ودفع  اأ�سهر،   10 الفعلي 

مالية قدرها 36 األف �سيكل.
القرار  هذا  املحكمة  واأ�سدرت 
الن�سال  من  عديدة  اأعوام  بعد 
العراقيب  اأهايل  يخو�سه  الذي 
باملحاكم  الق�سائي  امل�سار  يف 
 40 يقارب  فيما  "الإ�رسائيلية"، 

ال�سيخ  اإىل  ن�سبت  ق�سائية  تهمة 
متعلقة  منها  تهمة   19 الطوري، 
الدولة"،  اأرا�سي  على  بـ"العتداء 
و19 تهمة متعلقة بـ "اقتحام اأر�ض 
عامة خالفا للقانون الإ�رسائيلي"، 
بالإ�سافة اإىل تهمة واحدة متعلقة 

بـ"خرق اأمر ق�سائي".
ويف �سياق مت�سل، اأطلقت املحكمة 
ال�سهر  مطلع  الطوري،  �رساح 
ال�رسطة  اعتقلته  بعدما  اجلاري، 
"غزو  ب�سبهة  ليومني  الإ�رسائيلية 

اأرا�ض تابعة للدولة".
قرية  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
العراقيب هدمت للمرة الـ 132هي 
غري  العربية  القرى  من  واحدة 
املعرتف بها يف النقب والتي ت�سعى 
"اإ�رسائيل" اإىل اقتالعها وم�سادرة 

اأر�سها لتنفيذ خمططات تهويد.
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الدويل،  النقد  �سندوق  واأو�سى 
احلكومة  موؤخراً،  بيان  يف 
قوية  اإجراءات  باتخاذ  التون�سية 
للبالد  املايل  الو�سع  ملعاجلة 
زيادة  تت�سّمن  العامة،  واملوازنة 
الإيرادات ال�رسيبية، وكبح زيادات 
احلكومية،  الوظائف  يف  الأجور 
الرتفاع  اأن  اإىل  خبريان،  ويذهب 
الت�سخم،  معدلت  يف  امل�ستمر 
يف  �رسيعة،  معاجلة  اإىل  بحاجة 
�سعبة  اقت�سادية  ظروف  ظل 
يواجهها التون�سيون نتيجة ت�ساعد 
توقعات  وح�سب  الغالء  موؤ�رسات 
املركزي  البنك  ملحافظ  �سابقة 
الت�سخم  ن�سبة  فاإن  التون�سي، 
كامل  باملائة عن   8 �ستبلغ حوايل 
2018 كان البنك املركزي التون�سي 
يف  الرئي�سي،  الفائدة  �سعر  رفع 
ماي املا�سي، مبقدار 100 نقطة 
اأ�سا�ض، اإىل 6.75 باملائة ملواجهة 

ارتفاع الت�سخم.

�سيا�سة نقدية

حم�سن  قال  ال�سدد،  هذا  يف 
ح�سن، اخلبري القت�سادي واملايل 
التون�سي، اإن تدخل البنك املركزي 
من خالل الرتفيع يف ن�سبة الفائدة 
دوره  �سلب  يف  ياأتي  الرئي�سية، 
النقدية  ال�سيا�سة  م�ستوى  على 
اأن  ميكن  التدخل  "هذا  واأ�ساف: 
على  اإيجابية  تاأثريات  له  يكون 
م�ستوى التقلّ�ض الطفيف يف ن�سبة 

الت�سخم".
اأن  التدخل  لهذا  ميكن  "كذلك 
على  �سلبية  انعكا�سات  له  يكون 
كلفة متويل املوؤ�س�سة، وعلى كلفة 
الأفراد،  اإىل  بالن�سبة  القرو�ض 
املوؤ�س�سة  تناف�سية  تراجع  وعلى 
ال�رسائية  املقدرة  وتراجع 
القت�سادي  للمواطن"اخلبري 

لرتفاع  الأ�سا�سي  ال�سبب  اأرجع 
قيمة  تراجع  اإىل  الت�سخم  ن�سبة 
اأن يحد من  الدينار؛ ما من �ساأنه 
املركزي  البنك  تدخل  فاعلية 
هو  تون�ض  يف  "الت�سخم  وقال: 
ت�سخم نتيجة ارتفاع اأ�سعار املواد 
الرئي�سي  ال�سبب  وهو  املوردة، 
هذه  اإىل  الت�سخم  ن�سبة  لرتفاع 

امل�ستويات".

�سعوبات مالية

�سعوبات  اجلاري،  العام  و�سجل 
املواطنني  على  اقت�سادية 
العجز  وارتفاع  املحلية،  وال�سوق 
و�سعود  اجلاري،  العام  موازنة  يف 
قابله  التجاري،  امليزان  عجز 
حت�سن طفيف يف ن�سب النمو ومنا 
التون�سي يف حدود 2.6  القت�ساد 

باملائة خالل الن�سف الأول 2018، 
الفرتة  خالل  باملائة   1.9 مقابل 
ح�سب  املا�سي،  العام  من  نف�سها 
الوطني  املعهد  ن�رسها  معطيات 
القت�سادي  اخلبري  لكن  لالإح�ساء 
اأنه ل معنى لنمو اقت�سادي  اعترب 
خمتلة،  عمومية  مبالية  مقرتن 
 5 اإىل  النمو  و�سل  اإذا  "حتى 

باملائة".

�سغوط ت�سخمية

وهو  جبنون،  ال�سادق  حممد 
اأن  راأى  تون�سي،  اقت�سادي  خبري 
معدلت  يف  الأخري  "الرتاجع 
يعترب  املا�سي،  ال�سهر  الت�سخم، 
الفرتة  اأن  حيث  تقنيا؛  تعديال 
�سهدت  املا�سي  العام  من  نف�سها 
زيادة يف �سعر التبغ والوقود"واأكد 

جبنون اأن "ال�سغوط الت�سخمية ما 
انزلق  ا�ستمرار  مع  قائمة،  تزال 
الدينار التون�سي.. حتى يف التقرير 
الأخري للمعهد التون�سي لالإح�ساء، 
ترتفع  زالت  ما  الأ�سعار  اأن  راأينا 
تباعا"واأ�ساف: "حتى نتحدث عن 
الت�سخم،  يف  حقيقي  انخفا�ض 
لبد اأن ل يقت�رس ذلك على زيادة 
الفائدة الأ�سا�سية، التي لن تعطي 
م�ستوى  على  املرجوة  النتائج 
حت�ّسنا  ننتظر  ولكن  الت�سخم، 

ملمو�سا يف ن�سبة الإنتاجية".

ارتفاع ال�سادرات

اأن  القت�سادي  اخلبري  وبني 
الرتفاع الأخري يف قيمة ال�سادرات 
ياأتي نتيجة تراجع قيمة الدينار، ل 
�سيما واأنه مل يقرتن برتاجع العجز 
ارتفع  الذي  التجاري،  امليزان  يف 
بــ15  املا�سي  جويلية  نهاية  يف 

باملائة.
نهاية  يف  التجاري  العجز  وبلغ 
جويلية املا�سي ما قيمته 9.946 
مليارات   3.643( دينار  مليارات 
بـ15  ارتفاعا  م�سجال  دولر( 
نف�سها  بالفرتة  مقارنة  باملائة 
2017 واأو�سح جبنون "ارتفاع قيمة 
ارتفاع  من  يحد  مل  ال�سادرات 
الواردات جراء تراجع قيمة  قيمة 
قيمة  وبلغت  التون�سي  الدينار 
ال�سادرات يف ال�سبعة اأ�سهر الأوىل 
مليار   23.58 احلايل  العام  من 
يف  دولر(،  مليار   8.637( دينار 
 33.526 الواردات  بلغت  حني 
دولر(  مليار   12.28( دينار  مليار 
العملة  من  الحتياطي  وتراجع 
 10.944 قيمته  ما  اإىل  ال�سعبة 
مليارات دينار )4 مليارات دولر(، 
املركزي  البنك  اإح�سائيات  وفق 

التون�سي.

ي�سجل القت�ساد التون�سي ارتفاعا مت�سارعا يف ن�سبة الت�سخم و�سط توقعات بو�سوله اإىل 8 باملائة 
بنهاية العام اجلاري، مع ا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار وتراجع �سعر �سرف العملة املحلية وو�سل معدل 
الت�سخم ال�سنوي يف تون�س اإىل 7.5 باملائة يف جويلية املا�سي بعد اأن بلغ 7.8 باملائة يف جوان ال�سابق 

له، م�سجل اأعلى م�ستوى له منذ 1990، وفق املعهد الوطني للإح�ساء )حكومي(.

تون�س

الت�شخم ال�شاعد يهدد منو االقت�شاد ومعي�شة املواطنني 

فل�سطني املحتلة

40 تهمة تالحق ال�شيخ الطوري املتهم بغزو اأر�شه بقرية العراقيب 

فل�سطني املحتلة

نقل االأ�شرية ال�شحفية ملى خاطر 
اإىل �شجن "ه�شارون"

باك�ستان

عمران خان يتعهد باإثارة ق�شية 
االإ�شاءة لالإ�شالم يف االأمم املتحدة

نقل حازم الفاخوري زوج الأ�سرية 
ال�سحفية ملى خاطر عن حماميها 
من  نقلها  اليوم  ظهر  اإنه مت  قوله 
زنازين ع�سقالن اإىل �سجن ه�سارون 
واأفاد الفاخوري يف تغريدة له عرب 
اأن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
بني  جيدة  ب�سحة  خاطر  الأ�سرية 

اأخواتها الأ�سريات.
الأ�سري  نادي  حمامي  وكان 
قال  ال�سباح،  فرا�ض  الفل�سطيني 
املحكمة  اإن  املا�سي  اخلمي�ض 
لالحتالل  التابعة  الع�سكرية 
اعتقال  مددت  "ع�سقالن"  يف 
الأ�سرية ملى خاطر )42 عاماً( من 
ال�سابعة  للمرة  اخلليل،  حمافظة 

اأيام  �سبعة  وملدة  التوايل،  على 
الإجراءات  ا�ستكمال  بذريعة 
يف  الأ�سري  نادي  وبني  الق�سائية 
بيان له اأن الأ�سرية خاطر تتعر�ض 
لتحقيٍق قا�ٍض ومتوا�سل يف معتقل 
اعتقالها  تاريخ  منذ  "ع�سقالن" 
يف 24 من جويلية 2018 يُ�سار اإىل 
اأن �سلطات الحتالل وجهت عدة 
ق�سوة  ورغم  خاطر؛  لالأ�سرية  تهم 
�سغوط  من  رافقه  وما  التحقيق 
متوا�سلة  تزال  ما  وتهديدات 
خاطر  الأ�سرية  اأن  اإل  بحقها، 
ترف�ض العرتاف بالتهم املوجهة 
الأ�سرية  اأن  ذكره  اجلدير  من  لها 

خاطر متزوجة ولها خم�سة اأبناء.

الباك�ستاين  الوزراء  رئي�ض  تعهد 
يثري  باأن  خان،  عمران  اجلديد 
يف الأمم املتحدة ق�سية الإ�ساءة 
نائب  اعتزام  ظل  يف  لالإ�سالم، 
م�سابقة  تنظيم  مييني  هولندي 
م�سيئة  كاريكاتورية  ر�سوم 

لالإ�سالم.
له  كلمة  اأول  يف  خان  وقال 
توليه مهام  ال�سيوخ بعد  مبجل�ض 
من�سبه، اإن احلكومة الباك�ستانية 
لالإ�سالم  الإ�ساءة  ق�سية  �ستثري 
الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  يف 
الإ�سالمية  الدول  ملطالبة 
جماعية  �سيا�سة  اإىل  بالتو�سل 
املنتديات  يف  طرحها  ميكن 

الدولية.
واأ�ساف اأن اإثارة هذه الق�سية يف 
الأمم املتحدة "كان ل بد اأن تتم 
منذ �سنوات". و�رسب خان، الذي 
اأغ�سط�ض   18 يف  ال�سلطة  توىل 
اجلاري، مثال بالدول التي جترم 

اإنكار "الهولوكو�ست"وتابع: "لدى 
ملن  بال�سجن  عقوبات  دول   4
ينكر الهولوكو�ست، لأنهم يدركون 
مب�ساعر  ي�رس  �سيئا  هذا  اأن 
نحتاج  ونحن  اليهودي،  املجتمع 
اإىل �سيا�سة مماثلة حتى ل يوؤذي 
النا�ض م�ساعرنا كم�سلمني مرارا 

وتكرارا".
اإنكار  اأوروبية  دول  وجترم 
الإبادة  اأي  "الهولوكو�ست"، 
املنهجي  والقتل  اجلماعية 
العرقية  الأقليات  من  ملاليني 
قوات  اأيدي  على  الأوروبية، 
ثالثينيات  يف  النازية  اأملانيا 
املا�سي  القرن  واأربعينيات 
ال�سيوخ  جمل�ض  اأع�ساء  ومرر 
م�سابقة  يدين  قرارا  الباك�ستاين 
م�سيئة  كاريكاتورية  ر�سوم 
الربملاين  اإليها  دعا  لالإ�سالم، 
املتطرف،  اليميني  الهولندي 

جريت فيلدرز.
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االنتخابات  نتائج  اأفرزت 
اهلل"  لـ"حزب  وا�ضحة  اأغلبية 
ال�ضيا�ضية  الكتل  من  وحلفائه 
النتخابات  خالفا  االأخرى، 
باأغلبية  فازت  التي   ،2009
مثل  �ضيا�ضية،  كتل  مقاعدها 
والتي  امل�ضتقبل"،  "تيار 
�ضعودي  عربي  بدعم  حتظى 

وغربي اأمريكي وفرن�ضي.
 6 انتخابات  يف  وتناف�س 
 500 من  اأكرث  املا�ضي  ماي 
جمل�س  مقاعد  على  مر�ضح 
من  اإقبال  بن�ضبة  النواب، 
باملائة،  بلغت 49.2  الناخبني 
وبات  ر�ضمية  لبيانات  وفقا 
ح�ضب  برملانيا،  مقعدا   67
ح�ضة  من  الر�ضمية،  النتائج 
احلليفة  والكتل  اهلل"  "حزب 
ن�ضف  اأكرث من  يعادل  له؛ مبا 
البالغة  املجل�س  مقاعد  عدد 
قال  النتائج،  اإعالن  ومع   128
قائد  �ضليماين،  قا�ضم  اللواء 
للحر�س  التابع  القد�س،  فيلق 
11 جوان  االإيراين، يف  الثوري 
اأع�ضاء  من   74 اأن   ،2018
جمل�س النواب يوؤيدون "حمور 

املقاومة".
النتيجة حتول  بهذه  اأنه  وتابع 
"حزب اهلل" من حزب مقاومة 
لبنان،  اإىل حكومة مقاومة يف 
االإيراين  التاأثري  اإىل  اإ�ضارة  يف 
العربي  البلد  يف  املدى  وا�ضع 
النائب  اأثار  �ضليماين  قاله  ما 
تكتل  ع�ضو  �ضعد،  فادي 
"اجلمهورية القوية"، فقال اإن 
هذا الت�رصيح "يدل اأكرث فاأكرث 
على التدخل االإيراين بال�ضوؤون 
القوى  حتالف  اللبنانية"وي�ضم 
"حزب  اإيران:  من  القريبة 
اهلل"، بزعامة ح�ضن ن�رص اهلل، 
نبيه  بقيادة  اأمل"،  و"حركة 
النواب،  جمل�س  رئي�س  بري، 
الوطني  "التيار  اإىل  اإ�ضافة 
اجلرنال  اأ�ض�ضه  الذي  احلر"، 
توليه من�ضب رئي�س  عون قبل 

اجلمهورية.
اندالع  اأعقبت  ول�ضنوات 
احلرب االأهلية يف �ضوريا )عام 
وطاأة  حتت  لبنان  ظل   ،)2011
تناف�س اإقليمي بني ال�ضعودية، 
العربي،  للمحور  كممثل 
واملحور االإيراين يف املنطقة 
ال�ضاخنة  ال�رصاعات  وملفات 

يف �ضوريا والعراق واليمن.

�سراكة "حزب اهلل"

احلريري  حكومة  والدة  تبدو 
جملة  تداخل  جراء  ع�ضرية؛ 
ما  وخارجية،  داخلية  عوامل 
اأوجد عقبات البد من جتاوزها 
لت�ضكيل حكومته الثالثة )تراأ�س 
و2011،   2009 بني  احلكومة 
ومنذ 2016( اإذ اأطلت ال�ضغوط 
منها  والعربية  اخلارجية، 
اللبنانية  القوى  على  خا�ضة، 
من  احلكومة  بت�ضكيل  املعنية 
وتقدمي  الدعم  اعتماد  بوابة 
ال  اإذ  م�ضتقبال  امل�ضاعدات 
الوزراء  رئي�س  ي�ضكل  اأن  بد 
م�ضتوفية  حكومة  املكلف 
الداخلية  التوازنات  ملعادلة 
على  وانعكا�ضها  املجتمعية 
التي  االإقليمية،  التوازنات 
االأطراف  التزام  على  تركز 
دائرة  عن  باالبتعاد  اللبنانية 
االإيراين  اخلارجي،  النفوذ 

وال�ضوري.
املتحدة  الواليات  اأدرجت 
اهلل"  "حزب  خليجية  ودول 
على  قياداته  وبع�س  اللبناين 
ظل  يف  عقوبات،  قائمة 
االإرهاب،  بـ"دعم  اتهامات 
واجتار  اأموال  وغ�ضيل 
رئي�س  باملخدرات"لكن 
ميكنه  ال  املكلف  الوزراء 
"حزب  �رصاكة  عن  اال�ضتغناء 
املقبلة،  احلكومة  يف  اهلل" 
االأمني  اال�ضتقرار  ل�ضمان 

وال�ضيا�ضي يف البالد.
توجه  اإىل  تقارير  وت�ضري 
بداأ  عربي  اأمريكي  اإ�رصائيلي 
العقوبات  فر�س  بعد  يتبلور 
 7 )يف  اإيران  على  االأمريكية 

اأوت اجلاري(.
اإىل  التوجه  هذا  ويهدف 
حتجيم دور احلزب كجزء من 
حملة وا�ضنطن للت�ضدي للنفوذ 

االإيراين يف املنطقة.

عوائق اإقليمية

خالل االأ�ضابيع املا�ضية، كثف 
داخليا  احلريري من حتركاته 
جتاوز  اأمل  على  وخارجيا، 
العقبات اخلارجية، التي حتول 
اإجناز  يف  قدما  امل�ضي  دون 
الت�ضكيل الوزاري، بعد اأن باتت 
الداخلية  والعقبات  العوامل 
الثانوي  التاأثري  من  قدر  على 

مقارنة بالعوامل اخلارجية.
يف العلن ينفي احلريري وجود 
اإقليمية  اأو عقبات  اأي �ضغوط 
اأوت   7 يف  �رصح  بل  ودولية، 
دويل  دعم  بوجود  اجلاري، 
لت�رصيع ت�ضكيل احلكومة وبعد 
للتدخل  يكون  اأن  نفى  اأيام،   3

الدويل اأو االإقليمي اأي دور يف 
الأن  احلكومة؛  ت�ضكيل  تاأخري 
والأن  متاما،  داخلية  امل�ضكلة 
على  ي�رص  �ضيا�ضي  حزب  كل 

ح�ضته يف احلكومة.
يف  بارزا  م�ضوؤوال  اأن  غري 
"�ضفارات  اتهم  اهلل"  "حزب 
دول املنطقة" بتاأخري ت�ضكيل 
للوكالة  قائال  احلكومة، 
اإن  لالأنباء  الوطنية  اللبنانية 
ت�ضغط  "اأجنبية  �ضفارات 
على االأحزاب ال�ضيا�ضية لرفع 
يعوق  ما  مطالبها"؛  �ضقف 

ت�ضكيل احلكومة.
اهلل"  "حزب  تفوق  يعك�س 
يف  له  احلليفة  والقوى 
واقع  االأخرية  االنتخابات 
ال�ضعودي،  الدور  تراجع 
امل�ضتقبل"،  لـ"تيار  الداعم 
تركز  الريا�س  باتت  اأن  بعد 
الت�ضدي  على  اأكرب  ب�ضكل 
مع  بالتن�ضيق  االإيراين،  للنفوذ 
اليمن  يف  املتحدة،  الواليات 
اإىل  و�ضوريا  اخلليج  ومنطقة 
وتفيد  لبنان  من  بدال  ما،  حد 
باأن  لبنانية  اإعالم  و�ضائل 
يتم�ضكان  و�ضوريا  "حزب اهلل" 
باحرتام متثيل الكتل ال�ضيا�ضية 
احلليفة لدم�ضق يف اأية ت�ضكيلة 
وزارية قادمة، كما اأن اأطرافا 
تبعث  ال�ضعودية،  مثل  عربية، 
تربط  مبا�رصة  غري  ر�ضائل 
بني دعم لبنان م�ضتقبال و�ضكل 
ومكوناتها  املقبلة  احلكومة 
حتدث  احلريري  االأ�ضا�ضية 
دعت  لبنانية  "اأطراف"  عن 
اإىل اإدراج تطبيع العالقات مع 
الربنامج  يف  ال�ضوري  النظام 
م�ضبق  ك�رصط  الوزاري 
لت�ضكيل احلكومة وهو ما يعني 
من  احلكومة  ت�ضكيل  عدم 
الذي  احلريري،  نظر  وجهة 
يرف�س ي�ضكل قاطع اأي تطبيع 
ظل  يف  �ضوريا  مع  للعالقات 
نظام ب�ضار االأ�ضد؛ الأن "عودة 
ال�ضوري  النظام  مع  العالقات 
على  فيه"،  نقا�س  ال  اأمر  هو 

حد قوله.
ال�ضيا�ضية  العالقات  وتاأزمت 
اتهام  اإثر  و�ضوريا  لبنان  بني 
ال�ضوري  النظام  احلريري 
باغتيال والده، رئي�س احلكومة 
يف  احلريري،  رفيق  االأ�ضبق، 
تفجري ببريوت، يوم 14 فرباير 

.2005
انقطعت  تام،  وب�ضكل 
عقب  البلدين،  بني  العالقات 
عام  �ضوريا  يف  احلرب  اندالع 
االت�ضال  توقف  حيث  2011؛ 
عدا  ما  احلكومتني،  بني 

و"حركة  اهلل"  "حزب  وزراء 
احلريري،  نفي  اأمل"مقابل 
اأعرب ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 
م�ضطفى  امل�ضتقبل"،  لـ"تيار 
ت�رصيحات  يف  علو�س 
باأن  اعتقاده  عن  �ضحفية، 
تعوق  االإقليمية  "العوائق 
احلكومة"واتهم  ت�ضكيل 
قوى  حتالف  ذلك  يف  علو�س 
"حزب  ي�ضم  الذي  اآذار"،   8"
"التيار  من  و�ضخ�ضيات  اهلل" 
ميثلون  احلر"وهوؤالء  الوطني 
لبنان"،  يف  االإيراين  "الفريق 
الذي  علو�س،  ي�ضفهم  كما 
داخلية  عوامل  وجود  ينف  مل 
املاأزق  يف  ت�ضببت  اأي�ضا 
كل  حماولة  ب�ضبب  ال�ضيا�ضي؛ 
من  عدد  اأكرب  اقتنا�س  حزب 
احلقائب الوزارية لتعزيز دوره 

يف احلكومة املقبلة.

مع�سلة احلريري

عديدة  وحتديات  تعقيدات 
احلريري  م�ضاعي  تواجه 
حكومة  ت�ضكيل  مهمة  الإجناز 
مع  تتوافق  وطنية  وحدة 
والقوى  "حزب اهلل"  فوز  واقع 
مقاعد  باأغلبية  له  احلليفة 
الوقت  يف  النواب  جمل�س 
اخلروج  عليه  يتوجب  نف�ضه 
الدول  خماوف  تبدد  بحكومة 
الغربية ودول عربية من التاأثري 
لـ"حزب  املحتمل  الطاغي 
احلكومة  �ضيا�ضات  يف  اهلل" 
اأن  احلريري  يدرك  املقبلة 
عليها  يهيمن  حكومة  ت�ضكيل 
احلليفة  والقوى  اهلل"  "حزب 
الواليات  م�ضاعدة  �ضيعطل  له 
اللبناين  للجي�س  املتحدة 
ما  اإىل حد  �ضتقل�س  اأنها  كما 

والعربية  الغربية  امل�ضاعدات 
نحو  �ضي�ضيف  الذي  للبنان، 
مليون الجئ �ضوري م�ضجل يف 

االأمم املتحدة.

احتماالت  ذلك  اإىل  ي�ضاف 
بـ11  منحة  من  لبنان  حرمان 
"نادي  بها  تعهد  دوالر  مليار 

باري�س"، يف اأفريل املا�ضي.
املانحة  الدول  �ضترتدد  اإذ 
مل  ما  املنحة  هذه  تقدمي  يف 
حترتم  حكومة  ت�ضكيل  يتم 
وتن�ضجم  الداخلية،  التوازنات 
واالإقليمية  الدولية  الروؤية  مع 
"حزب  ودور  لبنان  مل�ضتقبل 
ما  وا�ضنطن  ترى  ال  فيه  اهلل" 
"حزب  �ضيطرة  من  اأ�ضواأ  هو 
املقبلة  احلكومة  على  اهلل" 
يف  االإيراين  النفوذ  وتو�ضيع 
لبنان و�ضوريا واملنطقة عامة 
التن�ضيق  �ضعوبة  جانب  اإىل 
ال�ضوريني  الالجئني  مل�ضاعدة 
اللبنانية،  املخيمات  يف 
قبل  ق�رصا  اإعادتهم  ومنع 
من  �ضمانات  على  احل�ضول 
من  بحمايتهم  املتحدة  االأمم 
لالعتقال  تعر�ضهم  احتماالت 
قوات  اأيدي  على  القتل  اأو 
االأمنية  واالأجهزة  النظام 
ت�ضكيل  �ضيعني  كما  له  التابعة 
"حزب  عليها  يهيمن  حكومة 
له  احلليفة  والقوى  اهلل" 
االأمريكية يف  للجهود  تقوي�ضا 
اجلي�س  موؤ�ض�ضة  بناء  اإعادة 
اللبناين وتعزيز قدراته لتقدمي 
بجانب  اأكرب  فاعلة  م�ضاهمة 
الواليات املتحدة يف مكافحة 

االإرهاب باملنطقة.
م�ضلحة  من  �ضيكون  بينما 
"حزب اهلل" اأن تكف وا�ضنطن 
اللبناين  لل�ضاأن  مراقبتها  عن 

"تيار  ل�ضالح  والتدخل 
واملتحالفني  امل�ضتقبل" 
التقدمي  "احلزب  من  معه 
"القوات  وحزب  اال�ضرتاكي" 
ما  ي�ضكلون  الذين  اللبنانية"، 
يف  الكتلوي  التحالف  ي�ضبه 
اهلل"  "حزب  حتالف  مواجهة 
و"التيار  اأمل"  "حركة  مع 

الوطني احلر".

حكومة م�سغرة

ين�س د�ضتور عام 1943 واتفاق 
الذي   ،1989 عام  الطائف 
-1975( االأهلية  احلرب  اأنهى 
رئا�ضة  تكون  اأن  على   ،)1990
ورئا�ضة  لل�ُضنة،  احلكومة 
ورئا�ضة  للموارنة،  اجلمهورية 
لكن ال  لل�ضيعة  النواب  جمل�س 
توجد مهلة تلزم رئي�س الوزراء 
باإجناز  لبنان  يف  املكلف 
فرتة  يف  احلكومية  الت�ضكيلة 
حمددة؛ اإذ ال تتحدث اأية مادة 
كيفية  عن  الد�ضتور  مواد  من 
الرئي�س  من  التكليف  �ضحب 
اإعالمية  تقارير  لكن  املكلف 
يف  م�ضادر  عن  نقلت  لبنانية 
ق�رص الرئا�ضة اإن عون �ضيلجاأ 
)مل  "خيارات"  اإىل  قريبا 
الإيجاد  طبيعتها(  عن  تك�ضف 
حلول الأزمة ت�ضكيل احلكومة، 
خالل �ضبتمرب املقبل، ا�ضتباقا 
وموؤمترات  ال�ضتحقاقات 

�ضي�ضارك فيها لبنان.
ومع احتماالت ف�ضل احلريري 
حكومة  ت�ضكيل  يتم  اأن  ميكن 
ع�رصين  من  اأقل  من  م�ضغرة 
م�ضتقلة  �ضخ�ضيات  من  وزيرا 
ذات كفاءة م�ضهود لها ومتتاز 
امل�ضتوى  على  وا�ضع  بقبول 

اللبناين. 

مرت 3 اأ�سهر على تكليف رئي�س تيار امل�ستقبل، �سعد احلريري، بت�سكيل حكومة لبنانية جديدة، اإل اأن تدخالت خارجية وم�ساكل داخلية حتول دون ظهور حكومته الثالثة. يف �سياق تفاهمات 
بني اأطراف عربية واإقليمية، كلف الرئي�س اللبناين، مي�سال عون، يف 24 ماي املا�سي، احلريري، رئي�س الوزراء املنتهية وليته، بت�سكيل احلكومة، بعد انتخابات برملانية اأجريت يف ال�ساد�س 

من ال�سهر نف�سه واجلرنال عون هو حليف لـ"حزب اهلل" اللبناين، املدعوم من اإيران، الذي يحاول فر�س هيمنته ونفوذه متعدد الأبعاد يف لبنان واملنطقة عامة، بينما حتاول ال�سعودية الت�سدي 
لطهران، بدعم حلفاء مفرت�سني للريا�س، مثل احلريري، لكنها توؤكد حر�سها على اأمن وا�ستقرار لبنان واحرتام �سيادته وعدم التدخل فى �سوؤونه الداخلية، ومن بينها ت�سكيل احلكومة.

احلكومة اللبنانية املقبلة

م٫�س 

احلريري ي�شري على حبل م�شدود بتوازنات داخلية وخارجية 
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عي�سة ق.

�شتوف  ف�إن  ال�شدد  هذا  ويف 
الروؤ�ش�ء  اإىل  الدعوة  وجه 
عهدة  خالل  للفريق  ال�ش�بقني 
ر�ش�  ق�ن�،  اإ�شم�عيل  من  كل 
اأجل  من  بوحف�ص  وحممد  م�ل 
خالل  امل�لية  ح�شيلتهم  تقدمي 
حتى  الفريق  رئ��شة  توليهم  فرتة 
م�شوؤويل  طرف  من  درا�شته�  يتم 
عليه�  الوقوف  ويتم  مدار  جممع 
الأ�شهم  نقل  يف  ال�رشوع  اأجل  من 
والتي متلك م�رشوع�  ال�رشكة  اإىل 
اأغلبية  اإىل م�لك  التحول  اأجل  من 
اأ�شهم الفريق البلوزدادي وال�رشوع 
الري��شي  امل�رشوع  بن�ء  يف 
الكروي  املو�شم  يف  وتطبيقه 
املقبل 2020/2019، اأين اأ�شبحت 
ع�تق  على  ملق�ة  امل�شوؤولية 
ع�شوي جمل�ص الإدارة للفريق من 
يتحول  حتى  املهمة  ت�شهيل  اأجل 
مر  وقت  يف  حمرتف  اإىل  الفريق 
املو�شم  بداية  �شعبة  فرتة  على 

احل�يل خ��شة يف ظل عدم ت�شوية 
لالعبني  امل�لية  امل�شتحق�ت 
ع�تق  على  التي  الكبرية  والديون 
يف  ال�ش�بقني  لالعبيه�  الإدارة 
بوحف�ص  املخلوع  الرئي�ص  عهدة 
ثالث  خ�شم  الن�دي  كلفت  والتي 

نق�ط من الر�شيد.
اأبن�ء  يتوجه  ذلك  ج�نب  اإىل 
عنق  من  اخلروج  نحو  »العقيبة« 
امل�يل  م�شتوى  على  الزج�جة 
حول  احلديث  بعد  خ��شة 
نحو  ال�رشك�ت  من  عدد  اقرتاب 
الإدارة  مع  متويلية  عقود  توقيع 
البلوزدادية وامل�ش�عدة يف تخطي 
الن�دي  تهدد  التي  امل�لية  الأزمة 
اأوريدو  �رشكة  من  كل  غرار  على 
»كي�«  و�رشكة  النق�لة  للهواتف 
موؤ�ش�شة  ج�نب  اإىل  لل�شي�رات 

ن�فط�ل.

لقاءين دون جمهور 
ل�سباب بلوزداد

�شب�ب  فريق  تعر�ص  املق�بل،  يف 
من  احلرم�ن  عقوبة  اإىل  بلوزداد 
واحدة  منه�  مب�راتني  يف  اجلمهور 
اأع�ش�ء  جل�شة  عقب  ن�فذة  غري 
اأول  جرت  التي  الن�شب�ط  جلنة 
خلفية  على  العقوبة  وج�ءت  اأم�ص، 
الذي  احلكم  دّونه  الذي  التقرير 
�شبيبة  اأم�م  الفريق  مب�راة  اأداء 
املن�رشم  الأ�شبوع  نه�ية  القب�ئل 
خالل  من  الوطنية،  البطولة  �شمن 
امليدان  لأر�شية  البلوزداديني  ر�شق 
اول  ملعب  كرا�شي  بتك�شري  والقي�م 
نوفمرب بتيزي وزو، ويف هذا ال�شدد 
م�شوؤويل  الن�شب�ط  جلنة   األزمت 
مب�ش�ريف  التكفل  الع��شمي  الن�دي 
وب�لت�يل  امللعب،  لإدارة  التعوي�ش�ت 
يالقي رفق�ء املدرب �رشيف الوزاين 
املب�راة  وهران يف  مولودية  ال�شيف 
على  املقبل  ال�شبت  بينهم�  املقررة 
اأوت �شمن اجلولة الث�منة  ملعب 20 
دون  الأوىل  املحرتفة  للرابطة 

جمهور.

التقرير املايل ملالك وقانا منعرج �ضركة مدار ل�ضراء الأ�ضهمالفريق يح�سر لتوقيع عقود متويلية ت�ساعد على اخلروج من الأزمة املالية
تنف�ّست جماهري فريق �سباب بلوزداد ال�سعداء بعد توقيع اإدارة النادي عقد متويلي مع جممع »مدار« ل�سناعة التبغ، 

حيث جرت م�ساء اأول اأم�س عملية التوقيع بح�سور رئي�س النادي الهاوي للفريق البلوزدادي كرمي �ستوف ومدير 
املجمع الذي ح�سر مبقر ال�سباب من اأجل عملية التوقيع على العقد التمويلي والذي يدوم عاما واحدا قبل اأن ي�سبح 

املجمع مالكا لأغلبية اأ�سهم ال�سباب ابتداء من املو�سم الكروي املقبل 

كيا تهدي حافلة 
جديدة اإىل الفريق

وفاق �ضطيف 
ي�ضرع يف 
التح�ضري 

للكناري بتعداد 
�ضبه مكتمل

�رشع فريق وف�ق �شطيف 
للمب�راة  التح�شري  يف 
تنتظره  التي  املقدمة 
القب�ئل  �شبيبة  اأم�م  غدا 
الث�منة  اجلولة  �شمن 
املحرتفة  الرابطة  من 
خ��ص  حيث  الأوىل، 
اأول  م�ش�ء  الالعبون 
التدريبية  احل�شة  اأم�ص 
الث�من  ملعب  على 
بعد  الأوىل  وهي  م�ي 
املغرب  من  عودتهم 
الت�أهل  بت�أ�شرية  حمملني 
رابطة  نه�ئي  ن�شف  اإىل 
وذلك  اإفريقي�  اأبط�ل 
عقب اإق�ش�ء ح�مل لقب 
الوداد  الف�رطة  الن�شخة 
تدربت  البي�ش�وي، حيث 
الأ�شود«  »الن�رش  ت�شكيلة 
الث�من  ملعبه�  على 
مدربه�  غي�ب  يف  م�ي 
املغربي ر�شيد الط�و�شي 
الدار  يف  بقي  الذي 
الب�رحة  وع�د  البي�ش�ء 
على  الإ�رشاف  اأجل  من 
الفريق  بتح�شري  مه�مه 
القب�ئل،  �شبيبة  للق�ء 
التي  احل�شة  وعرفت 
املدرب  عليه�  اأ�رشف 
زرق�ن  مليك  امل�ش�عد 
البدين  املح�رش  رفقة 
الالعبني  اأغلبية  ح�شور 
الالعب  غي�ب  عدا  م� 
ال�شتئن�ف  عن  �ش�عد 
اإىل ج�نب زميله بو�شيف 
ترب�ص  يتواجد يف  الذي 
الوطني  املنتخب  مع 
اليوم  ويختتم  الأوملبي 
على  التعرف  انتظ�ر  يف 
ا�شتدع�ئه اإىل املواجهة 

من عدمه.
قررت  اأخرى،  جهة  من 
لل�شي�رات  »كي�«  �رشكة 
هذا  الن�دي  متول  والتي 
توقيعه�  بعد  املو�شم 
عقدا  الوف�ق  اإدارة  مع 
ح�فلة  اإهداء  متويلي� 
احرتاق  بعد  الن�دي  اإىل 
توجهه�  عند  ح�فلته 
اإىل  املن�رشم  الأحد 
مط�ر هواري بومدين من 
اأجل جلب اأع�ش�ء الوفد 
اله�ش�ب  ع��شمة  اإىل 
من  عودتهم  العلي� عقب 

املغرب.
عي�سة ق.

الرابطة توؤجل داربي بارادو اإىل ال�سبت

اإدارة احتاد اجلزائر تطلب خدمات الليبي ال�ضولة

اإدارة فريق احت�د اجلزائر  تقّدمت 
الليبي  الالعب  اإىل  ر�شمي  بعر�ص 
حممد ال�شولة من اجل التع�قد معه 
اإىل �شفوفه� خالل فرتة  والنتق�ل 
حيث  املقبل،  ال�شتوي  املرك�تو 
الع��شمي  الن�دي  اإدارة  توا�شل 
البحث عن لعب �ش�نع األع�ب ق�در 
يف  وامل�ش�همة  الفر�شة  خلق  على 
الت�شجيل وهي النقطة ال�شوداء التي 
املو�شم  انطالق  منذ  الفريق  متّيز 
جعلته  والتي  اجل�ري،  الكروي 

يف�شل يف موا�شلة املغ�مرة الق�رية 
ويق�شى من الدور ربع النه�ئي اأم�م 
البور�شعيدي، ويف  الن�دي امل�رشي 
املحرق  لعب  اأبدى  ال�شدد  هذا 
مولودية  ين�ف�ص  الذي  البحريني 
اجلزائر يف البطولة العربية لالأندية 
ب�مك�نية  ورّحب  ب�لعر�ص  اهتم�مه 
اين  اجلزائر،  احت�د  قمي�ص  حمل 
ك�شف اأنه �شوف يف��شل بني عر�ص 
احت�د اجلزائر وفريق من ال�شعودية 

قبل احل�شم يف وجهته اجلديدة.

الرابطة  اأجلت  املق�بل،  يف 
مب�راة  القدم  لكرة  املحرتفة 
الداربي التي جتمع اأ�شب�ل املدرب 
ون�دي  فروجي  تيريي  الفرن�شي 
على  املقبل  ال�شبت  اإىل  ب�رادو 
ملعب عمر حم�دي ببولوغني بعدم� 
ك�نت مربجمة يف بداية الأمر هذا 
اخلمي�ص قبل اأن توؤجل عقب اإق�ش�ء 
امل�ش�بقة  من  الع��شمي  الن�دي 

الق�رية.
عي�سة ق.

 �سيعت جنازته ظهرية اأم�س
 مبقربة عني البي�ساء

وفاة الالعب الدويل ال�ضابق بديار

الدويل  اأم�ص  اأول  م�ش�ء  تويف 
لن�دي  الأ�شبق  اجلزائري 
بدي�ر  وهران،الهواري  مولودية 
بعد  ع�م�،   82 ين�هز  عمر  عن 
ح�شب  املر،  مع  طويل  �رشاع  
ولفظ  ع�ئلته،  من  ا�شتفيد  م� 
الأخرية  اأنف��شه  بدي�ر  الهواي 
اجل�معي  األ�شت�شف�ئي  ب�ملركز 
حيث  بوهران  نوفمرب  اأول 
اأ�ش�بيع،  عدة  منذ  هن�ك  تواجد 
الزي�رات  عديد  خالله�  تلقى 

وقدم�ء  املحلية  ال�شلط�ت  من 
اإىل  ب�لنظر  والأن�ش�ر  الالعبني 
به�  يحظى  التي  الكبرية  املك�نة 
الوهراين،  الري��شي  الو�شط  يف 
ام�ص  املرحوم  الفقيد  و�شيعت 
مبقربة عني البي�ش�ء بوهران بعد 
�شالة  الظهر وانطالق� من مقر 
احلي�ة<<  ><دار  بحي  �شكن�ه 
ب�ملدينة اجلديدة يف ح�شور عدد 

من الوجوه الكروية املعروفة.
وكالت

 �سهدت الإ�سادة من اللجنة
 الدولية للألعاب املتو�سطية

وهران جتتاز بنجاح الختبار الأول
وهران  على  املدح  عب�رات  ته�طلت   
التقنية  اللجنة  اأع�ش�ء  طرف  من 
البحر  لألع�ب  الدولية  للجنة  الت�بعة 
الأبي�ص املتو�شط خالل يومي ال�شبت 
بع��شمة  ق�شوهم�  اللذين  والأحد 
مهمة  اأول  اإط�ر  يف  اجلزائري  الغرب 
لهم للوقوف على ا�شتعدادات املدينة 
لع�م  املتو�شطية  الألع�ب  ل�شت�ش�فة 
جن�ح  مبث�بة  املوقف  هذا   ،2021
للمنظمني املحليني يف اأول اختب�ر لهم 
ارتي�ح  اإىل  ب�لنظر  املالحظني،  براأي 
البحر  لألع�ب  الدولية  اللجنة  وفد 
حت�شري  لظروف  املتو�شط   الأبي�ص 
مع  تتزامن  التي   19 الطبعة  ا�شتقب�ل 
اأكرث  بعد  اجلزائر  اإىل  الألع�ب  عودة 
ب�عتب�ر  الغي�ب  من  عقود  اأربعة  من 
تعود  البالد  يف  اأجريت  دورة  اآخر  اأن 
الع��شمة،  ب�جلزائر   1975 �شنة  اإىل 
اللجنة  رئي�ص  ت�رشيح�ت  وج�ءت 
بعد  اأم�شالم،  برن�ر  الفرن�شي  التقنية 
الري��شية  املن�ش�آت  ملختلف  زي�رته 
اجل�ري اجن�زه� اأو تلك التي ت�شتفيد 
بعد  وكذا  التهيئة  اإع�دة  عملية  من 
اجتم�عه مع مدراء القط�ع�ت املعنية 
بتنظيم الألع�ب كموؤ�رش م�شجع للجنة 
الطريق  يف  وب�أنه�  املحلية،  املنظمة 
ال�شحيح، واأكرث من ذلك، ف�إن اأم�شالم 
ت�رشيح�ته  يف  فر�شة  اأية  يفوت  مل 
ب�ملرافق  للتنويه  لل�شح�فة  املختلفة 
ميدان  يف  وكذا  والفندقية،  الري��شية 
الآن  من  يتوقع  جعله  م�  املوا�شالت 
بنج�ح   19 الطبعة  األع�ب  تتكلل  ب�أن 
امل�شوؤول  هذا  اإعج�ب  ودفع  ب�هر. 
والفندقية  الري��شية  املرافق  بنوعية 
لحت�ش�ن  وهران  ولية  جندته�  التي 
طموح�ت  �شقف  رفع  اإىل  الألع�ب 
خالل  من  للمن�ف�شة  الدولية  اللجنة 
تراهن على  الأخرية  ب�أن هذه  الت�أكيد 

منذ  الأف�شل  تكون  لكي  وهران  دورة 
يتوان  ول   ،1951 يف  الألع�ب  ن�ش�أة 
يف  بدورهم  اجلزائريون  امل�شوؤولون 
اإبراز ا�شتعدادهم الك�مل لرفع التحدي، 
والري��شة  ال�شب�ب  وزير  ك�ن  حيث 
عن  ك�شف  من  اأول  حط�ب  حممد 
نواي� اجلزائر يف هذا املج�ل عندم� 
يف  الألع�ب  راية  ا�شتقب�ل  لدى  �رشح 
بداية جويلية املن�رشم بوهران ق�دمة 
حيث  ال�شب�نية  ط�رغون�  مدينة  من 
اأعلى  ب�أن  ال�ش�بقة،  الطبعة  اأقيمت 
ال�شلط�ت يف البالد متجندة لأن جتعل 
من ن�شخة وهران ل مثيل له�. ويوؤ�رش 
يف  اجلزائر  رغبة  اإىل  اللتزام  هذا 
العودة اإىل مقدمة املح�فل الري��شية 
ق�درة  اأنه�  على  والت�أكيد  الع�ملية، 
هذا  التظ�هرات يف  اأكرب  تنظيم  على 
احت�شنت  اجلزائر  واأن  علم�  املج�ل، 
الإفريقية  الألع�ب  ال�ش�ئفة  خالل 
املراقبني،  ح�شب  لل�شب�ب.والأكيد، 
ب�أن النطب�ع�ت الأوىل لأع�ش�ء اللجنة 
التقنية  الت�بعة للجنة الدولية لالألع�ب 
املنظمني  �ش�لح  يف  هي  املتو�شطية 
اجلزائريني،  �شيم� واأن اللجنة املعنية 
توقعت بج�هزية كل املرافق اجلديدة 
اإع�دة  من  ت�شتفيد ح�لي�  التي  تلك  اأو 
التهيئة قبل اأكرث من �شنة عن انطالق 
يف  �شيق�م  الذي  املتو�شطي،  املوعد 
اإعج�ب  لفت  م�  2021.ولعل  �ش�ئفة 
وجه  على  الدولية  اللجنة  ممثلي 
اخل�شو�ص، املركب الري��شي اجلديد 
الذي تقدمت به الأ�شغ�ل كثريا والذي 
بقيمة  م�لي�  غالف�  لإجن�زه  خ�ش�ص 
ال�شب�ب  مدير  ح�شب  دج،  ملي�ر   23
الدين غربي،  بدر  لوهران،  والري��شة 
�شيكون  اأنه  اأم�شالم  عنه   ق�ل  حيث 

مك�شب� للري��شة بع��شمة الغرب.
وكالت 
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التي  الثانية  القائمة  خالل 
�سوف يعلنها منذ تعيينه على 
راأ�س العار�سة الفنية الوطنية 
بعدما اأ�رشف لأول مرة عليها 
وهو  غامبيا،  لقاء  خالل 
قائمة  اأن  يعني  الذي  الأمر 
تكون  �سوف  التي  لعبا   25
مركز  ترب�س  يف  حا�رشة 
الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
ب�سيدي مو�سى �سوف تعرف 
ا�ستدعاء لعبني جدد مقابل 
ال�ستغناء عن بع�س الأ�سماء 
يف  ح�سورها  �سجلت  التي 
�سبتمرب  �سهر  بداية  ترب�س 

اجلاري.
�سوف  ال�سدد  هذا  ويف 

تعرف قائمة اخل�رش املقبلة 
التي  الأ�سماء  بع�س  عودة 
يف  بلما�سي  ا�ستبعدها 
مل  التي  اأو  ال�سابق  الرتب�س 
الوطنية  بالت�سكيلة  تلتحق 
منذ فرتة، ويتعلق الأمر بكل 
من �سفيان هني، اآدم اآونا�س، 
الدين  زين  عطال،  يو�سف 
بنا�رش  اإ�سماعيل  فرحات، 
ياأتي  اأين  باليلي،  ويو�سف 
جلوء بلما�سي اإىل ال�ستنجاد 
بهذه الأ�سماء التي ينتظر ان 
قائمة  اإىل  عودتها  ت�سجل 
جمددا  الوطنية  الت�سكيلة 
بعد بروزها وت�سجيلها بداية 
اأنديتها  مع  قوية  مو�سم 
ببع�س  اقتناعه  عدم  مقابل 
عليها  اعتمد  التي  العنا�رش 

ي�ستبعد  اأين ل  امام غامبيا، 
مع  العهد  عطال  يجدد  ان 
الأمين  الرواق  يف  اللعب 
ناديه  الالفت مع  بروزه  بعد 
خا�سة  الفرن�سي  ني�س 
الدفاعية  امل�ساكل  بعد 
الت�سكيلة  على  ظهرت  التي 
اأمام غامبيا، بعدما  الوطنية 
مباندي  بلما�سي  ا�ستنجد 
مقابل  اأمين  مدافعا  للعب 
مع  �سبعيني  بن  اإقحام 
الأول  ظهر  حيث  تاهارت 
باجللو�س  يهدده  فاتر  باأداء 
على دكة البدلء مقابل عودة 
الأ�سلي  من�سبه  اإىل  ماندي 

يف املحور.
الول  امل�سوؤول  يبحث  بينما 
على العار�سة الفنية الوطنية 

و�سط  يف  احللول  على 
بعدما  الهجومي  امليدان 
فيما  الربوز  يف  غزال  ف�سل 
يف  ظالته  براهيمي  يجد  مل 
وهو  األعاب  �سانع  من�سب 
للعودة غلى من�سبه  املر�سح 
بينما  اأي�رش  جناحا  املف�سل 
يعتمد على بنا�رش اأو هني يف 
�سناعة اللعب، ول ي�ستبعد اأن 
يتجدد غياب العربي �سوداين 
عن اخل�رش للمرة الثانية على 
تعافيه  عدم  ب�سبب  التوايل 
من الإ�سابة التي يعاين منها 
والذي ل يزال يتابع ح�س�سا 
ال�سفاء  اأجل  من  عالجية 
رفقة  املناف�سة  اإىل  والعودة 
فوري�ست  نوثنغهام  ناديه 

الجنليزي.

ينتظر اأن تعرف ا�ستدعاء 6 لعبني جدد

بلما�ضي يح�ضر لإحداث تغيريات يف قائمة مباراتي البنني
يتوّجه الناخب الوطني جمال بلما�سي نحو اإحداث عددا من التغيريات حت�سبا لقائمة املنتخب الوطني التي �ستكون 
معنية بخو�س مباراتي البنني املقررتني �سهر اأكتوبر الداخل �سمن ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا للأمم 2019 بالكامريون، 

ويبدو انب ملا�سي مل يتطرق يف الت�سريحات التي اأطلقها جلريدة »لوباريزيان« الفرن�سية حول �سرورة اإحداث تغيريات 
اأحيانا على الرتكيبة من اأجل تغليب م�سلحة املنتخب على ح�ساب اللعب �سوى متهيدا لإحداثه بع�س املفاجاآت 

مركب 5 جويلية يخ�س�س 20 األف تذكرة 
حت�سبا للقاء الرفاع البحريني

اإدارة �ضوناطراك ترف�س كوربي�س 
وتفا�ضل بني ما�ضوي واآيت جودي

دي�ضان: جنوم فرن�ضا 
الأبطال احلقيقيون

�سوناطراك  �رشكة  اإدارة  رف�ست 
املدرب  قدمها  التي  ال�رشوط 
اجل  من  كوربي�س  برنارد  الفرن�سي 
العار�سة  على  لالإ�رشاف  املوافقة 
اجلزائر،  مولودية  لفريق  الفنية 
داخل  من  م�سادر  ك�سفت  حيث 
الفريق العا�سمي اأن م�سوؤويل ال�رشكة 
وتف�سيال  جملة  رف�سوا  البرتولية 
املطالب املالية التي قدمها كوربي�س 
قا�سي  كمال  الريا�سي  املدير  اإىل 
من  ر�سميا  به  ات�سل  الذي  ال�سعيد 
الفريق  تدريب  على  الإ�رشاف  اجل 
خلفا ملواطنه املقال برنارد كازوين، 
اإىل  العودة  على  كوربي�س  وافق  اأين 
خا�س  بعدما  اجلزائر  يف  التدريب 
احتاد  اجلار  مع  �سابقة  جتدربة 
�سهرية  اجرة  طالب  لكنه  اجلزائر 
 600 يعادل  ما  اأورو  األف   30 قدرها 
ثالثة  ميتد  وعقدا  �سنتيم  مليون 
كوربي�س  رف�س  جانب  غلى  اأعوام، 
هذا  لتحقيقها  عليه  اأهدافا  حتديد 
اأهداف  دون  عقد  وتوقيع  املو�سم 
تبلغ  قيمة  ا�سرتاط  اإىل  بالإ�سافة 
ماليري   6 تعادل  ما  اأورو  األف   300
حال  يف  تعوي�سات  متثل  �سنتيم 
ال�رشوط  وهي  من�سبه،  من  اإقالته 
التي راأتها اإدارة �سوناطراك �ساحبة 
اأغلبية الأ�سهم يف الفريق مبالغا فيها 
اإىل  الأخ�رش  ال�سوء  منح  ورف�ست 
قا�سي ال�سعيد من اأجل التعاقد معه.

�سايفي  رفيق  يوا�سل  و�سوف 
الفنية  العار�سة  على  الإ�رشاف 

الفرتة  خالل  »العميد«  لت�سكيلة 
املقبلة اإىل حني التفاق مع املدرب 
تدور  حيث  معه،  والتعاقد  اجلديد 
ما�سوي  الدين  خري  بني  اخليارات 

الذي عاد 
العقد  ف�سخ  عقب  الوطن  ار�س  اإىل 
مع الإ�سماعيلي امل�رشي وعز الذين 
يتواجد دون فريق  الذي  اآيت جودي 
اإدارة  تتوجه  املقابل،  يف  حاليا. 
العا�سمي نحو حتويل لعبها  النادي 
املايل األيو ديانغ اإىل الحرتاف رفقة 
خالل  وذلك  الأوروبية  الأندية  اأحد 
ومتلك  املقبل،  ال�ستوي  املركاتو 
يف  يتمثل  لتعوي�سه  خيارا  الإدارة 
لعب كونغويل �سبق اأن عاينه م�سوؤولو 
املولودية وو�سعته �سمن اهتماماتها 

للتعاقد معه.
 5 ملعب  اإدارة  �سّطرت  املقابل،  يف 
فيما  التنظيمية  الإجراءات  جويلية 
املتعلقة  التذاكر  بيع  بعملية  يتعلق 
البحريني  والرفاع  املولودية  بلقاء 
لإياب  حت�سبا  اجلمعة  هذا  املقررة 
الدور ال�ساد�س ع�رش للبطولة العربية 
الالعب  رفقاء  يعود  حيث  لالأندية، 
الأوملبي  امللعب  اإىل  مباراكو  زيدان 
بعد غلقه خالل الفرتة املا�سية من 
اأجل اأ�سغال الرتميم، ويف هذا ال�سدد 
الأوملبي  املركب  اإدارة  و�سعت 
قيمة  للبيع  تذكرة  األف   20 جمموع 
الواحدة منها 300 دينار، اأين تنطلق 

عملية البيع غدا اخلمي�س.
عي�سة ق.

الفرن�سي  املنتخب  اأعرب مدرب 
�سعادته  عن  دي�سامب  ديدييه 
الدويل  الحتاد  بجائزة  بالفوز 
هذا  مدرب  لأف�سل  القدم  لكرة 
عا�س  اأنه  اإىل  اأ�سار  ولكنه  العام، 
قاد  حني  قبل  من  اأكرب  �سعادة 
مبونديال  للفوز  الديوك  منتخب 
رو�سيا، وقال دي�سامب »اإنها جائزة 
يل  بالن�سبة  الأهم  ولكن  مميزة، 
الأبطال احلقيقيون  الالعبني هم 
الكربى  ال�سعادة  فرن�سا،  لنجاح 
املونديال«،  يف  بالفعل  ع�ستها 
جوائز  يف  �سوته  دي�سامب  ومنح 
وفاران  جريزمان  لالعبيه  فيفا 
الكرواتي  فوز  وعن  ومبابي، 
باجلائزة، قال دي�سامب »لقد قدم 
قاد  كبريا،  مونديال  مودريت�س 
ناديه  ومع  النهاية  حتى  كرواتيا 
ريال مدريد فاز بالت�سامبيونزليغ، 
رائعا  مو�سما  قدم  رائع،  عام  اإنه 
بال �سك«.ذـ وب�سوؤاله عما اإذا كان 
وتتويجه  العامل  كاأ�س  يف  النجاح 
حياته،  غري  فرن�سا  مع  باللقب 
على  تتغري  مل  »حياتي  اأجاب 
الإطالق، ل زلت كما اأنا، اأف�سل ما 
يف اأن تكون بطال للعامل هي روؤية 
�سعادة الالعبني واملجموعة، ويف 
كل فرن�سا ب�سبب النت�سار«، وتابع 
بالعبيها،  بالفخر  ت�سعر  »فرن�سا 
مذهلة،  رائعة،  جتربة  كانت  لقد 

ولكن احلياة م�ستمرة، ل ميكن اأن 
هم  الأهم  املا�سي،  على  ترتكز 
الالعبون الفريق واملجموعة فوق 
كل �سيء«. وحول ما قدمه النجم 
الالعبني يف  اأف�سل  ورابع  ال�ساب 
القدم  لكرة  مبابي  كليان  العامل 
الفرن�سية باتخاذه قرار البقاء يف 
»الليغ1«، قال »من املهم اأن يظل 
اأجل  من  فرن�سا  يف  يلعب  مبابي 
م�ستوى  يرفع  اإنه  لدينا،  الدوري 
امل�سابقة على امل�ستوى الدويل«.

ن�ستطيع  ل  »لكننا  وا�ستدرك 
العامل  الأمر،  هذا  يف  التحكم 
وهناك  ي�سيطر  من  هو  املادي 
واجنلرتا  اإ�سبانيا  يف  كربى  اأندية 
لعبينا،  على  تتناف�س  وايطاليا 
اأكرب  عدد  هناك  كان  كلما  ولكن 
يف  يلعبون  العامل  اأبطال  من 
فرن�سا، كلما كان اأف�سل«. ورف�س 
اجلدل  اإىل  التطرق  دي�سامب 
غريزمان  اأنطوان  مقارنة  حول 
وليونيل  رونالدو  بكري�ستيانو 
رفيع  لعب  »اإنه  ولكنه:  مي�سي، 
الأوروبي  بالدوري  فاز  امل�ستوى، 
ال�سوبر  وكاأ�س  اأتلتيكو مدريد  مع 
هو  فرن�سا،  مع  وفاز  الأوروبي، 
يبث  وكذلك  الهجوم  يف  قائد 
ال�سعادة والفرحة، ومنتظم للغاية 

يف اأدائه، وهذه نقطة قوية«.
وكالت 

بعدما اأ�سبح لعبا احتياطيا وخارج 
ح�سابات مدرب غالتا�سراي

فيغويل ي�ضاعف التدريبات 
ل�ضتعادة ثقة تريمي

فيغويل  �سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�ساعف 

يف  والتواجد  البدين  اجلانب  حت�سني  اجل  من  اجلهود 

مدرب  ثقة  ا�سرتجاع  من  يتمكن  حتى  م�ستوياته  اأح�سن 

ال�سدد  هذا  تريمي، ويف  فاحت  الرتكي  غالتا�رشاي  ناديه 

ن�رش متو�سط ميدان املنتخب الوطني فيديو عرب ح�سابه 

الر�سمي يف موقع التوا�سل الجتماعي اأن�ستغرام يظهره 

داخل قاعة تقوية الع�سالت حيث يقوم بتدريبات اإ�سافية 

التح�سن والتواجد يف فورمة عالية ت�سمح  ت�ساعده على 

له بالعودة اإىل خيارات املدرب الرتكي و�سمان التواجد 

بعدما  غالتا�رشاي  لفريقه  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 

معدودة  دقائق  �سوى  ي�سارك  ول  احتياطيا  لعبا  اأ�سبح 

يتدرب  وهو  فيغويل  ظهر  لالإ�سارة  الثاين.  ال�سوط  يف 

الوطني  باملنتخب  تعلقه  مظهرا  الوطني  بالقمي�س 

اخل�رش  برتب�سات  لاللتحاق  جاهزية  اأظهر  واأنه  خا�سة 
وامل�ساركة يف املباريات يف كل دعوة ت�سله.

ع.ق.

بطولة العامل للجيدو باأذربيجان

بويعقوب يق�ضى يف الدور الأول
امل�سارع مي�سال هوراك ، وح�سم اأمر هذه املنازلة يف ظرف يف الدور الأول عقب خ�سارته اأمام امل�سارع الت�سيكي العاملية للجيدو املتوا�سلة فعالياتها بباكو اأذربيجان وزن اأقل من 100 كغ املمثل الثاين للجزائر يف البطولة اأق�سي اأم�س امل�سارع اجلزائري اليا�س بويعقوب يف  متكن  ان  بعد  فقط،  ثانية   12 و  �سيواجه الت�سيكي من احل�سول على العالمة الكاملة »ايبون« دقيقتني  الذي  الثاين  الدور  اإىل  للمرور  اأهلته  الذي فيه الربتغايل جورج فون�سيكا املعفى من مناف�سات التي  �سنة   33 بويعقوب  اإق�ساء  ويعترب  الأول،  امل�سارعني اجلزائريني خربة مبثابة الدور  اأكرث  احد  الوطني يعد  الفني  للمدير  وكذا  للم�سارع  حقيقية  خيبة 

البطولة �سليم  بوطب�سة الذي كان  يعقد عليه اآمال كبرية. هذه  يف  الأخر  اجلزائر  ممثل  اأن  اقل ومعلوم،  فئة  يف  تناف�س  الذي   نورين  فتحي  باملنازلتني العاملية  بالفوز  املناف�سة  ا�ستهل  قد  كغ   73 اليك�سندر من  الأمريكي  من  كل  اأمام  والثانية  ال�سقوط الأوىل  قبل  ونيكول غو�سيم من مونتينيغرو  اجلنوبي تورنر  الكوري  امل�ستقبلي  العاملي  البطل  الأوىل امام  باملنازلتني  فوزه  من  وبالرغم  �سانغرمي،  يتمكن اآن  مل  �سنة   27 نورين  امل�سارع  اأن  اإل  الثانية  من الرت�سح للمنازلت ال�ستدراكية من اأجل  املركز و 
اخلام�س.

وكالت



كورتوا يتفهم غياب كري�ستيانو ومي�سي
�أف�ضل  جائزة  على  ح�ضل  �لذي  مدريد،  ريال  مرمى  حار�س  كورتو�  تيبو  �لبلجيكي  �أبدى 
حار�س يف 2018 خالل حفل توزيع جو�ئز �لأف�ضل  تفهمه لغياب بع�س �لأ�ضماء �لبارزة مثل 
كري�ضتيانو رونالدو وليونيل مي�ضي عن �حل�ضور، و�أو�ضح كورتو� يف ت�رصيحات لو�ضائل �إعالم 
�إ�ضبانية عقب تتويجه باجلائزة: »هذ� ما حدث يف �لنهاية، هناك دوما مباريات يف �لدوري، 
لي�س  للعب مبار�ة  �لعودة  ثم  �إىل هنا  ل�ضاعتني ون�ضف  �ل�ضفر  �لأهم،  يكون  �أن  وهذ� يجب 
�حلل �لأف�ضل، �أتفهم ظروف �لبع�س يف عدم �لقدوم«. و�أعرب �ضاحب »�لقفاز �لذهبي« يف 
�أن يتمكن  �لبالغة بان�ضمامه لأف�ضل ناد يف �لعامل، كما متنى  مونديال رو�ضيا عن �ضعادته 
من �إ�ضعاد جماهري �لفريق د�ئما، وحتدث �ضاحب 26 عاما عن �ختيار 4 لعبني من �لفريق 
�مللكي �ضمن �لت�ضكيلة �ملثالية لهذ� �لعام، ف�ضال عن �ختيار مودريت�س كاأف�ضل لعب يف 
�لعامل، وقال يف هذ� �ل�ضدد »هذ� يعك�س �لقيمة �لفنية �لكبرية للفريق، وعلينا �لعمل بقوة 
با�ضتمر�ر من �أجل ح�ضد �لنت�ضار�ت و�لألقاب، هناك لعبني �آخرين �أي�ضا كانو� ي�ضتحقون 

�لتو�جد �ضمن �لت�ضكيلة �ملثالية«.

 بوكيتينو ينتقد اختيارات 
الفيفا جلائزة الأف�سل

�نتقد �لأرجنتيني ماوري�ضيو بوكيتينو �ملدير �لفني لفريق توتنهام �ختيار�ت �لحتاد �لدويل 
لكرة �لقدم للقائمة �لنهائية جلائزة �لأف�ضل، ويرى بوكيتينو �أن مو�طنه ليونيل مي�ضي جنم 
بر�ضلونة، هو �لأف�ضل يف �لعامل يف �لوقت �حلايل، رغم غيابه عن �لقائمة �لنهائية جلائزة 
»The Best«، وح�ضد �لكرو�تي لوكا مودريت�س لعب خط و�ضط ريال مدريد �جلائزة �أول 

�أم�س متفوًقا على كري�ضتيانو رونالدو لعب جوفنتو�س وحممد �ضالح لعب ليفربول.
وقال بوكيتينو، خالل ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« �لإ�ضبانية: »بالن�ضبة يل 
مي�ضي رقم و�حد، وي�ضتحق د�ئًما �لرت�ضح و�لفوز باجلائزة«، و�أ�ضاف: »وجود لعب مثل 
مي�ضي هو هدية للمتابعني ولكرة �لقدم نف�ضها، لكنني ل�ضت �ل�ضخ�س �لذي يُقرر«، يُذكر �أن 
توتنهام هو �خل�ضم �ملرتقب للبار�ضا يف دوري �أبطال �أوروبا، حيث �ضي�ضت�ضيف �ل�ضبريز 

فريق بر�ضلونة يوم 3 �أكتوبر �ملقبل يف لندن.

كارفاخال خارج ح�سابات مباراة اإ�سبيلية
ي�ضتعد ريال مدريد �ليوم خلو�س مو�جهة من �لعيار �لثقيل �أمام �إ�ضبيلية �ضمن مناف�ضات 
�لأمين  �لظهري  فاإن  �لإ�ضبانية،  »ماركا«  �ضحيفة  وبح�ضب  �لليغا،  من  �ل�ضاد�ضة  �جلولة 
للمرينغي د�ين كارفاخال لن ي�ضارك يف �ملبار�ة، حيث ل يز�ل يعاين من �إ�ضابة ع�ضلية، 
يريد�ن  ل  نف�ضه،  وكارفاخال  مدريد  ريال  مدرب  لوبيتيغي  »جولني  �ل�ضحيفة:  و�أ�ضافت 

�ملخاطرة بامل�ضاركة يف �ملبار�ة«.
وغاب كارفاخال عن �لنت�ضار بهدف نظيف على �إ�ضبانيول �جلولة �ملا�ضية، حيث لعب 
�أمام خيارين،  �أ�ضبح  �أن لوبيتيغي  �أودريوزول، و�أ�ضارت �ل�ضحيفة  �ألفارو  بدل منه �ل�ضاب 
�إما منح �أودريوزول �ملزيد من �لدقائق �أو �لعتماد على نات�ضو �ضاحب �خلرب�ت �لكبرية، 
مرة  �لأ�ضا�ضية  للت�ضكيلة  بيل  وغاريث  كرو�س  توين  �ضيُعيد  لوبيتيغي  باأن  �لتقرير  و�أفاد 
�أخرى بعد �إر�حتهما �ملبار�ة �ملا�ضية، بينما من �ملتوقع بقاء بنزمية على مقاعد �لبدلء 

��ضتعد�د� للديربي �ضد �أتلتيكو مدريد.

ا�ستبعاد مي�سي عن الأرجنتني جمددا
من  مي�ضي  ليونيل  بر�ضلونة  جنم  �ضكالوين  ليونيل  �لأرجنتيني  �ملنتخب  مدرب  ��ضتبعد 
قائمة �ملنتخب �لتي ت�ضتعد خلو�س مبار�ة ودية �أمام �لرب�زيل يف �لريا�س يوم 16 �أكتوبر، 
وذكرت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« �أن �لنجم �لأرجنتيني ل يز�ل م�رص� على �لبتعاد عن 
�مل�ضاركة �لدولية مع �لأرجنتني خالل �لتجمع �ملقبل، كما �ضيغيب عن �لتجمع يف �ضهر 
و�أعرتف  ر�ضمية،  مبار�ة  �أول  يف  بالعودة  لإقناعه  �لأرجنتيني  �لحتاد  دور  لياأتي  نوفمرب 
�ضكالوين باأن قائد �ملنتخب �ضوف يغيب عن �للقاء �ملقبل �أي�ضا، بعدما مت ��ضتبعاده من 
�ملبار�تني �ملا�ضيتني �أمام غو�تيمال وكولومبيا، وقال مدرب �لأرجنتني: »�أنا �أحتدث مع 
مي�ضي د�ئما، �جلميع يعلم باأن بيننا عالقة جيدة، �ملدرب �لذي �ضياأتي هو من �ضيتوىل 
تلك �مل�ضاألة«. كان مي�ضي قد �رصح باأنه لن يتو�جد مع منتخب بالده خالل  �ملباريات 

�لر�ضمية �ل�ضت خالل هذ� �لعام.

مودريت�ش ينهي هيمنة مي�سي وكري�ستيانو

نال �لكرو�تي لوكا مودريت�س لعب ريال مدريد �لإ�ضباين جائزة �أف�ضل لعب يف حفل �جلو�ئز �ل�ضنوي لالحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم �ول �م�س بعد نحو �ضهر من �ختياره �أف�ضل لعب �أي�ضا من قبل �لحتاد �لأوروبي، وتفوق مودريت�س �لذي �ختري �أف�ضل 
لعب يف مونديال رو�ضيا 2018، على �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو زميله �ل�ضابق يف ريال ولعب جوفنتو�س �لإيطايل حاليا، 
و�مل�رصي حممد �ضالح لعب ليفربول �لإجنليزي، و�ضاهم مودريت�س �لذي �أمت يف �لتا�ضع �ضبتمرب عامه 33، يف �إحر�ز فريقه 
�أوروبا، و�ضاهم ب�ضكل كبري يف قيادة منتخب بالده �إىل �ملبار�ة  �لثالث تو�ليا يف دوري �أبطال  ريال يف �ملو�ضم �ملا�ضي لقبه 
�لنهائية لكاأ�س �لعامل للمرة �لأوىل يف تاريخها. و�أنهى مودريت�س هيمنة ��ضتمرت عقد� من �لزمن لرونالدو و�لأرجنتيني ليونيل 
مي�ضي جنم بر�ضلونة �لإ�ضباين، على لقب �لأف�ضل بني لعبي كرة �لقدم يف �لعامل، وبات يعد يف موقع �لأف�ضلية لنيل �أبرز �جلو�ئز 
�لفردية، �أل وهي �لكرة �لذهبية �لتي متنحها جملة »فر�ن�س فوتبول« يف دي�ضمرب، وقال مودريت�س بعد ت�ضلمه جائزته من رئي�س 
�لفيفا جاين �إنفانتينو يف �حلفل �لذي �أقيم يف لندن »كان مو�ضما ل ي�ضدق، �أف�ضل مو�ضم يف حياتي ل زلت غري مدرك �إىل �أي 
حد كانت �ل�ضنة جيدة، على �ل�ضعيد �جلماعي، �لفردي، و�أنا فخور بكل ما حققته هذه �ل�ضنة و�ضاأذكرها �ىل �لأبد«، وغاب 
رونالدو ومي�ضي عن حفل �جلو�ئز، علما �أن �لأرجنتيني غاب عن �لقائمة �لنهائية للمر�ضحني �لثالثة للجائزة للمرة �لأوىل منذ 
عام 2006. بينما تُِوّج �لفرن�ضي ديديه دي�ضامب،مدرب �ملنتخب �لفرن�ضي، بجائزة �أف�ضل مدرب يف �لعامل، وتفَوّق دي�ضامب،على 
�لتو�يل،و�لكرو�تي  على  �لثالثة  للمرة  �أوروبا  �أبطال  بدوري  للفوز  مدريد  ريال  قاد  �لذي  زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�ضي  مو�طنه 
ز�لتكو د�ليت�س،�لذي قاد �ملنتخب �لكرو�تي لنهائي �ملونديال �لرو�ضي، وكان دي�ضامب قد قاد منتخب �لديوك للفوز مبونديال 

رو�ضيا للمرة �لثانية يف تاريخ فرن�ضا، بعد �ملرة �لأوىل �لتي توجو� بها قبل 20 عاًما.
فيما تُِوّج �مل�رصي حممد �ضالح مهاجم ليفربول، بجائزة »بو�ضكا�س« ل�ضاحب �أف�ضل هدف بالعامل لعام 2018، وقال حممد 
�ضالح بعد �لفوز باجلائزة: »�ضعيد وفخور جًد� بعد �لفوز باجلائزة، �أريد �أن �أ�ضكر �لذين �ضوتو� يل، و�أتطلع جلائزة �أخرى هذ� 
�مل�ضاء«، وتفَوّق هدف �ضالح �لذي �ضجله يف �إيفرتون، على مق�ضية كري�ضتيانو رونالدو يف جوفنتو�س وهدف غاريث بيل �لريال 

�أمام ليفربول.

�أبدت ر�بطة لعبي كرة �لقدم يف �إ�ضبانيا رف�ضها لتوجه ر�بطة �لدوري 
�لأمريكية،  �لوليات �ملتحدة  �لبطولة يف  �ملحلي لإقامة مبار�ة من 
وذلك بعد ثالثة �أيام من موقف مماثل لالحتاد �لإ�ضباين للعبة، وعلى 
رغم �ت�ضاع د�ئرة �لرف�س، عاد رئي�س ر�بطة �لدوري خافيري تيبا�س 
هذه  �أن  معترب�  �لأمريكية،  �ملبار�ة  �إقامة  فكرة  عن  جمدد�  للدفاع 
�خلطوة متثل م�ضلحة ��ضرت�تيجية وت�ضويقية لكرة �لقدم �لإ�ضبانية، 
ر�بطة  �أبلغت  �ملعلومات  نق�س  ظل  »يف  بيان:  يف  �لر�بطة  وقالت 
هذه  �إقامة  على  مو�قفتها  عدم  �لليغا  �لإ�ضبان  �لقدم  كرة  لعبي 
�ملبار�ة«، م�ضرية �إىل �أن ر�بطة �لدوري مل ترد على خماوف �أبدتها 
ر�بطة �لالعبني، و�أ�ضارت �لأخرية �ىل �أن ر�بطة �لدوري مل حتظ حتى 
�لآن باملو�فقات �ملطلوبة للم�ضي يف نقل مبار�ة بر�ضلونة وم�ضيفه 
»��ضتادي  ملعب  على  جانفي   27 يف  مقررة  كانت  و�لتي  جريونا 
نف�ضه  �ل�ضهر  من   26 يف  لإقامتها   ،21 �ملرحلة  �ضمن  مونتيليفي« 

�لوليات  يف مدينة ميامي �لأمريكية. ولقيت فكرة نقل �ملبار�ة �ىل 
�ملتحدة معار�ضة د�خل �إ�ضبانيا وخارجها، فموقف ر�بطة �لالعبني 
ياأتي بعد �إعالن �لحتاد �لإ�ضباين �جلمعة معار�ضته ر�ضميا للخطوة، 
كما �أن رئي�س �لحتاد �لدويل جاين �نفانتينو �أعرب يف وقت �ضابق هذ� 
�ل�ضهر عن عدم حتبيذ هذ� �لقرت�ح، و�أكد رئي�س نادي ريال مدريد 
فلورنتينو برييز �أن فريقه �ضريف�س ب�ضكل مطلق �ل�ضفر �ىل �لوليات 
�ملتحدة خلو�س مبار�ة يف �لدوري �ملحلي، على رغم ذلك، يبدو �أن 
�لليغا عازمة على �مل�ضي يف �خلطوة �لتي تاأتي �ضمن �ضعيها جلذب 
�ملزيد من �مل�ضجعني للدوري من خارج �لقارة �لأوروبية ل�ضيما يف 
�أمريكا �ل�ضمالية، وكان تيبا�س قد �أ�ضار �جلمعة �ىل �أن رف�س �لحتاد 
�ملطلوبة  �لإي�ضاحات  كل  توفري  على  تعمل  �لليغا  و�أن  نهائيا،  لي�س 
وجريونا،  بر�ضلونة  �ملعنيان  �لناديان  �أبدى  كما  �ملعنيني،  لالأطر�ف 

عدم ممانعتهما لنقل �ملبار�ة.

رابطة الالعبني ترف�ش اللعب بالوليات املتحدة
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كيلليني يتجاهل األيغري يف حفل الفيفا
�أليغري، يف حفل �لحتاد  ك�ضفت تقارير �ضحفية عن جتاهل جورجيو كيلليني قائد جوفنتو�س ملديره �لفني ما�ضيمليانو 
�أليغري يف جائزة �أف�ضل مدرب يف  �لدويل لكرة �لقدم، وذكر موقع »فوتبول �إيطاليا« �أن كيلليني مل ي�ضوت ل�ضالح مدربه 
وزلتكو  �إيطاليا  مدرب  مان�ضيني  روبرتو  لفرن�ضا،  �لفني  �ملدير  دي�ضامب  ديدييه  �لثالثي  �ختيار  كيلليني  وف�ضل  �لعامل، 
د�ليت�س مدرب كرو�تيا. وتوج دي�ضامب، بجائزة �أف�ضل مدير فني يف �لعامل متفوًقا على كل من د�ليت�س وزين �لدين زيد�ن 

مدرب ريال مدريد �ل�ضابق بعدما �قت�رصت �لقائمة �لنهائية على هذ� �لثالثي.
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روبرت دي نريو 

ق�صة جناح �صينمائي متتد �إىل �أزيد من ن�صف قرن
يوميا  هوليوود  �إىل  ت�صل 
�جلديدة،  �ملو�هب  �آالف 
�لتي حتلم مبالم�صة �ملجد 
لكن  �ل�صينما،  عامل  يف 
هناك بالفعل جنوم يهيمنون 
ق�صة  كتبو�  �ل�صاحة  على 
م�صريتهم عرب حتقيق جناح 

ور�ء جناح.
لهوؤالء  مثال  �أملع  ولعل 
�ملمثل  هو  �لنجوم 
دي  روبرت  �لنيويوركي 
�لـ75  عامه  �أمت  �لذي  نريو، 
�أوت �جلاري، ويتمتع  يف 17 
يف  عاما   50 تفوق  مب�صرية 
دي  ولد  �ل�صينما  �صناعة 
�أيقونة  نيويورك،  يف  نريو 
للواليات  �ل�رشقي  �ل�صاحل 
�أبوين فنانني،  �ملتحدة، من 
و�ل�صاعرة  �لر�صامة  هما 
و�لر�صام  هولتون،  فرجينيا 
نريو،  دي  روبرت  و�لنحات 
بقدر  يتمتعان  كانا  �للذ�ن 
كبري من �ل�صهرة يف �لو�صط 

�لثقايف بنيويورك.
�لو�لدين،  �نف�صال  مع  لكن 
ثالثة  روبرت  عمر  وكان 
�لطفل  بد�أ  فح�صب،  �أعو�م 
و�لده،  مع  �أقل  وقتا  يق�صي 
م�صاهدة  على  د�أبا  لكنهما 
�لتي  �ملر�ت  خالل  �الأفالم 
�للقاء،  فر�صة  لهما  �أتيحت 
�لطفل  د�خل  ن�صاأ  هنا  ومن 
دي  وكان  �ل�صابع  �لفن  حب 
مقابلة  خالل  قال  قد  نريو 
�صي«  بي  »�إيه  �صحيفة  مع 
م�صريتي  »بد�أت  �الإ�صبانية 
من  �لعا�رشة  بلغت  حني 
�الأ�صد  دور  �أديت  عمري. 
�أوز«  »�صاحر  يف  �لرعديد 
يف م�رشحية مدر�صية«، قبل 
�أن يعزف عن �لتعليم، متبعا 
�صغفه بالتمثيل، لكن بطريقة 

�حرت�فية.
نحو  �ليافع  نريو  دي  �جته 
»�صتيال  يف  �لتمثيل  در��صة 
�أكتينغ«  �أوف  �صتوديو  �أدلر 
بعد  وبد�أ  ر�أ�صه،  مب�صقط 
عمره  من  �لـ20  بلوغه 
لرب�يان  �أفالم  يف  �مل�صاركة 
به  ربطته  �لذي  باملا،  دي 
�صد�قة وطيدة، و��صتهل معه 
بفيلم  �ل�صينمائية  م�صريته 
�أو )حتيات(   )Greetings(
بو�بته  يعد  �لذي   ،1968 يف 
بف�صل  �إذ  �ل�صهرة.  نحو 
دي  �صيتعرف  �لفيلم،  هذ� 
نريو على من �صيكون قائده 
�الأفالم  من  كبري  عدد  يف 
هذ�  كان  فيها.  �صارك  �لتي 
�ل�صخ�ص هو �ملخرج �لكبري 
�لذي  �صكور�صيزي،  مارتن 
جائزة  بثاين  بف�صله  فاز 
وكانت  �أو�صكار يف م�صريته، 

فيلم  عن  ممثل  الأف�صل 
)�لثور  �أو   )Raging Bull(

�لهائج( يف 1980.
يف  �الثنان  تعاون  وقد 
للغاية،  �صهرية  �أخرى  �أفالم 
�أو   )Taxi Driver( منها 
 ،1977 يف  �الأجرة(  )�صائق 
دي  جملة  ب�صبب  خا�صة 
»�أتتحدث  فيه  �خلالدة  نريو 
بجائزة  �لفيلم  وفاز  �إيل؟«، 
مبهرجان  �لذهبية  �ل�صعفة 
فرن�صا،  يف  �ل�صينمائي  كان 
 )Goodfellas( و�أفالم مثل
�لطيبون(  )�الأ�صدقاء  �أو 
�أو   )Casino(و  ،1990 يف 
لكن   .1995 يف  )�مللهى( 
لدي  �أو�صكار  جائزة  �أول 
يف  بها  فاز  قد  كان  نريو 
�ل�صاب  دور  �أدى  1974 حني 
مع  كورليوين  فيتو  دون 
فورد  فر�ن�صي�ص  �ملخرج 

 The( �صل�صلة  يف  كوبوال 
)�الأب  �أو   )Godfather

�لروحي( يف 1974.
دي  روبرت  م�صرية  �إن 
للغاية،  طويلة  �لعملية  نريو 
وح�صبما �أكد هو يف مقابلة مع 
�الإ�صبانية  »�إملوندو«  جريدة 
يفعل  �أن  قبل  �أتقاعد  »لن 
عينه«ويظهر  �ل�صيء  مارتي 
كون  يف  بو�صوح  �الأمر  هذ� 
هو  نريو  دي  �أفالم  �أحدث 
ل�صالح  �ملخرج  هذ�  �إنتاج 
فيلم  »نتفليك�ص«  من�صة 
�أو   )The Irishman(
)�لرجل �الأيرلندي( وي�صتلهم 
رو�ية  من  �أحد�ثه  �لفيلم 
 I heard you paint(
�أنك  )�صمعت  �أو   )houses
للكاتب  �ملنازل(  تطلي 
وي�صطلع  بر�ندت.  ت�صارلز 
دي نريو بدور فر�نك �صري�ن 

بـ«�الأيرلندي«،  �مللقب 
�لذي تن�صب �إليه 25 جرمية 
�صلة  لها  �أن  يعتقد  قتل 
عملت  �ملافيا   بع�صابات 
يف هذ� �لفيلم وجوه ماألوفة 
�صكور�صيزي  �إىل  بالن�صبة 
وليوناردو  بي�صكي  جو  مثل 
�ملمثل  و�أي�صا  كابريو،  دي 
ومل  بات�صينو.  �آل  �ملوهوب 
لطرح  حمدد  تاريخ  يتقرر 
�أكدت  م�صادر  لكن  �لفيلم، 
يف  �ل�صا�صات  �صي�صل  �أنه   «

.2019

اأوفى موؤيدي 
احلزب 

الدميقراطي 
بالوليات 

املتحدة
وبعيد� عن م�صريته كممثل، 
كاأحد  نف�صه  نريو  دي  يقدم 
�حلزب  موؤيدي  �أوفى 
بالواليات  �لدميقر�طي 
�ملتحدة، وقد وجه يف �أكرث 
�إىل  �نتقاد�ته  منا�صبة  من 
�حلايل  �لرئي�ص  �صيا�صات 
وكان  تر�مب  دونالد  للبالد 
�نتقاد�ته  �أق�صى  �آخر 
خالل  وجهه  �لذي  ذلك 
حفل  من  �الأخرية  �لن�صخة 
كان  حيث  توين،  جو�ئز 
�أد�ء  يقّيم  �أن  �ملنتظر  من 
لكنه  �صربينج�صتني،  برو�ص 
�ملن�صة  عن  نزوله  فور 
�لرئي�ص،  �إىل  �ل�صباب  وجه 
�جلمهور  قابله  �لذي  �الأمر 
وقبل  و�الإ�صادة  بالت�صفيق 
ذلك، كان �ملمثل �لنيويوركي 

يف  رغبته  عن  ك�صف  قد 
�لوجه  يف  لكمة  »توجيه 
بعد  وعاد  �لرئي�ص«،  �إىل 
مل  باأنه  ليذكر  بفرتة  ذلك 
رئي�ص  ب�رشب  حلمه  يحقق 
�لواليات �ملتحدة حتى ذلك 

�لوقت.
كان  �أن  نريو  لدي  �صبق  كما 
يف  �لتحكيم  جلنة  من  جزء� 
 ،2011 عام  كان  مهرجان 
ثالث  من  �أبناء  �صتة  ولديه 
�الأوىل  زوجته  وكانت  ن�صاء. 
ممثلة  وهي  �أبوت،  ديانا 
 12 بها  زو�جه  د�م  �أمريكية 
ر�فائيل.  له  و�أجنبت  عاما 
كما تبنى دي نريو فتاة تدعى 
زيجة  ثمرة  وكانت  درينا، 

�أبوت بزوجها �ل�صابق.
و�أقام دي نريو عالقة، �أي�صا، 
�صميث،  توكي  �لعار�صة  مع 
طريق  عن  تو�أما  له  �أجنبت 
ورحم  �ل�صناعي  �لتخ�صيب 
جوليان  هما  م�صتاأجر، 
هرني و�أرون كندريك وكانت 
�مل�صتمرة  �الأخرية،  زيجته 
يف  متت  قد  �الآن،  حتى 
�ملحظوظة  وكانت   .1997
جري�ص  هي  �ملرة  هذه 
�أي�صا،  وهي ممثلة  هايتاور، 
له طفلني، هما  �أجنبت  وقد 
�إليوت )20 عاما( �لذي يعاين 
وهيلني  �لتوحد،  متالزمة 
�صبعة  عمرها  جري�ص، 
عن  �إجنابها  ومت  �أعو�م، 
�ل�صناعي  �لتخ�صيب  طريق 
�أن  و�صبق  رحم   و��صتئجار 
دي  �إ�صابة  ت�صخي�ص  مت 
نريو ب�رشطان �لربو�صتاتا يف 
جلر�حة  خ�صع  لكنه   ،2003
وتعافى  �لورم  ال�صتئ�صال 
عليه  يتعني  �أنه  رغم  متاما، 
فرتة  كل  فحو�صات  �إجر�ء 

لتجنب حدوث �نتكا�صة.
�أعماله، فكان ذلك  �آخر  �أما 
بوك�ص  »هوم  �أنتجته  �لذي 
 The( بعنو�ن  �أوفي�ص« 
�أو   )Wizard of Lies
)�صاحر �الأكاذيب( يف 2017، 
برنارد  بدور  فيه  ويقوم 
�أكرب  �إحدى  بطل  مادوف، 
تاريخ  يف  �لن�صب  عمليات 
حقق  و�لذي  �صرتيت،  وول 
دوالر،  مليون   64.800
مي�صيل  �ملمثلة  وت�صطلع 
فايفر بدور زوجته  و�إجماال، 
�أحد  نريو،  دي  روبرت  يُتم 
�ل�صينما  عامل  وجوه  �أبرز 
ثالثة  �الأخرية،  �لعقود  يف 
�أرباع قرن مع ولعه، �لتمثيل، 
منخرطا مع �أ�رشته �لكبرية، 
دون �أن تتاأثر �صورته كنا�صط 

�جتماعي. 

تويف �صباح �أم�ص �الثنني، �لفنان 
�مل�رشي عمر ناجي، بعد �رش�ع 
مع �ملر�ص، يف مدينة كاليفورنيا 
جثمانه  دفن  و�صيتم  �الأمريكية، 
�بنة  �أعلنت  ح�صبما  هناك، 

�صقيقه، عرب�صفحتها على موقع 
ممثل  ناجي  عمر  في�صبوك. 
�ملبكرة  طفولته  ق�صى  وخمرج، 
و�أنهى  �ل�صعيد،  ربوع  يف  و�صباه 
در��صته �ملتو�صطة وعامه �الأول 

وترك  باأ�صيوط  �لطب  كلية  يف 
�لثاين،  �لعام  يف  �لطب  كلية 
للفنون  �لعايل  باملعهد  و�لتحق 
در��صته  �أثناء  وعمل  �مل�رشحية، 
كبطل  وهبي،  يو�صف  بفرقة 

منها  م�رشحياته  من  للعديد 
»�الأخر�ص« و«بنت �لهوى«ليلتحق 
ويقوم  �لقومي،  بامل�رشح  بعدها 
»مقالب  م�رشحية  ببطولة 
�ملنتج  �كت�صفه  ثم  عطيات«، 

رم�صي�ص جنيب، وقدمه يف فيلم 
ذلك  وبعد  �لعمر«،  �آخر  »حتى 
�الأفالم  من  �لعديد  يف  �صارك 
من  �لتلفزيونية،  و�الأعمال 
�جلبل،  ذئاب  »�الأخر�ص،  �أبرزها 

 2006 عام  �الأخطبوط«وكتب 
»�يزيدور�«  بعنو�ن  ق�صري�  فيلما 
�لزوج  هو  ناجي  عمر  �أن  يذكر 
�لر�حلة  للفنانة  و�الأخري  �لر�بع 

زبيدة ثروت.

وفاة �لفنان �مل�صري عمر ناجي



حاورها: حكيم مالك

العربي  امل�رشق  اأن  ي�ؤكد  ما  وهذا 
ا�صتطاع اأن ي�صل اإىل مراتب عالية يف 
فن�نه  باختالف  الأدبي  الإبداع  عامل 
من �صعر ورواية وق�صة وخاطرة ، فلقد 
ك�صفت لنا هذه ال�صاعرة  املتاألقة  من 
الأول  احل�رشي   احل�ار  هذا  خالل  
  « »ال��صط  جريدة  به   انفردت  الذي 
اأين  العربي   ال�طن  ويف  اجلزائر  يف 
حتدثت لنا  فيه عن تفا�صيل  باك�رة 
اأعمالها واملتمثلة يف جمم�عة �صعرية  
ال�صفاه املجدلية  حتت عن�ان  »على 
»�ص�ريانا«  م�ؤ�ص�صة  عن  »ال�صادرة 
اعتمدت  والتي  الإعالمي    لالإنتاج 
ال�رشد  على  املبدعة  هذه  فيها  
فمحبتها  ال�صادقة  والعاطفة  النرثي  
كبرية ل�طنها  �ص�ريا وعالقتها وطيدة 
باجلزائر التي تكن لها حمبة منقطعة 
النظري والتي اأكدت  اأن  هناك رابط 

كبري يجمعها  بالأدباء اجلزائريني.

هل لك �أن تعرفينا من هي ملي�س 
�صلمان �صالح؟

 04 م�اليد  �صالح  �صلمان  ملي�س  اأنا 
واأنا  ابنتان  اأفريل 1964 متزوجة ويل 
ال�صاحل  ل�ؤل�ؤة  طرط��س  مدينة  من 
�صنة  الفرن�صية  اللغة  در�صت  ال�ص�ري 
واحدة ومل اأكمل ب�صبب ظروف خا�صة 
الدنيا  عرب  من  عربة  اأنا   .. للعائلة 
يقال  احلياة...  روح  يف  طفلة  لكنني 
مكتملة..  واأنثى  وجميلة  طيبة  عني 
والثبات  الق�ة  ه�  عني  واملجه�ل 
ومعركة  احلياة  م�صاعب  م�اجهة  يف 

مل  كامراأة  ملي�س  لإثبات  الن�صال 
ما  لتكمل  فر�صة  احلياة  من  تاأخذ 
كانت تخطط له كم�صتقبل فعال على 
عن  كتبت  ما  واأجمل  ال�اقع..  اأر�س 
نف�صي ق�صتي مع اأملي يف ن�رش دي�ان 
با�صمي  الأمد  ليك�ن ذكرى ط�يلة  يل 

اأذكر به بعد مماتي فاأق�ل:

اأرف�ُس اأن يَقَراأين الغروُب
ويَرحُل بي  الالحدوُد 
اأنا من تَزه� بال�صم�ِس 
ُب يف ِظِلّها ��صَ وتَخ�صَ
فليم�صْغ ذاَك الغ�صُق 
ِتلَك النف�ُس الآدميُة 

........
اأنا اأنثى...يُريدها ال�صك�ُن

اأنا اأنثى........روٌح ل ج�صٌد 
امراأةٌ...لََعنَْت لغَة الأج�صاِد

تُريد انبثاَق فجِر ابت�صامتها
لن تركَع لر�صاٍب تُثملها 

ول.... لأح�صاٍن تُنِع�ُصها 
ثم تُْقَطُف.....زهرًة.....زهرة

فقط بالروِح اأ�صم�
لأر�ص� على ال�صاطئ املفق�د

�صل�صايل  �صالح  �صلمان  ملي�س  اأنا.. 
وغر�س  �ص�رية  بقاع  كل  من  جمب�ل 
ال�صهداء  اأم  طرط��س  �صاطئ  على 
املجدلية(  ال�صفاه  )على  اأ�صدرت 
اإننا  الدمار  لنا  اأراد  من  لكل  لأق�ل 
وعطر  قا�صي�ن  ب�صم�خ  �صامدون 
الغــــد  الدم�صقي)اأّيهـــا  اليا�صمني 
نرثت  هــلل..  الفجـــر  ميـــالد  اقتـــرب 
هذه املجم�عة ال�صعرية )على ال�صفاه 
م�ؤ�ص�صة  عن  وال�صادرة  املجدلية( 

فجاءت  الإعالمي  لالإنتاج  �ص�ريانا« 
بالأحا�صي�س،  مفعمة  بال�ص�ر،  غنّية 
بق�صايا  تنب�س  الطرح،  يف  جريئة 
عدة  عناوين  وال�طن..  الإن�صان 
منذ  هادفة  جاذبة  فكانت  اخرتتها 
رقيق  اأنث�ي  اح�صا�صي  البداية..  
طغى على معظم ق�صائدي لأ�صل من 
وال�طن.  واحلب  الإن�صان  اإىل  خالله 
اخلالدين  اإىل  كلماتي  اأهديت  وقد 
رافعني  الفداء  �صه�ة  امتط�ا  الذين 
باك�رة  ففي  ال�طن  �رشف  م�صاعل 
بق�ة  وق�صاياه  ال�طن  ح�رش  اأعمايل 
الق�صائد  اأكرث  يف  عقلي  �صفائر  بني 
الدافقة  ال�طنية  باأحا�صي�صي  اأب�ح 
الكلمات  لتاأتي  اإيقافه،  ي�صعب  كنهر ٍ 
،رقيقة،  �صادقة  القلب..  اإىل  اأقرب 
)قبلة  ق�صيدة  يف  اأق�ل  كاأن  دافئة... 

ميالد ال�صالم(: 

اقرتب ميالد الفجر 
لت�صح� حمائم ال�ص�ق 

حتمل بني طياتها 
فرحاً وثل�جاً

يتقهقر احلزن معلناً التمرد

كما �أقدم لكم هذ� �ملقطع كهدية  
لقر�ئي يف كل مكان 

 
ها قد َقِدمت اأطياف النهار 

لنحاور بع�صنا اأجمل الهم�صات 
نتمايل مع اأجمل الأحلان 

نتزين بعقد اليا�صمني
نتبارك من اأر�صك يا �صام

بقبلة ميالد جميد 
املجد هلل يا وطن احلب.. 

يا وطني.. 

باملقابل �صّ�رت مبفردات حزينة تارة 
املحبة  وطن  اآلم  اأخرى  تارة  وحادة 
ه�ؤلء  له  تعر�س  وكيف  وال�صالم، 
به  وعاث�ا  وقتل�ا  فهدم�ا  املرتزقة 
)بيارق  ق�صيدتي  لأختم  ف�صادا... 
وميالد  الأفق  يف  لح  باأمل  الفجر( 

فجر مكلل بالنت�صار والعزة فاأق�ل: 

اأت��صد اأمل وطن
تكاثفت الذئاب

رحلة غدر
من جن�ن الأنا 

قدر اأعلن افتتاح مقربة.. 
خليانة اليا�صمني والن�فرة 

انهمرت اأم�اج املقل
اأيها الغد.. اقرتب 
ميالد الفجر هلل 
اإين يف النتظار.. 

زغاريد تقرع الأب�اب.. 

مبا�رش  ب�صكٍل  ق�صائدي  رتلّت  وقد 
احلروف  ترى  لدرجة  ومت�صل�صل 
اإحدى  البع�س..  بع�صها  مع  تتعانق 
هذه الق�صائد اأردتها للقدي�صني الذين 
لن تغيب �صم�صهم اأبداً... اإىل ال�صهداء 
بدمائهم  ال�طن  اأر�س  �صّ�روا  الذين 
فقلت  واخلل�د  بال�صم�  العبقة  الذكية 

يف ق�صيدة )ط�فان عرب الأثري(: 

اأدع�ك.. 
لقبلة اأطالل ال�طن 

نر�صم مالئكة الفرح 
على جدران الأنقا�س.. 
وعناق الفل لليا�صمني.. 

اأدع�ك لنكتب مباء احلب.. 
النت�صار قادم... 

عرب اأثري دم ال�صهيد.. 

وقد كتبت عن الأنثى واحلب كما جاء 
على الغالف: 

اأيا دفء ال�صتاء وال�صمر 
ملذاق الثمالة هي ال�صكر
من عذبها يفي�س الكاأ�س

فت�صم� بك طق��س اله�ى
على ال�صفاه املجدلية

تالم�س خدود زهر اخلزام
تدغدغ باأهدابها حد احل�صام

يف عينيها �صكن �صياء القمر..

خطابك �إن�صاين بالدرجة 
�لأوىل يف ديو�نك »على �ل�صفاه 

�ملجدلية«؟ هل هو حماكاة 
للو�قع و�لوجع �ل�صوري؟

اأ�صبت، خا�صت بالدي جراحات األيمة 
داخل  من  الظهر  يف  غدر  وطعنات 

كانت عمالء  واللعنة  البالد وخارجها 
�صد ال�طن.

الأزمة  ميدان  نببت حرويف يف  لذلك 
التاريخية التي مرت بها بالدي. لذلك 

كان اهدائي كالتايل:

لعبٍق ما�ًس..
لطيٍف ذوى  عني وه�ى
حلٍبّ كان دوماً طريقي 

واإليه دوماً األتفت 
لتلك الأ�صط�رةُ املخمليُة 
التي نح�يها ونت�حُد فيها 

ومِلَْن كتَب يف معانيها جملًة 
ل�حًة  ور�صم  رق�صًة  باحلروِف  َن  ودَوّ

وحّ�لها �صمف�نيًة لهبًة 
للمي�س التي اأحب.

 
لطاملا احلُبّ نقتاتُه

يُطاق بظلِه ال�صقُم
عّل املحبَة جتمعنا 

حُتيي بيننا ال�صالُم... 
اأهدي حرويف اإىل 

خالدين امتط�ا �صه�ة م�صاعل �رشف 
ال�طن 

ليف�ح  الفراق  بعد  �صيذكرين  من  اإىل 
عطري يف كّل اأوان ..

هل جنح ديو�نك »على �ل�صفاه 
�ملجدلية« ولقي �إقباًل من طرف 

�لقر�ء؟

مني  يطلب  كان  راأيت  ما  ح�صب  نعم 
بيع  الأ�صدقاء واملعارف وقد مت  من 
عدد من الن�صخ ولكني اأحتفظ ب 75 
ن�صخة من اأجل حفلة ت�قيع املتاأخرة 

لأ�صباب كثرية..

كيف كان تعاملك مع موؤ�ص�صة 
»�صوريانا« لالإعالم �لتي ن�صرت 

باكورة �أعمالك؟

م�صه�رة  م�ؤ�ص�صة  لالإعالم  »�ص�ريانا« 
فقط  بالعمل  اإتقان  لديهم  ومعروفة 
لديهم  الأ�صعار  ارتفاع  من  نعاين 
ولكل  الن�رش  دور  من  بالباقي  مقارنة 
باملعار�س  ت�صرتك  اأ�صعاره وهي  دور 
الدولية وقد مت عر�س دي�اين ببع�س 
الدول كالبحرين وال�صارقة واأب� ظبي و 
بريوت ... لكنني تركت التعامل معهم 
لأنهم مل ينفذون التفاق املتفق عليه 
بت�ص�يق الكتب جميعاً املرتوكة لديهم 

وقد مت القب�س على هذا التفاق.

ماهي �أبرز �مللتقيات �لتي 
�صاركت فيها؟ وماذ� عن �جلو�ئز 

�لتي حت�صلت عليها؟

»حديث  واأبرزها  امللتقيات  اأهم 

على  حقيقي  ملتقى  »لأنه  اليا�صمني 
فقط  افرتا�صي  ولي�س  ال�اقع  اأر�س 
وجملة »غرام اليا�صمني« وجملة نادي 
اجلزائرية  واأدب   فكرة  الأ�صدقاء 
ومن خاللها تذاع ق�صائدي عرب رادي� 
الأجيال، ومنتدى �صحر ال�صاد و�صدى 
الف�ص�ل وم�ؤ�ص�صة دار العرب للثقافة 
للمثقفني  العام  الحتاد  و  والفن�ن 

والأدباء العرب .
�صهادات  متنح  للج�ائز  بالن�صبة  اأما 
تكرمي وتقدير لأف�صل ق�صيدة ب�صكل 
اأو  ف�ري  �صجال  لأف�صل  اأو  دوري 
ج�ائز  وهناك  �صعرية..  مب�صابقة 
حديث  يف  متنح  ل  التي  الت�ثيق 
اليا�صمني اإل لالأقالم املبدعة وبالتايل 
فاأكرث امللتقيات التي اأنا اأتفاعل معها 
مرور  مبداأ  املبداأ..واأهم  لنف�س 
�صلباً  وتف�صيلها  الق�صيدة  الناقد على 

وايجاباً..
الدكت�راه  �صهادة  لت�زيع  بالن�صبة  اأما 
ال�صالم  �صفرية  و�صهادة  الفخرية 
لأنني ما زلت يف  اأقبلهما  العاملي مل 
ال�صاعرة  اأو  الأديبة  بناء  بداية طريق 
عن  اأكتبه  وما  �صالح.  �صلمان  ملي�س 
حبي  دفق  من  ه�  وال�صالم  ال�طن 
ال�صالم  اأم  �ص�ريا  برتاب  واإمياين 

وم�صدره عرب التاريخ..

�ألي�س »لـطرطو�س« مكانة 
خا�صة يف وجد�نك؟

تدعى  املدينة  تلك  »طرط��س« 
وياق�ته..  ال�ص�ري  ال�صاحل  عرو�س 
من  فيها  مبا�رشة  البحر  على  تقع 
ي�صفي  ما  اجلميلة  التاريخية  الآثار 
عليها جمال )اآثار عمريت..طرط��س 
القدمية و قلعة املرقب( ويف حيالها 
العلي  �صالح  ال�صيخ  اأيام  من  مغارات 
بالن�صبة  اأما   .. الفرن�صيني  مع  وحربه 
غريها  عن  متقدمة  فهي  للثقافة 
وامل��صيقيني  واملفكرين  بالأدباء 
يف  الوائل  من  وطالبها  والفنانني.. 
املدينة  طرط��س  تقريبا..  �صنة  كل 
اأكرث مما  �صكنها  قدمت ملن  والريف 

قدم�ه لها ...وليتهم فعل�ا.

من لقبك بـ«مالك 
طرطو�س« و »زهرة 

�لفينيق«؟

وال�صاعر  ال�صيدلين  الدكت�ر  اإنه 
اأمري اليا�صمني مدير ملتقى حديث 
اليا�صمني الأ�صتاذ حممد الدم�صقي 
لأنه   « »مالك طرط��س  لّقبني   ..

لم�س طيبة اأخالق نادرة . 
و«زهرة الفينيق« بعدما ذكرتها يف 
الفينيق  زهرة  عن�انها  يل  ق�صيدة 

واأق�ل يف املقطع الأخري منها :
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»على ال�شفاه املجدلية« هدية للخالدين 
الذين امتطوا �شهوة م�شاعل �شرف الوطن
كم �أحب �أن �أحذو حذو كاتبنا �لعظيم حنا مينة �حلي يف عقولنا وقلوبنا 	•  

قررت �أن يكون يل �صاأن يف �لكتابة ب�صبب �ملنفلوطي 	•  
	ع�صقت �ل�صعر بعد تذوقي لذة نطقه 	•  

تعد �ل�صاعرة �ل�صورية ملي�س �صلمان �صالح  �مللقبة بـ« مالك طرطو�س« و »زهرة �لفينيق« ��صم لمع يف 
عامل كتابة �ل�صعر �لذي يحاكي �لو�قع و�لوطن و�جلمال و�لرقي و�ل�صالم و�حلب و�لأمل و�لذي تبعثه 

�بنة مدينة طرطو�س �ل�صورية لتعرب عن ق�صايا خمتلفة منها �لوجع �ل�صوري فاأر�س �ل�صام ولدة 
للمو�هب �لأدبية فمن من ل يعرف نز�ر قباين وحنا مينة وغريهم من �لأدباء �ل�صوريني �لذين �أو�صلو� 

كتاباتهم للعامل قاطبة وكانو� �أح�صن �صفر�ء ل�صوريا و�صرفوها �أح�صن ت�صريف ف�صاعرتنا �لر�ئعة لها 
طموح كبري لتتبو�أ مقعد� لها مع عمالقة �لأدب �لعربي �لذين �صنعو� جمد �لأدب عن طريق �إثر�ء 

�ملكتبة �لعربية مبوؤلفاتهم �لقيمة .



�أيا بقايا عمر رحل 
يا ثغر�ت �لهم�س �ملكبوت

�رحل... 
�أر�ين زهرة �لفينيق

ق�سة عربت �لأ�ساطري 
عانَقتْها �ملحابر

غلََفتْها �سّمن دو�وين 
نَْت ع�سقها يف تو�بيت َح�سَ

َ بها ثغر �خللود تََرَنّ
ومل تنل �إل �ل�رشود

على كتف �حلنني.....

�لفا�سل  �ساعرنا  كتبه  ما  وهذ� 
هي   : عني   �لدم�سقي  حممد 
زهرة �لفينيق �لر�ئعة .. مالك 
�ساحبة   ... �لنقية  طرطو�س 
�لقوية  و�لإر�دة  �لعطرة  �لروح 
�لبيتني  هذين  كتب  وقد   ....
هدية يل يف �إحدى �لأ�سبوحات 

�ل�سعرية. ..

هي ن�سمة بني �لزهور متي�س 
قلب جميل نادر ونفي�س

يف حرفها �أنفا�س بحر عا�سق
�سم�س �ملحبة و�لنقاء ملي�س

حدثينا عن الكاتب 
ال�سوري الراحل حنا 

مينة؟ 
 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون رحم �هلل 
�لكبري حنا  �لأديب  روح فقيدنا 
مينة لقد فقدت �سورية و�لعامل 
�لعربي يف 21 �أوت 2018  ذ�ك 
م�سرية  بعد  �لعمالق  �لرو�ئي 
بالعطاء  حافلة  زمنية  حقبة 
رو�ئياً  �أدبياً  �إرثاً  لنا  تاركا 
�لنا�س  قلوب  يف  خالد�ً  �سيبقى 
وخا�سة  مكان  كل  يف  جميعاً 
عن  عرب  لأنه  �سورية  �أبناء 
�حلياة  معاناتهم و�رش�عهم مع 
رو�ياته  �أوىل  قدوتهم  وكان 
كانت  يف عام 1954 »�مل�سابيح 
ثالث  غ�سون  يف  كتبها  �لزرق« 
موؤملة  وكانت  قر�أتها  �سنو�ت 
حاورت  �لتي  باأحد�ثها  جد� 
وحتى  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
�حلرب  �أزمة  وت�سكل  �نتهائها، 
�لأحد�ث  ،�أما  �لرو�ية  عقدة 
جمموعة  حياة  حول  متحورت 
مدينة  يف  �لأحياء  �سكان  من 
حتولت  ثم  �ل�سورية  �لالذقية 
�سينمائية  �أفالم  �إىل  �إبد�عاته 

وم�سل�سالت تلفزيونية.
 ومن �أقو�له: »  �أنا كاتب �لكفاح 
يف  فرحة  له  فالكفاح  و�لفرح  
�إنقاذ �لن�سان من بر�ثن �خلوف 
ومن  و�لذل«  و�جلوع  و�ملر�س 
�أقو�له �أي�سا  »�لبحر ملهمي �إذ� 
�لبحر  �أجبت:  بحر!  يا  نادو�: 
�أن  �أرغب  وفيه  ُولدت،  فيه  �أنا، 

�أموت.«
كاتبنا  عند  �لوجود  وعي  �إن 
�إىل  �لتجربة  حتويل  مع  تر�فق 
وعي، وكانت �لتجربة �لأوىل يف 
حي )�مل�ستنقع( �لذي ن�ساأ فيه 
�لتجربة  مثل  ��سكندرونة،  يف 
هذه  عن  رحل  حني  �لأخرية، 

ما  �لكفاح  وجتربة  �لدنيا، 
بينهما كلها ملنح �لروؤية للنا�س، 
مل�ساعدتهم على �خلال�س من 
نكبة �جلهل، و�ل�سري بهم ومعهم 

نحو �ملعرفة.
�لعظيم  كاتبنا  م�سرية  هذه 
وباأقد�م  م�سياً  كانت  مينة  حنا 
�مل�سامري  حقول  يف  حافية 
مو�قع  يف  �سال  دمي  فقال: 
�أن  �لد�ئمة  و�أمنيتي  خطو�تي، 
�أو  �لبحر،  �إىل  دم�سق  تنتقل 
�ألي�س  دم�سق،  �إىل  �لبحر  ينتقل 

هذ� حلماً جمياًل؟
كم �أحب �أن �أحذو حذوك كاتبنا 
�لعظيم حنا مينة و�أ�سبح رو�ئية 
�لو�قع  �أر�س  من  �أحد�ثها 
�ل�سوري  وخا�سة  �لعاملي 
وفاة  مبنا�سبة  ب�سعبي.  لأرتقي 
قرر  مينة  حنا  �لكاتب  �لأديب 
حديث  �سعر�ء  ملتقى  مدير 
�لدم�سقي(  )حممد  �ليا�سمني 
وموزون  نرثية  �سعرية  م�سابقة 
�لبحر(  )وقال  رو�يته  بعنو�ن 
مينة  فقيدنا حنا  ذكرى  لإحياء 
�لنرثية  �لق�سيدة  هذه  فكتبت 
�لتي عربت فيها عن �أمل وحزن 
�سماع  حلظة  قلبي  يف  �ختمر 
�ملرتبة  نالت  وقد  �جللل.  �لنباأ 
�لثالثة بني �لأخوة �ل�سعر�ء وكم 

�أفتخر..
وقال �لبحر

على �أعتاب روح مقفرة
�أتيتك... 

�ساكية �أمو�ج رحيل
يالطم ذ�كرة �سغف

�أبحث عني 
يف ثغور قاع .. كتوم

بني مرجان حلم
 وحيتان و�قع

على هدير �أمو�ج غادرة
�أر�ين �سيحة نائمة 
�أتو�سد ذر�ع �سمت 
�أهم�س يف �أذن ليل 

حتت ظالل قمر 
ي�سمني و�ساطئ �آمن
�أن�سودة قمح و�ساقية

يف جلة �سوق
ذ�ت �سفائر متناثرة

قب�سة عناق 
�سحوًة خالية �لعطر 

تتدفق من خابية ذ�كرة 
تدىل منها نبيذ و�سكرة

�أترع منها 
نخب مالذ �أفل 

على قارعة موقد حنني
قرب منعطف �لنتظار

عند ز�وية �للقاء
�أرتل بلون موج ي�سطفق

�آيات �لتد�ين �إيّل
�أنظرك يف عني �لليل

فت�سيء عيوين نور�ً
ت�رشق لوؤلوؤك يا بحر 

لتذرفه 
جنمة.. جنمة

�أحج حنني مر�كب
�أفرت�س �ل�سمت

�ستائر بال �ثم
�أخمد نار �لق�سيد 

�أخطف �ل�سوق جمر�ً
 م�سبحة بحمد عطر 

�سكن رئة ذ�كرة 
تعويذة جنون 
لهفة للمطر 

ت�ستظّل ولدة �نبعاث 
يف ربيع يعر�س ذ�كرة �أمل

�أيا نبع �لنو�ر�س �غثني 
هبني جمذ�فاً وقندياًل 

�أبث �لنب�س يف �ملوج
و�أعيد للمر�فئ �لثكلى 

تر�نيم �لو�سول
ل تقل يا بحر 

 بك..... حتيا لو�عجي

حتية �إجالل و�إكبار لروح �لأديب 
من  لنا  قدمه  ملا  مينة  حنا 
حمربته  خالل  من  وفقه  �أدب 
ل  كلمة:  و�أقولها  �لعريقة.. 
�سناعة  يف  �سارك  من  ميوت 
�لوطن بعمله و�أدبه وفكره.. حنا 
مينة حي يف عقولنا وقلوبنا... 

ما تقييمك لواقع الن�سر يف 
�سوريا؟

يف  �لن�رش  دور  �نت�رشت  لقد 
كل  تر�سي  وباأ�سعار  �سوريا 
�زدحام كبري  �لكتاب وب�رش�حة 
لأي  �لوحيد  وعتبي  للطباعة 
دور ين�رش دون �أن يكون �لكتاب 
لو  حتى  فعاًل  �لن�رش  ي�ستحق 
بحاجة  ل�سنا  لأننا  �أنا،  كنت 
�لتجارة  ولكن  �لكالم  ل�سف�سفة 
�لإعالم  يف  �لثقافة  غلبت 

�لعربي..

كيف ترين م�ستوى ال�سعر 
حاليا يف �سوريا؟ 

هرطقة  وهناك  �لطيب  هناك 
جيد�ً..  تهذيبها  يجب  �أدبية 
�ل�سعر�ء  من  نخبة  �نبثق  فلقد 
و�لنرث  �ملوزون  يف  �ملعا�رشين 
جمالً  �جلمال  ي�ساهي  مبا 

�ل�سنو�ت  هذه  يف  وخا�سة 
و�أجمل  �أقوى  برزت  �ل�سبع 
و�ل�سالم  دم�سق  تغني  �لق�سائد 
وكم  و�خليانة،  �لعمالء  وتلعن 
�ل�سعر  هذ�  بقر�ءة  �أ�ستمتع 
�لكثري  هناك  باملقابل  ولكن 
من يدعون �ل�سعر و�ل�سعر منهم 
بريء.. طبعاً هوؤلء كتبهم على 

�لرف ل تقر�أ ول تباع..

هل تفكرين يف كتابة 
ق�سيدة عن اجلزائر؟

منا�سبة  يف  فعلتها  وقد  نعم 
�جلز�ئر  ��ستقالل  عيد  ذكرى 

وقد قلت فيها: 

من ها هنا 
من ترب �لدرر

من بلد �لغيث و�لعطاء 
من �ساآم �ليا�سمني و�لوفاء 

من دم �لأخوة يا عرب 
�أرفع ر�ية حمبة و�أ�سو�ق

�ملليون  ون�سف  �ملليون  ر�ية 
�سهيد 
......

من مياه �لعا�سي و�لفر�ت 
من بلد مغيث �حلر�ئر 

من بلد �ل�سهد�ء �لبو��سل 
من كل �ملنابر 

�أهتف مزجمرة 
حتيا بالد �جلز�ئر 

عا�ست بالد �جلز�ئر 
......

�حلب ود�ٌد
�لوفاء �إخال�ٌس

لكم قو�فل.. قو�فل 
عيدكم هتاُفنا 

زغاريُدكم �أفر�ُحنا 
علياوؤُكم �أجماُدنا 

حتيا بالد �جلز�ئر 
عا�ست �سورية و�جلز�ئر....

كيف وجدت الأدب 
اجلزائري؟

يجمعنا  كبري  ر�بط  هناك 
كلنا  �جلز�ئريني،  بالأدباء 
تعر�سنا لال�ستعمار و�ل�سطهاد 
وكان �جلز�ئري �إىل جنب �أخيه 
تربطني  وبالعك�س  �ل�سوري 
�سد�قات كثرية باأخوة و�أخو�ت 
جز�ئريات ل�ست بو�رد �حلديث 
عنها ولكن وجب ذكرها و�أفاخر 

بها.

ماذ� ميثل لك م�سطفى لطفي 
�ملنفلوطي؟

يف  طالبة  و�أنا  �أرتله  كتاب  �أول 
�لأوىل �إعد�دي وكنت يف �لثالثة 

ع�رش ربيعاً..
ق�سة  كل  ويف  كثري�  به  �أعجبت 
كنت �أذرف �لدموع ل�سدة ماأ�ساة 
عنها..  يتكلم  �لتي  �لق�س�س 
يكون يل  �أن  ومن خالله قررت 

�ساأن يف �لكتابة..

حتمله  �لذي  �ملعنى  ما 
ق�سيدتك  »دم�سق« ؟

دم�سق  بها  و�سفت  ق�سيدة  يل 
مقطع  �لق�سيدة  ويف  كالأنثى 
بهذ� �لعنو�ن �أحببته جد� ور�أيته 
فقررت  عليه  �أ�سبق  مل  ملفت 
هذ� �لعنو�ن.. و�ملقطع غالف 

�لديو�ن.. �أقول 

من َعذِبها تَفي�ُس �لكاأ�ُس
فت�سمو بك طقو�س �لهوى

على �ل�سفاه �ملجدلية 
تالم�س خدود زهر �خلز�م

 كيف �ساهم الفاي�سبوك 
بالتعريف بك عربيا؟

نعم ..�لفاي�سبوك �ساعدين جد�ً 
وهدف  جد�ً  �لوقت  و�خت�رش 

من  �سفحتي  �سبب  هو  �ل�سعر 
�أول يوم ..

كلمة عن الدكتور غازي 
اأبو ك�سك؟

فل�سطني  يف  مقيم  كاتب  هو 
»�سما  جملة  حترير  رئي�س 
�لعام  �ملدير  وهو  فل�سطني« 
للموؤ�س�سة �لفل�سطينية لالإعالم، 
�إعالمي  م�ست�سار  �أنه  كما 
للدر��سات  �لأمريكي  للمعهد 
�ملوؤلفات  من  له  �ل�سرت�تيجية 
�أجنبية  لغات  بعدة  موؤلفة   22
عمل يف �لعديد من �ملوؤ�س�سات 
و�لعربية  و�لأجنبية  �لإعالمية 

و�ملحلية.

هل تطمحني م�ستقباًل يف 
كتابة الرواية؟ 

نعم �أرغب يف كتابتها ولكن لي�س 
م�سغولة  لأنني  �لوقت  هذ�  يف 
وذلك  �لنرثية  �أعمايل  جمع  يف 
لطباعتها يف ديو�نني �أو ثالثة.. 
وب�سكل عام �أرى ذ�تي حاليا يف 

ق�سيدة �لنرث..

كلمة اأخرية للقراء 
الأعزاء؟ 

�لعلم  �أقول  �لأخرية  كلمتي 
ولو  للتقدم  �سالح  و�ملعرفة 
للمرء  و�أمتنى  حدين..  ذو  كان 
هدفه  ور�ء  �مل�ستمر  �ل�سعي 
لتحقيقه مهما كانت �لظروف.. 
�لأمل  تفقد  ل  �لإن�سان  �أيها 
لطاملا نحيا �سنحققه ل جمال 
و�أنا حققت ما �أ�سبو �إليه طيلة 
عمري يف �سن 53 ربيعاً و�ساأبقى 
مهما طال �لزمن يف عمر �لربيع 
لطاملا يف قلبي نب�س ويف يدي 
�ملحربة.. حتية  وعقلي  ير�ع.. 
جلريدة »�لو�سط« ولكل �ل�سعب 
�ل�سقيق يف �جلز�ئر.. �أحبكم يف 

�هلل.. دمتم بكل خري.
حاورها: حكيم مالك 
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

طريقة جديدة حلجب رائحة العرق
يورك  جامعتي  من  خرباء  اقرتح 
جديدة  تكنولوجيا  واأك�صفورد 
الكريهة  العرق  رائحة  حلل م�صكلة 
يف  درا�صتهم  نتائج  العلماء  ون�رس 
اأن  اإىل  ت�صري  حيث   ،eLife جملة 
حتت  ما  منطقة  يف  الإن�صان  جلد 
لن�صاط  فريد  مكان  هو  الإبط 
اإفرازات  ن�صاط  ب�صبب  البكترييا، 
الغدد يف هذه املنطقة، ما يجذب 

امليكروبات والبكترييا.
بع�ض  اأن  يف  تكمن  امل�صكلة  لكن 
جلد  على  حتيا  التي  البكترييا 
منها  وقليل  مفيدة،  الإن�صان 
يف  الكريهة،  الرائحة  هذه  ي�صبب 
الوقت الذي يت�صبب فيه ا�صتخدام 
البخاخات بالق�صاء على كافة اأنواع 
واملفيدة  منها  ال�صارة  البكترييا، 

على حد �صواء.

طريقة  اإىل  العلماء  ل  تو�صّ لذلك، 
معينة  اأنواع  من  بالتخل�ض  ت�صمح 
التعرف على  البكترييا، مبعنى  من 
الكريهة،  للرائحة  امل�صببة  الأنواع 

�صيفرة  وفك  حتديد  خالل  من 
ومن  الأنواع،  لتلك  الوراثية  املادة 
ثم امت�صا�ض املركبات التي حتمل 
ووفقا  للعرق.  الكريهة  الرائحة 

لهوؤلء اخلرباء، فاإن ذلك الكت�صاف 
بخاخات  اإنتاج  يف  ي�صاعد  �صوف 
عرق اأكرث فعالية واأقل خطورة على 

جلد الإن�صان.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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اأثر فقهاء اإفريقية يف املذهب املالكي
كان فقهاء اإفريقية اإحدى الركائز 
الفقه  �رصح  عليها  يقوم  التي 
املالكي بعد اإمامه عرب التاريخ. 
الفقهاء  على  اقت�رصنا  فاإذا 
يف  مدونة  اآثارهم  بقيت  الذين 
القّوة  من  لها  كان  والتي  كتبهم 
ما جعلها من املراجع التي يوّثق 
بها العلماء ما يثبتونه يف تاآليفهم 
ويجرون على طريقته، فاإّننا جند 

�صخ�صّيات اّلمعة، اأبرزها:
ال�صالم  عبد  �صعيد  اأبو  االإمام 
�صحنون عمدة املذهب املالكي 
يف  حّرره  ما  على  منازع  بال 

»املدّونة«.
زيد،  اأبي  بن  حممد  ال�صيخ 

النفع،  به  عّم  »الر�صالة«  فكتابه 
جاء  ومن  معا�رصوه  واهتّم 
ب�رصحه،  ومغربا  م�رصقا  بعدهم 
بعنايته  فريدا  منهجا  فيه  ونهج 
بني  ومبزجه  العملية،  بالطريقة 
كما  الباطن.  وفقه  الظاهر  فقه 
والزيادات«  »النوادر  كتابه  اأّن 
بعد  الفقهية  الرثوة  مدّونة  هو 

تطّورها.
االإمام اأبو احل�صن علي بن حممد 
يف  باللخمي  املعروف  الربعي 
�صورة  تقّدم  التي  »التب�رصة« 
واملذهب  ال�رصيعة.  ل�صمول 
املبداأ،  هذا  يحّقق  املالكي 
اأو  الفقهاء  عليه  ن�ّص  مبا  اإّما 

وجمع  اأقوالهم،  على  بالتخريج 
الت�صّور  يف  املت�صابهة  النظائر 
وحدة  من  ذلك  على  يرتّتب  مبا 

االأحكام.
حممد  اهلل  عبد  اأبو  االمام 
املازري، ف�رصحه على »التلقني« 
جديدة  طريقة  فيه  �صلك 
باالأ�صول  الفروع  ربط  اعتمدت 
املالكي  املذهب  بني  واملقارنة 
مو�ّصحا  االأخرى،  واملذاهب 
وبه  ال�رصيعة،  مبقا�صد  فقهه 
تاأّثر ابن ر�صد يف بداية املجتهد، 
ثم انقطع ال�صند، النحالل العامل 
اال�صالمي بفقدان االأمن وانت�صار 

الفنت.

بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  االإمام 
على  عمل  الذي  الورغمي  عرفة 
ا�صتقراء اأقوال املذهب وجمعها 
�صبط  وعلى  »خمت�رصه«  يف 
بتعريفات  الفقهّية  املفاهيم 
ومنعا  جمعا  الدّقة  غاية  بلغت 

وعليه عّول كّل من جاء بعده.
الطاهر  حممد  ال�صيخ  االإمام 
تهّيب  تالفى  الذي  عا�صور  ابن 
اإىل  بدعوته  لالجتهاد  الفقهاء 
حّول  وقد  اجلماعي.  االجتهاد 
االأنظار اإىل حتّتم االنتهاء بالفقه 
احلكم  تكون  يقينية  ق�صايا  اإىل 
وتكون  ناحية  من  املظنون  على 

هادية للفقيه يف م�صار بحثه.

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رصه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و 

الثانية �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�صك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رصح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رص، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ال ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

اهلل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْصاأَ
الفرقان  ]�صورة 
االآية:59[  وقال: ﴿
اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذّ لُوا  َفا�ْصاأَ
ُكنْتُْم اَل تَْعلَُموَن﴿ ]�صورة 

النحل االآية:43[
تعرف  اأن  اأردت  اإن   
يعرفه  ابحث عمن  اهلل 

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�صان  اهلل فابحث عن 
وجل،  عز  اهلل  يعرف 
ا�صاأله: ملاذا ي�صوق اهلل 
امل�صائب للنا�ص؟ ملاذا 
ملاذا  الزالزل؟  توجد 
متخلفون؟  امل�صلمون 
اأقوياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�ص؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ال توجد اأمطار؟ 
باهلل  متعلق  �صيء  هذا 
عز وجل، العارف باهلل 
اآتاه احلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�صية 
ق�صية  فقيهاً،  ا�صاأل 
ا�صاأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْصاأَلُوا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل 
]�صورة  تَْعلَُموَن﴿   اَل 

النحل االآية:43[
تعلم  ال  كنت  اإن 

فا�صاأل.
يف  اأخواننا  اأحد  مرة 
جداً،  مالية  �صائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�ص  جاءه  ي�صحق، 
م�صحف،  بيت  األف 
والربح  جيد،  واملبلغ 
الأن  قال:  جداً،  جيد 
من  جاءه  العر�ص 
حرام،  قال:  ن�رصاين، 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �صخ�ص غري م�صلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�صحف، 
ال�صيء مطلوب-،  هذا 
ال يوجد فيه اأي �صبهة 
من  االإن�صان  فاأحياناً 
احلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  احلرام، 
يقعون  النا�ص  معظم 

يف ال�صبهات.

دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

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

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

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

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ا�ضتعر�ضت بي اإم دبلي� م�ؤخرا 
�ضيارة  مناذج  لأحدث  جتاربها 
املنتظر  الريا�ضية،   "Z4"
طرحها العام املقبل واأو�ضحت 
من�ذج  اختبارات  اأن  ال�رشكة 
يف  جرت   "M40i  Z4"
 Autodrome de" حلبة 
فرن�ضا،  جن�بي   "Miramas
من  التحقق  خاللها  وجرى 
على  وثباتها  ال�ضيارة  ت�ضارع 
اإىل  بالإ�ضافة  املنعطفات 
الفرامل  منظ�مة  قدرات 
والعديد  التعليق،  ونظام 
امليكانيكية  خ�ضائ�ضها  من 

والإلكرتونية.
مت�يه  دبلي�  اإم  بي  وتعمدت 
هيكل ال�ضيارة اأثناء الختبارات 
بطالء خا�ص لإخفاء تفا�ضيله، 
املقربة  امل�ضادر  بع�ص  لكن 

اأنها �ضتاأتي �ضبيهة  منها اأكدت 
بنم�ذج "Z4" الذي ا�ضتعر�ضته 
بع�ص  مع  الفائت  العام 
�ضبك  �ضكل  على  التعديالت 

والأ�ض�اء  الأمامي  املربد 
ت�ضري  كما  واخللفية  الأمامية 
الت�رشيبات اإىل اأن هذه ال�ضيارة 
ت�ربيني  مبحرك  �ضتزود 

اأ�ضط�انات،  بثماين  جبار 
خا�ص  ريا�ضي  تعليق  ونظام 
عند  ال�ضدمات  لمت�ضا�ص 

ال�رشعات العالية.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�ضهرية

ن�ضائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�ضيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �ضيارات  ع�ضاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�ضخ مط�رة من �ضيارات 
التعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�ضبح اأكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  ان�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيارات 
ال�ضن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضيارة  مق�ض�رة 
اأو�ضع واأكرث ع�رشية بف�ضل اأنظمة 

وال�ضا�ضات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�ص، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  املق�د، 
الأ�ضرتالية  لل�ض�ق  املخ�ض�ضة 
مبحركات  والآ�ضي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�ضعة  اأ�ضط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�ضانا.

ين�ضح  ال�ضع�بات  مل�اجهة 
 ADAC ال�ضيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�ص ال�اقية 
ال�ضيف،  لف�ضل  املخ�ض�ضة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ص 
اأو ك�ض�ر يف  ل�ضحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ص حلادث 
ما. واأ�ضار اخلرباء الأملان اإىل 
لل�جه  الكاملة  اخل�ذات  اأن 
ت�ضمن  اجليدة  الته�ية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ص  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفت�حة  اخل�ذة 
ويتعني على  ال�ضيف.  يف ف�ضل 
�ضاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�ضافات  القيادة  يف  الذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ضاء،  ال�ضباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ضاعتني،  اأو  �ضاعة 
لل�ضماح  ال�اقية  املالب�ص  خلع 
الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�ضم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن ال�جبات الد�ضمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ضتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تك�ن  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ضاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  امل�ديالت  مع 
ويراعى  باله�اء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند الت�قف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer ضيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�ضميم  على  حت�ضل  د�ت�ضون  “ني�ضان”: 

عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
اأيق�نتها  من  اجلديد  امل�ديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
امل�ديالت  من  املت��ضطة 
الأغرا�ص  متعددة  الريا�ضية 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .SUV
اجلديدة  �ضيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يت�فر 
الأ�ضط�انات �ضعة 5ر2 لرت وبق�ة 
193 ح�ضان و255 ني�تن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضط�انات
بق�ة 305 ح�ضان/365 ني�تن مرت. 
عجالت  اإىل  الق�ة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأت�ماتيكي 
جه�د  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
الأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلم�لة،  من 
البان�رامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملق�د القابل للتدفئة 
والته�ية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
ب��ضة   8 قيا�ص  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
املت�افق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوت�. كما تقدم ال�ضيارة 
الال�ضلكي  اله�اتف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويت�فر لل�ضيارة 
�ضمن  ب��ضة   18 قيا�ص  عجالت 

باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  ب��ضة   21 قيا�ص 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ م�قعاً و�ضطاً بني امل�ديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

اإحياء عالمة  ني�ضان  اأعادت 
وقد   ،2014 يف  دات�ض�ن 
�ضهدت من�ا منذ ذلك احلني 
مر  اأنه  اأي  بالهند،  خا�ضة 
عليها 4 اأع�ام بال�ض�ق، وه� 
ال�ضيارات  �ضانعة  تراه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  اليابانية 
ت�ضاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
األف�ن�ض�  ح�ضب  هذا  ياأتي 

ني�ضان  رئي�ص  نائب  األبايزا 
اأم�ص  للت�ضميم، حيث �رشح 
على  �ضتح�ضل  دات�ض�ن  باأن 
وتدخل  متط�رة  من�ضة 
جديدة  �ضيارات  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
اأن “ال�قت قد حان للم�ضي 
يف  التغيريات  �ضتبداأ  قدما” 
بتح�ضينات طفيفة يف   2018
املتاحة  �ضياراتها  خ�ا�ص 

اإ�ضافة  مثل  بال�ض�ق،  حاليا 
ونظام  ه�ائية  و�ضائد 
املدى  على   ABS املكابح 
دات�ض�ن  �ضتنتقل  الط�يل، 
 +CMF-A من�ضة  اإىل 
تقدمي  لها  �ضتتيح  والتي 
اقت�ضادية  اأوفر  كرو�ص 
التكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�ضادمات  عالية 
مثل �ضيارات ني�ضان، اجلدير 

ك�ضف  األبايزا  اأن  بالذكر 
�ضتح�ضل  ني�ضان  باأن  اأي�ضا 
جذرية  تغيريات  على 
املقبلة،  ال�ضن�ات  خالل 
الداخلية  ت�ضميم  يف  �ض�اًء 
التقنيات  اأو  اخلارجية  اأو 
وقد  واملحركات،  واملن�ضة 
امل�ضي  يف  بالفعل  بداأوا 
قدما باخلطة بتقدمي األتيما 

2019 اجلديدة كليا.

تد�بري مهمة عند �ل�ضفر بال�ضيارة
مع اقرتاب م��ضم ال�ضيف والإجازات اأ�ضارت منظمة الفح�ص الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�ضحاب ال�ضيارات م�اءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند النطالق بال�ضيارة 
املحملة بالكامل. واأو�ضحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ضاءة 
الك�ضافات، نظراً لأن حم�لة �ضندوق الأمتعة جتعل ال�ضيارة تنخف�ص من اخللف، وبالتايل 
قد تر�ضل الك�ضافات اإ�ضاءتها لأعلى، وه� ما ي�ؤدي اإىل خطر اإبهار ال�ضيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ضاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�ضيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ضتغرق وقتا اأط�ل، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�ضيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�ضياء  و�ضع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�ضفل  الثقيلة يف  الأ�ضياء  ب��ضع  ين�ضح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ص  ال�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�ضقف حتى  �ضندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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 16 du 596 °Par décision n
 du ministre 2018 septembre
 de l’Energie, un agrément

 définitif portant autorisation
 d’exercice de l’activité de

 stockage et de distribution
 des carburants (création
 d’un point de vente de

 carburants) a été accordé
 à Monsieur MIMOUNI

 MIHOUB , sis à la commune
 de DJELFA , wilaya de

 DJELFA, conformément
 aux dispositions du décret
 février 08 du 57-15 exécutif

.2015

ANEP N°: 828569 الو�سط:2018/09/26

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

مكتب الأ�ضتاذة عامر �ضعاد 
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء

حي 08 ماي 45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
)املادة 412 من ق اإ م اإ(

بناءا على طلب / بوقبال ال�ضعيد بن بومعراف.
ال�ضاكن / بحي اأول نوفمرب ال�ضوندا اري�س باتنة. 

- بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق ا م ا و ل �ضيما املادة 4/412 .
- تنفيذا للقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء باتنة بتاريخ : 2018/04/26 , الغرفة : املدنية , حتت رقم 

اجلدول : 18/00495
, فهر�س رقم : 18/01306 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2018/06/24 , و املوؤيد و 
املعدل للحكم ال�ضادر عن حمكمة اري�س الق�ضم املدين بتاريخ : 2017/12/03 جدول رقم : 17/1443 

, فهر�س رقم : 17/01735 
- بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�ضل عن طريق 

ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بال�ضتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ : 2018/08/01 و�ضل رقم : 
 76 950 482 002

- بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة 
اإعالنات بلدية باب الزوار بتاريخ: 2018/08/05

- بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة 
اإعالنات حمكمة الدار البي�ضاء بتاريخ : 2018/08/05.

- بناء على الإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة 
الدار البي�ضاء بتاريخ : 2018/09/06 حتت رقم : 18/2473 

نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ بو�رضيط حممد , حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة الدار البي�ضاء , دائرة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر , و ب�ضفتنا م�ضتخلف لالأ�ضتاذة عامر �ضعاد بناء على حم�رض 

تبليغ اذن بالغياب ملح�رض ق�ضائي ال�ضادر عن ال�ضيد النائب العام ملجل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 
2018/09/13 حتت رقم 14977/18

كلفنا // �رضكة اي�رضاليفت اجلزائري ISRALIFT ALGERIE  املمثلة ب�ضخ�س م�ضريها العام 
ال�ضيد » زيرين فاحت » 

الكائن مقرها // حي 08 ماي 45 عمارة 19 رقم 02 باب الزوار – اجلزائر 
بت�ضديد مبلغ الدين املقدر ب : 1000000.00 دج ( مليون دينار جزائري ) + التعوي�س املقدر ب : 
50.000 دج (خم�ضون الف دينار جزائري) بالإ�ضافة اإىل : احلقوق التنا�ضبية للمح�رضة الق�ضائية و 
املقدرة ب : 76159.95 دج (�ضتة و �ضبعون الف ومائة و ت�ضعة و خم�ضون دينار و خم�ضة و ت�ضعون 

�ضنتيم ) + م�ضاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج 
و نبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية الوطنية و اإل 

نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�سر الق�سائي امل�ستخلف
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مايكرو�سوفت تغرق 

خوادمها يف البحر!

ب�إطالق  م�يكرو�سوفت  �رشكة  ق�مت 
قب�لة  الغوا�سة  ي�سبه  بي�ن�ت  مركز 
ي�سم  ا�سكتلندا،  يف  اأوركني  �س�حل 
البحر  �سطح  حتت  اخلوادم  مئ�ت 
الإنرتنت  �رشع�ت  زي�دة  بهدف 

وحت�سني ال�ستدامة البيئية.
اأنبوب�  التكنولوجي�  �رشكة  واألقت 
عمالق� يبلغ طوله 40 قدم�، ويحتوي 
الكمبيوتر  اأجهزة  من  رف�   12 على 
احل��سب�ت،  بي�ن�ت  خوادم  من  و864 

جمموعة  وهي  اأوركني،  �س�حل  يف 
املحيط  يف  الواقعة  اجلزر  من 
ووفق�  ا�سكتلندا.  قب�لة  الأطل�سي 
بي�ن�ت  مركز  ف�إن  مل�يكرو�سوفت، 
�سيكون  امل�ء  حتت  ال�سم�لية  اجلزر 
ق�درا على تخزين البي�ن�ت ومع�جلته� 
ملدة ت�سل اإىل 5 �سنوات دون احل�جة 
اإىل �سي�نة، وت�أتي هذه التجربة كجزء 
من م�رشوع »ن�تيك« الذي در�س هذه 

الفكرة لعدة �سنوات.

بي�ن  يف  خطوته�  ال�رشكة  و�رشحت 
ن�سف  من  اأكرث  »يعي�س  فيه:  ج�ء 
حوايل  م�س�فة  على  الع�مل  �سك�ن 
خالل  ومن  ال�س�حل،  من  ميال   120
و�سع مراكز البي�ن�ت يف امل�سطح�ت 
امل�ئية ب�لقرب من املدن ال�س�حلية، 
البي�ن�ت م�س�فة ق�سرية  �سيكون لدى 
ال�س�حلية،  املجتمع�ت  اإىل  للو�سول 
و�سل�س  �رشيع  ت�سفح  اإىل  يوؤدي  م� 
للويب وبث الفيديو وت�سغيل الألع�ب، 

الأ�سلية  التج�رب  اإىل  ب�لإ�س�فة 
الذك�ء  على  املعتمدة  للتكنولوجي� 
مركز  اإلق�ء  و�سيوؤدي  ال�سطن�عي«. 
احلد  اإىل  اأوركني  مي�ه  يف  البي�ن�ت 
من تكلفة تربيد اخلوادم، وهي تكلفة 
م�سغلي  من  للعديد  ب�لن�سبة  ب�هظة 
مراكز البي�ن�ت، كم� �سي�سمح للمركز 
املتجددة  الط�قة  من  ب�ل�ستف�دة 
على اجلزيرة، وفق� مل� اأوردته �رشكة 

م�يكرو�سوفت. 

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�س�م�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهم� منذ �سبع 

�سنوات حول اته�م�ت بن�سخ تف��سيل من ت�سميم ه�تف اآي فون، 
بح�سب م� اأف�دت م�س�در الأربع�ء.

وقرر العمالق�ن الع�ملي�ن للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت ق��سية يف م�يو )اأي�ر( امل��سي على �س�م�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخه� تف��سيل من اآي فون من بينه� حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميه� براءات اخرتاع، وكتبت الق��سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجل�نبني ب�أنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وب�لت�يل ف�ن كل الإجراءات اجل�رية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سك�وى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيح�ً يف م�ي امل��سي ق�لت فيه »يف هذا امللف 
هن�ك م� هو اأهم من امل�ل ... من املهم اأن نوا�سل حم�ية العمل 

ال�س�ق والبتك�ر« لدى اأبل، يف املق�بل، رف�ست �س�م�سونغ التعليق على 
التف�ق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيه� على �س�م�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأم�م املحكمة العلي� يف الولي�ت املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأع�دت امللف اأم�م املح�كم الع�دية وخالل 
املح�كمة التي جرت يف م�ي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر م� 

ك�نت عن��رش الت�سميم التي ن�سخته� �س�م�سونغ تربر دفع ك�فة الأرب�ح 
التي جنته� من ت�سميم اله�تف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وك�نت الق�سية ت�سمل خ�سو�س�ً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�س�ً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�س��سة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند من�ف�سني 
عن  ف�ساًل  ا�سو�س  و  �س�ومي  مثل 
 Honor ه�تف ريزر يبدو اأن ه�تف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  ك�في�ً  يعد  مل  ا�س�بيع 
اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول  ال�رشكة 
به�تف اأكرث قوة و�رشا�سة كم� تقول 

التق�رير .
�رشكة  ف�إن  امل�سدر  وبح�سب 
ه�تف خم�س�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزاي�  قوي  بعت�د  لالألع�ب 
لهواتف  قوي�ً  من�ف�س�ً  �سيكون 

الألع�ب املوجودة ح�لي�ً يف الأ�سواق  
�ستعزز  القوي  العت�د  عن  ف�ساًل 
اله�تف  هذا  ح�سور  من  هواوي 
ت�س�عد على منح  ر�سمية  مبلحق�ت 
غ�مرة  لعب  جتربة  امل�ستخدمني 
ب�لرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�سف  �سيتم  اله�تف  امللحق�ت 
�سدقت  اذا  رمب�  الع�م  هذا  عنه 
ه�تف  ب�سحبة  �سيكون  التوقع�ت 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�سف عنه يف  �سيتم 

من ال�سنة كم� جرت الع�دة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغن�ل،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيم�  الر�س�ئل  تب�دل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املح�دث�ت  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�س�به� بتويرت تقول فيه� 

تويرت تعمل على خ��سية ر�س�ئل مب��رشة م�سفرة 
من النه�ية للنه�ية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، ف�إن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمي�ً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حم�دث�ت  ف�إن  وونغ 
وات�س اآب واآي م��سيج لأبل، بل يخت�ر امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حم�دثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حم�دث�ت  به�  تعمل  التي 
ه�تفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 ك�لت�يل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حم�دثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلوم�ت يف الزاوية العلي� 

اليمنى من ه�تفك.
4- اخرت »بدء ر�س�لة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح ن�فذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيح�ن  مهّمني  حتديثني  عن  الع�مل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعم�ل  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهم�  الب�رشية  الن�حية 

الإعالين و�سفح�ت ال�رشك�ت.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سن�ع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعم�ل  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سه� 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زي�دة الوعي حول العالمة التج�رية من 
ثرية وملفتة ب�رشي�ً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سي�ق لينكداإن.
عرب  املوقع  زي�رات  عدد  زي�دة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلوم�ت  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتك�مل.
وميكن لل�رشك�ت من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخب�ره� ومعلوم�ت عن 
جلذب  وفع�لي�ته�  ومنتج�ته�  ثق�فته� 
واملح�دث�ت  الرتب�ط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحته� اخل��سة على 

ال�سبكة.
ي�س�ر اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�س�ء  بني  حم�دثة  ب�إطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملت�جر البيع ب�لتجزئة ومقدمي اخلدم�ت املعتمدين 

حتدد من خالله� م� يجب عليهم فعله عندم� يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختب�ر اأولً ملعرفة 

اإمك�نية حله� عرب الك�مريا اخللفية، ويف ح�ل عدمه يجب ا�ستبدال اله�تف ب�آخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الك�مريا اخللفية حلل م�س�كل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الك�مريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�س�ً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظ�رة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�س�كل نظ�رات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم ح�جته� لكمبيوتر اأو ه�تف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل م� يحت�جه امل�ستخدم يف البداية نقل البي�ن�ت اخل��سة ب�ت�س�ل �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق اله�تف 

الذكي لفرتة ق�سرية، ب�لإ�س�فة اإىل ربط اجله�ز بح�س�ب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيق�ت ومق�طع 
الفيديو وال�سور واملحتوي�ت الأخرى اإىل نظ�رة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظ�رة طبية، ا�ستعم�ل نظ�رة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعم�ل حلقة مط�طية، حتى ل 
ت�سطدم عد�س�ت النظ�رة مع عد�س�ت نظ�رة الواقع الفرتا�سي.

كارثة تهدد هواتف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رشكة  حّذرت 
الفئة  من  هواتفه�  م�ستخدمي 
ال�س�د�سة، من حتميل بع�س حتديث�ت 
يف  اخلرباء  واأو�سح  اأندرويد  نظ�م 
اأنهم ل ين�سحون م�ستخدمي  ال�رشكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هواتف 

ن�سخة  من  الث�لث  التجريبي  الإ�سدر 
»Android P«، الذي اأت�حته غوغل 
الذكيةكم�  الأجهزة  لبع�س  موؤخرا 
الإ�سدار  اأن  اإىل  اخلرباء  اأ�س�ر 
املذكور ل يتوافق مع بع�س برجمي�ت 
»OnePlus 6«، ومن املمكن اأن يوؤثر 

بعمل  ين�سح  لذا  اله�تف،  اأداء  على 
اجله�ز  ملحتوي�ت  احتي�طية  ن�سخة 
الن�سخة  انتظ�ر  اأو  حتميله،  قبل 
 Android« من  الك�ملة  الر�سمية 
الع�م  اأواخر  تطرح  اأن  املتوقع   »P

اجل�ري.



مكافحة  �إطار  يف  �نه«  �لبيان  و�أو�ضح 
ومت�ضيط   بحث  عمليات  و�إثر  �لإرهاب 
ك�ضفت  و�ضكيكدة/ن.ع.5،  بجاية  من  بكل 
�ل�ضعبي،  �لوطني  للجي�ش  مفارز  ودمرت 
يوم 24 �ضبتمرب 2018، خمباأين للإرهابيني 
يحويان �ألب�ضة و�أغر��ضا خمتلفة«.و�أ�ضاف 
حماربة  �إطار  يف  �نه«  �مل�ضدر  ذ�ت 
مفرزة  �ضبطت  �ملنظمة،  �جلرمية 
بورقلة  �ل�ضعبي  �لوطني  للجي�ش  م�ضرتكة 
/ن.ع.4، كمية معتربة من �لكيف �ملعالج 
تقدر بـ 150 كيلوغر�م، فيما �أوقفت مفارز 
خلل  �لوطني،  �لدرك  وعنا�رص  �أخرى 
عمليات  منف�ضلة بتمرن��ضت/ن.ع.6، �ضتة 
مهلو�ش  قر�ش   )1980( بحوزتهم  مهربني 
جهة  من  �لذهب«.  عن  تنقيب  ومعد�ت  

�أخرى، �أ�ضار بيان وز�رة �لدفاع �لوطني �ن 
»حر��ش �ل�ضو�حل 4 حجزو� �أجهزة لل�ضيد 
يف  بالقالة/ن.ع.5،  للمرجان  �ملحظور 

حني مت توقيف )13( مهاجر غري �رصعي 
ورقلة  من  بكل  خمتلفة  جن�ضيات  من 

و�لأغو�ط/ن.ع 4 .«

م٫�س

حجز 4 اأجهزة لل�صيد املحظور للمرجان بالقالة 

تدمري خمباأين للإرهابيني ببجاية و�سكيكدة 
ك�صفت مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي و دمرت، االثنني، خمباأين للإرهابيني بواليتي بجاية 

و�صكيكدة، ح�صب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اأم�س.

فتح التخ�ص�صات جديدة وفق 
متطلبات �صوق ال�صغل 

وايل �سعيدة ي�سرف 
على افتتاح مو�سم 

التكوين املهني 
�لإ�ضلم   �ضيف  لوح  �ضعيدة  ولية  و�يل  �أ�رصف 

على  �لع�ضكرية  و  �ملدنية  بال�ضلطات  مرفوقا 

للتكوين  �لدر��ضي  �ملو�ضم  �نطلق  مر��ضيم 

�ملهني دورة �ضبتمرب 2018 حيث �حت�ضن �ملعهد 

�لوطني �ملتخ�ض�ش يف �لتكوين �ملهني« مر�ضلي 

حممد » باأولد خالد هاته �ملر��ضيم �أين ��ضتمع 

�ل�ضيد �لو�يل ل�رصح مف�ضل حول م�ضتجد�ت هذه 

�أهم �لفروع و �لتخ�ض�ضات  �لدورة و تعرف على 

�مل�ضتحدثة على م�ضتوى مر�كز �لتكوين �ملهني 

 292 �لتحاق  �ضجلت  حيث  �لولية  م�ضتوى  على 

�لذي  �لدورة �حلالية  مرتب�ضا مبجموع مرتب�ضي 

يبلغ 4208 موزعني على 414 تخ�ض�ش من �ضمنها 

115 تخ�ض�ش جديد موزع على 23 �ضعبة عرب 05 

�لتكوين  مدونة  ت�ضملها  �ملهني  للتكوين  مر�كز 

�لتخ�ض�ضات  هاته  ��ضتحدثت  حيث  بالولية، 

وفر�ش  �لعمل  �ضوق  متطلبات  مع  متا�ضيا 

باملجال  يتعلق  فيما  خا�ضة  �ملتاحة  �لت�ضغيل 

�ضجل  �أين  �ملتجددة  �لطاقات  وجمال  �لفلحي 

يف هذ� �ل�ضياق توقيع 07 �إتفاقيات ق�ضد تكوين 

للت�ضغيل   �لولئية  �لوكالة  من  كل  مع  �ملرتب�ضني 

موؤ�ض�ضة �إعادة �لرتبية بعني �حلجر بالإ�ضافة �إىل 
�لغرفة �لفلحية.

 خلدون.ع

بعد اعت�صام العا�صمة 

متقاعدو اجلي�ش الوطني 
ال�سعبي يحتجون بتيزي وزو 
�لوطني  �جلي�ش  متقاعدو  �أم�ش  نظم 
�ل�ضعبي حركة �حتجاجية ت�ضببت يف غلق 
عدة حماور من �لطرق عند مدخل مدينة 
تيزي وزو بجهة مدوحة مما  ترتب عنها 
توقف حركة �ملرور و�زدحام على �لطريق 
�جلي�ش يف  متقاعدو  وقد جتمع  �ل�رصيع. 
مدوحة حماولني بلوغ و�ضط �ملدينة تيزي 
جدوى  دون  لكن  �لأقد�م  على  م�ضيا  وزو 
كما  �لأمن،  قو�ت  طرف  من  منعهم  بعد 
تيزي  و�إىل   من  �ملوؤدية  �لطرق  �ضهدت 
و  �ملرور  حركة  يف  تذبذبا  �ملركز  وزو 
عدة  يرفعون  �جلي�ش  متقاعدي  �أن  يذكر 
�لعنا�رص  �إدماج  باإعادة  تتعلق  مطالب 
بالعودة  لها  ي�ضمح  يز�ل  �ضنها  ل  �لتي 
�لطبية  و�لرعاية  �جلي�ش،  �ضفوف  �إىل 
للجنود �ل�ضابقني �لذين �أ�ضيبو� �أثناء فرتة 
وحت�ضني  �ملعا�ش  منحة  وزيادة  �خلدمة، 

�لرعاية �لجتماعية.
ح- كرمي 

بحي كوحيل خل�صر 

العثور على جثة متقدمة 
من التعفن بق�سنطينة 

خلل عمليتني متفرقتني 

�سرطة احلدود حتبط حماولة 
تهريب26700 اأورو

الأول مرة بالبويرة

  دورة تدريبية حول احلياة 
الزوجية ال�سعيدة

يبلغ  �ضخ�ش  جثة  على  �لعثور  مت 
بق�ضنطينة  �لعمر  من  �خلمي�ش 
خل�رص  كوحيل  بحي  بالتحديد 
وجدت  حيث  �لزيتون(،  )جنان 
�لتعفن  من  متقدمة  بحالة  �جلثة 

بقبو عمارة يف حي كوحيل خل�رص، 
�أعو�ن �حلماية �ملدنية على  ليعد 
�إىل م�ضلحة  �إىل نقل �جلثة  �إثرها 
حفظ �جلثث �مل�ضت�ضفى �جلامعي 

ق�ضنطينة.

متكنت م�ضالح �رصطة �حلدود من 
توقيف �ضخ�ش على م�ضتوى مطار 
�أثناء  �لدويل،  بومدين  هو�ري 
�لوطني  �لرت�ب  مغادرة  حماولته 
مايل  مبلغ  وبحوزته  تركيا،  نحو 
�ملبلغ  وهو  �أورو،   8700 بـ  يقدر 
�مل�ضموح  �لقيمة  يفوق  �لذي 
دون  من  م�ضافر،  �أي  مع  �أخذها 
�لت�رصيح بها، وعليه متت م�ضادرة 

�ملحجوز�ت وحتويله �ىل �مل�ضالح 
�لإجر�ء�ت  ل�ضتكمال  �ملخت�ضة، 

�لقانونية.
مع  بالتن�ضيق  و  ثانية  عملية  ويف 
عنا�رص  متكنت  �جلمارك  م�ضالح 
من  �ملطار  بذ�ت  �حلدود  �رصطة 
 18000 بـ  قدر   مايل  مبلغ  حجز 
�أورو غري م�رصح بها، كانت بحوزة 

�ضخ�ش. 

�ملحا�رص�ت  قاعة  �أم�ش  �حت�ضنت 
حممد   « �ل�ضباب  موؤ�ض�ضات  بديو�ن 
�إ�ضياخم » مبدينة �لبويرة دورة تدريبية 
�لزوجية  �حلياة   « مو�ضوع  حول 
�ل�ضعيدة » من تنظيم �ملكتب �لولئي 
جلمعية  �لتابعة  �خلري  ن�ضاء  لهيئة 
 ، �جلز�ئرية  و�لإ�ضلح  �لإر�ضاد 
و�ضهدت هذه �ملبادرة �لتي تعد �لأوىل 
�لبويرة  ولية  م�ضتوى  على  نوعها  من 
كل  من  للجمهور  معترب�  ح�ضور� 
كثري�  ��ضتح�ضنوها  و�لذين  �جلن�ضني 

خا�ضة و�ن �ملدربة �لأ�ضتاذة »جهيدة 
بو�ضو�ضان »  تناولت عدة حماور تتمثل 
يف ماهية �ل�ضعادة �لزوجية وفريو�ضات 
�لفردية  و�لفروق  �لزوجية  �حلياة 
بني  منها  لبد  ولغات  �لزوجني  بني 
�لأ�رصة،  ميز�نية  جانب  �إىل  �لزوجني 
�لزو�ج  م�رصوع  جناح  �أن  �أكدت  حيث 
�لذي هو م�رصوع �لعمر لي�ش �ملفاتن 
و�إمنا  �لرجل  و�ضامة  و  للمر�أة  �ملثرية 

مودة ورحمة بني �لطرفني .
 اأح�صن مرزوق

اإعلن ال�سب�سي اإنهاء التوافق مع حركة 
النه�سة تطور من �ساأنه خلط الأوراق

األيان�ش للتاأمينات الراعي البلتيني للندوة 
الإفريقية للحوكمة املوؤ�س�ساتية

اجلزائر حا�سرة يف الوقفة الت�سامنية 
مع الأ�سرى يف فل�سطني

�ضكل �إعلن �لرئي�ش �لتون�ضي، �لباجي 
�لتو�فق  �إنتهاء  �لثنني  �ل�ضب�ضي،  قائد 
برئا�ضة  �لنه�ضة  حركة  مع  بد�أ  �لذي 
ر��ضد �لغنو�ضي منذ �لعام 2013 نقطة 
حتول يف �مل�ضهد �ل�ضيا�ضي يف تون�ش، 
�إعادة خلط  �ضاأنه  وذلك يف تطور من 
�لبلد  فيه  تتهياأ  ظرف  يف  �لأرو�ق 
يف  ورئا�ضية  ت�رصيعية  لإنتخابات 

خريف �لعام  �مُلقبل. 
وقد �أدى هذ� �إىل تطور �لأو�ضاع ب�ضبب 
ند�ء  حزب  بني  �حلا�ضل  �خللف 
تون�ش �لذي �أ�ض�ضه �ل�ضب�ضي مع حركة 
يو�ضف  حكومة  م�ضري  حول  �لنه�ضة 
�ل�ضاهد وقع خلل �لنقا�ش حول وثيقة 
ند�ء  يطالب  حني  ،ففي   »2 »قرطاج 
تون�ش بتغيري جذري للحكومة مبا فيها 

قياد�ت  من  يعد  وهو  �حلكومة  رئي�ش 
�لنه�ضة  حركة  ت�ضبثت  تون�ش،  ند�ء 
حيث  �حلو�ر  جل�ضات  طيلة  مبوقفها 
دعت �إىل �إجر�ء تعديل وز�ري و�لبقاء 
على يو�ضف �ل�ضاهد �إىل غاية �نتخابات 
بني  �خللف  تو��ضل  وب�ضبب   .2019
�لرئي�ش  للحكومة،علق  ور�ف�ش  موؤيد 
�لوثيقة،  حول  �لنقا�ش  �لتون�ضي 
خلف  يف  تون�ش  ند�ء  حركة  ودخلت 
جناح  خمتلفني،  جناحني  بني  د�خلي 
�ملدير �لتنفيذي للحزب، حافظ قايد 
�ل�ضاهد،  تنحية  �إىل  �لد�عى  �ل�ضب�ضي، 
و جناح موؤيد لرئي�ش �حلكومة، لي�ضهد 
كتلته  يف  ��ضتقالت  موؤخر�  �حلزب 
�لتن�ضيقيات  من  عدد  ويف  �لربملانية 

�ملحلية ويف جمل�ضه �لوطني.

تعيينها  عن  للتاأمينات  �أليان�ش  �أعلنت 
للندوة  �لبلتيني  �لر�عي  ب�ضفتها 
�ملوؤ�ض�ضاتية،  للحوكمة  �لإفريقية 
�لوطنية  �جلمعية  طرف  من  �ملنظمة 
حوكمة  �ملوؤ�ض�ضاتية،  �حلوكمة  لرتقية 
�جلز�ئر، و�لتي جتري فعالياتها من 25 
�إىل 27 �ضبتمرب �جلاري باملركز �لدويل 

للموؤمتر�ت بالعا�ضمة.
كل  �مللتقى  من  �لأول  �ليوم  يح�رص 

و�خلبري  للمالية  �ل�ضابق  �لوزير  من 
خالفة،  بن  �لرحمان  عبد  �لقت�ضادي 
» �إليا�ش  �جلز�ئر  ورئي�ش «حوكمة 
�لذي  �مللتقى  هذ�  ويهدف  كر�ر، 
يجمع ممثلني من 19 دولة �فريقية �إىل 
و�ملمار�ضات  �خلرب�ت  وتبادل  تنمية 
�ملنظمات  قدر�ت  تطوير  �جليدة، 
�لأع�ضاء وكذ� حت�ضني �ملناخ �لإفريقي 

للأعمال.

عرفت �لوقفة �لت�ضامنية �أمام �ل�ضليب �لأحمر 
�لأ�ضري�ت  مع  ت�ضامنا  �أم�ش،  �خلليل،  يف 
�ضجون  يف  للفوره  �خلروج  عن  �مل�رصبات 
يف  كامر�ت  تركيب  على  �حتجاجا  �لحتلل 

وهيئة  �لأ�ضري  نادي  نظمها  �لأق�ضام  �ضاحات 
�لوقفة  و�ضجلت  �خلليل.  يف  �لأ�رصى  �ضوؤون 
و�ضحته  ما  وهو  �جلز�ئري،  �لعلم  ح�ضور 

�ل�ضور �ملنقولة من �لوقفة.

حوادث املرور: 

وفاة 392 طفل خلل املو�سم 
الدرا�سي 2018-2017

تويف 392 طفل حتت �ضن 14 �ضنة خلل �ملو�ضم �لدر��ضي 2017-
2018، ح�ضب �حل�ضيلة �لتي ك�ضف عنها �ملركز �لوطني للوقاية و�لأمن 
عرب �لطرق، على هام�ش �حلملة �لتوعوية �لتي �أطلقها �أم�ش، حلماية 
خلل  �ملركز  و�ضجل  �ملرور.  حو�دث  من  �ملتمدر�ضني  �لأطفال 
�لفرتة �ملمتدة »من �ضبتمرب 2017 �إىل يونيو 2018، وفاة 392 طفل 
حتت �ضن 14 �ضنة وجرح 5189 �آخرين«، مع �لتاأكيد على �أن »�أغلب 
�ل�ضحايا مت ت�ضجيلهم يف �مل�ضار�ت �ملوؤدية من و�إىل �ملدر�ضة«. ويف 
هذ� �ل�ضدد، ي�ضعى �ملركز �لوطني للوقاية و�لأمن عرب �لطرق، من 
خلل �حلملة  �لتوعوية �لتي نظمها حتت �ضعار »فكرو� يف �أولدكم.. 
�ضيما  �لأطفال،  فئة  حماية  »تعزيز  �إىل  �رصعتكم«،  من  خف�ضو� 
�ملركز،  و�ضطر  �ملرور«.  حو�دث  خماطر  من  منهم،  �ملتمدر�ضني 
يف هذ� �لإطار، »برناجما متنوعا« يرتكز على عمل جو�ري ميد�ين 
حت�ضي�ضي حول هذه �حلو�دث وبث عدة فو��ضل توعوية حول حماية 
�ملو�ضوعاتية  �لإذ�عات  عرب  خماطرها  من  �ملتمدر�ضني  �لأطفال 
و�ملحلية، بالإ�ضافة �إىل بث وم�ضات حت�ضي�ضية عرب خمتلف �لقنو�ت 
�حلملة.  �ضعار  حتمل  لل�ضائقني  ق�ضرية  ر�ضائل  و�إر�ضال  �لتلفزيونية 

كما �ضيتم تعليق لفتات حت�ضي�ضية عرب �ملحاور �لكربى للطرق.

بعد جناح جتربة طريق اليا�صري 

وايل برج بوعريريج  يلح على 
تغيري اأمناط اإ�ستهلك الطاقة 

باملوؤ�س�سات العمومية 
�لزيارة  خلل  بوعريريح  برج  ولية  و�يل  �لعفاين  �ضالح  �ألح 
�جلهاز  رفقة  �لفارط  �لأ�ضبوع  نهاية  قادته  �لتي  �مليد�نية 
�لتنفيذي �ىل بلديات د�ئرة من�ضورة يف �أق�ضى �جلهة �لغربية 
م�ضتوى  على  �لطاقة  ��ضتهلك  �أمناط  تغيري  �رصورة  على 
و�ملحافظة  �لتبذير  مكافحة  ق�ضد  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات 
�ليا�ضري  طريق  �إنارة  جتربة  جناح  معترب�ً  �لبيئة،  على 
ت�ضتدعي �رصورة �لتفكري مليا يف �لنخر�ط يف هذ� �مل�ضعى 
�لقت�ضادي و�لبيئي �لذي ي�ضاهم يف تر�ضيد نفقات ��ضتهلك 
نف�ش  دعا  كما   . فاتورة  باأقل  �لعمومية  باملوؤ�ض�ضات  �لطاقة 
�مل�ضوؤول جميع روؤ�ضاء �ملجال�ش �ل�ضعبية �لبلدية �إىل �لرتكيز 
با�ضتعمال نظام  �لكهرو�ضوئية   �لطاقة  على جت�ضيد م�ضاريع 
�ل�ضمام �لثنائي �لباعث لل�ضوء )Led( يف �لإنارة بدل �لإنارة 
�لتكنولوجية  هذه  ��ضتعمال  تعميم  مع   ، �لعادي  �لعمومية 
باملجمعات �ملدر�ضية �جلديدة. كما حدث مبجمع �لعي�ضاوي 

ببلدية �ملن�ضورة كاأول جتربة بتكلفة 588 مليون �ضنتيم.
رحماين بلل
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