
بن خالف يك�صف عن حيثيات ات�صال ربطه برئي�س املجل�س:

بوحجة: مل اأقدم ا�ستقالتي من رئا�سة الربملان

ف�صيحة ت�صرب وزارة التعليم العايل :

الوثائق الإدارية للطلبة يف مزابل ال�سمار
�س4

�س3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة 28  ال�سبت29�سبتمرب  2018  املوافـق  ل19 حمرم 1440هـ العدد:4752   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف للو�صط:

اأحزاب �ساومت 
الرئي�س مقابل 
اخلدمة العامة

�س3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س5

الأمينة العامة حلزب العمال, لويزة حنون

م�سروع قانون املالية 2019 
يحتوي مكا�سب يجب تقويتها 

�س4

�س4

وايل ولية ورقلة عبد القادر 
جالوي يك�صف ليومية "الو�صط"

05 ماليــري ديـــــنار 
ل�ستكمال م�سروع 
ال�ســـــرف الــــــ�سحي

�س7 

�س7

�س 23

تلم�صان 

اأمطار طوفانية تت�سبب 
يف ت�سرر37عائلة

رئي�س بلدية تيزي وزو وهاب ايت منقالت "للو�صط "

على ال�سلطات التدخل العاجل 
ملعاقبة م�ستغلي الأر�سفة 

وزارة الدفاع الوطني

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات 
الع�سكرية بتمرنا�ست 

مع حت�صن الو�صع املادي للبالد

 رفع التجميد عن م�ساريع
 الرتامواي يف ت�سع وليات

.     قيادة الأفالن حت�سد 300 نائب للتخل�س منه 



عين

املواالة  اأحزاب  حتولت 
الن�شطة باجلزائر اإىل جمرد 
باال�شتمرارية  تنادي  اأبواق 

بجائزة  الظفر  اأجل  من 
الوالء وتق�شيم تورتة ال�شلطة 
عليهم، وهذا الذي �شار عليه 

الذي  الكرامة  حزب  رئي�س 
جدا  تعبت  كلمة  على  �شدد 
وحزبي تعب دون اأن ن�شتفيد 

ال�شينا  يف  �شيء  اأي  من 
ال�شعبي  املجل�س  حتى  وال 

الوطني.
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وفاة ابن وايل ميلة اجلديد 
حلظات بعد تعيينه يف حادث مرور

�ساعات قبيل التحاقه مبن�سبه، 
تلقى ال�سارع امليلي نباأ وفاة جنل 

وايل الولية اجلديد والأمني العام 
ال�سابق لولية تلم�سان، حممد 

عمري املعني اخلمي�س يف اإطار حركة 
اأجراها رئي�س اجلمهورية يف �سلك 
الولة. احلادثة الأليمة التي اأملت 
بعائلة الوايل اجلديد �سويعات بعد 

تعيينة واليا بولية ميلة خلفا 
للمتوفى اأحمودة اأحمد زين الدين، 

اأثارت ال�سارع امليلي الذي تلقى 
اخلرب بح�سرة �سديدة وحتولت 

�سبكات التوا�سل الجتماعي اإىل 
منابر للعزاء واملوا�ساة.

م�سادرنا اأفادت باأن الفقيد طفل يبلغ 
من العمر 15 �سنة يدعى اأني�س، كان 

قد تعر�س حلادث  �سري وهو على 
منت دراجته، لينقل على اإثرها اإىل 

م�ست�سفى وهران اأين لفظ اأنفا�سه 
الأخرية.      

دور ن�سر تقاطع �سيال 23

اأحزاب �سيا�سية برتبة »طماعني«

خبر في 
صورة

اأمريكا متنح بوتفليقة 
جائزة كبرية

الكناري يعودون لالأ�سواء جمددا

ي�شجل فريق �شبيبة القبائل انطالقة قوية مع بداية املو�شم الكروي 
وي�شع  االأوىل  االأدوار  على  التناف�س  اإىل  الفريق  يعود  حيث  اجلديد، 
على  والتناف�س  االأ�شواء  اإىل  للعودة  املر�شحة  االأندية  �شمن  نف�شه 
املوا�شم  خالل  الكناري  ت�شكيلة  على  مّرت  فراغ  فرتة  بعد  االألقاب 

الكروية ال�شابقة.

ميهوبي �سخ�سية العام الثقافية

وقع اختيار ال�شيخ �شلطان بن حممد القا�شمي حاكم اإمارة ال�شارقة 
االإماراتية على وزير الثقافة اجلزائري حممد ميهوبي �شخ�شية العام 
الثقافية 2018، وذلك اعرتافا باملجهودات التي يقوم امل�شوؤول االأول 
على الثقاة ببالدنا يف اإطار التبادل الثقايف بني الدول العربية، حيث 
للكتاب  الدويل  ال�شارقة  معر�س  افتتاح  خالل  ميهوبي  تكرمي  يتم 

املقرر يف تاريخ 31 اأكتوبر املقبل.

لغياب  االأدبية  ال�شاحة  �شتتاأثر 
النا�شئة  اجلزائرية  الدور  بع�س 

هذه  اختارت  حيث  وال�شغرية 
 23 �شيال  املقاطعة  االأخرية 

كراء  تكاليف  ارتفاع  ب�شبب 
املعر�س  اخلا�شة  االأجنحة 

باجلزائر املزمع  للكتاب  الدويل 
تنظيمه يف 29 اأكتوبر املقبل .

BRAVE منحت موؤ�ش�شة
 االأمريكية، الرئي�س 
بوتفليقة، جائزتها 

ال�شنوية لل�شالم، 
لدوره يف حتقيق 

ال�شالم يف اجلزائر 
ويف ال�رشق االأو�شط 
وافريقيا وح�شب ما 

ك�شفت عنه املوؤ�ش�شة 
يف بيان لها اخلمي�س، 
ون�رشته وكالة فران�س 

بر�س، فاإن ع�شوي 
الكونغر�س االمريكني 

ال�شابقني جورج 
هوت�شربوكرن وكري�شتوفر 
�شيز منحوه ال�رشف نيابة 

عن املوؤ�ش�شة ومنحت 
املوؤ�ش�شة اجلائزة 

لبوتفليقة لدوره يف 
التفاو�س حول اتفاق 

ال�شالم بني اإثيوبيا 
واإريرتيا، الذي اأنهى 
حربا دامت 20 �شنة، 
يف جويلية 2018، كما 
توىل و�شاطات يف كل 

من ليبيا ومايل. وي�شيف 

البيان ” يف عام 2002 ، 
اأنهى بوتفليقة احلرب 

االأهلية اجلزائرية مبنح 
العفو الأولئك الذين 
حملوا ال�شالح �شد 

احلكومة مقابل دور يف 
العملية ال�شيا�شية، وبذلك 

و�شع منوذًجا جديًدا 
الإعادة االإعمار يف 

مرحلة ما بعد ال�رشاع، 
والذي مت درا�شته يف 

جميع اأنحاء العامل 
لفعاليته الثورية”.  

ح�سبالوي يف نيويورك 

تون�س

ال�سينما اجلزائرية �سيفة �سرف 

ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  �شارك 
خمتار  امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و 
الثالث  االجتماع  ح�شبالوي يف 
الوقاية  حول  امل�شتوى  رفيع 
و  املعدية  غري  االأمرا�س  من 

على  عقد  الذي  فيها  التحكم 
للجمعية  ال73  الدورة  هام�س 
و  املتحدة  لالأمم  العامة 
بتبني  االجتماع  اأ�شغال  توجت 
اإعالن �شيا�شي بعنوان »ت�رشيع 

االأمرا�س  ملكافحة  جهودنا 
�شحة  اأجل  من  املعدية  غري 
و  احلالية  االأجيال  راحة  و 

القادمة«.
و ي�شكل االإعالن خريطة طريق 

بلوغ  ق�شد  الدويل  للمجتمع 
جمال  يف  املحددة  االأهداف 
غري  االمرا�س  من  الوقاية 
بف�شل  فيها  التحكم  و  املعدية 

اأعمال ملمو�شة.

اجلزائرية  ال�شينما  �شتكون 
متحف  قاعة  �رشف  �شيفة 
العا�شمة  بتون�س  ال�شينما 
�شينما  نادي  من  مببادرة 
ح�شبما  العا�شمة،  تون�س 

فاي�شبوك  �شفحة  على  ورد 
برنامج  وي�شم  املنظمني  
اليوم تكرميا لكاتب ال�شيناريو 
اجلزائري فاروق بلوفة الذي 
تويف يف ابريل 2018 بباري�س 

من خالل عر�س يتبعه نقا�س 
اأخرجه  الذي  »نهلة«  لفيلم 
العر�س  وبعد   1979 �شنة 
االأول  العر�س  يف  �شي�رشع 
ملل�شقات  بعر�س  اخلتامي 

لل�شينما اجلزائرية منظم من 
ال�شينما  متحف  قاعة  طرف 
اليوم  و�شيختتم  التون�شية 
لثالث  نقا�س  يتبعه  بعر�س 

اأفالم ق�شرية.
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف :

بع�س الأحزاب �ساومت الرئي�س مقابل اخلدمة العامة
.          حركة الولة اأجه�ست حماولت ت�سوي�س

اإميان لوا�س

نتائج املواعيد  اإن  املالحظ من خالل 
من  كبري  عزوف  هناك  اأن  االنتخابية 
وهو  ال�سيا�سية  امل�ساركة  عن  ال�سباب 
ال�سيا�سية  االأحزاب  عجز  يعك�س  ما 
على التجنيد والتاأطري، وقد يعود ال�سبب 
 ، ال�سيا�سية  العملية  يف  االنخراط  لكلفة 
فاملواطن م�سغول بك�سب قوته وم�سارعة 
�سعبة  اأ�سبحت  التي  احلياة  ظروف 
اخلطاب  �سعف  اىل  باالإ�سافة   ، جدا 
حم�سو�س  ب�سكل  يبتعد  الذي  ال�سيا�سي 
يقدم حلوال  اإهتمامات املواطن وال  عن 
االأحيان  من  كثري  يف  مل�سكالته  عملية 
ب�سنوات  ويذكره  يخوفه  وحتى  ي�ستفزه 
�سديدة عليه ، كل هذا زهد املواطن يف 
الوظيفية ل�سالح  التنظيمات  متابعة هذه 
والترفع  متثله  ال  وباتت  ال�سلطة  اأجنحة 
اإن�سغاالته ، ويف املقابل وجد �سالته على 
�سفحات الو�سائط االجتماعية يعرب فيها 
عن م�سكالته، من جهة اأخرى بعيدا عن 
االأحزاب ، ويف توا�سل اأفقي مع ن�رضائه 
عامله  تخ�س  موا�سيع  ويف  ال�سباب  من 
الذي  ال�ساب  نبه  لقد   ، وخ�سو�سيته 
اأنهم  اإىل  ال�سا�سة  ميالده  بعيد  احتفل 
زمانهم  لغري  خلقوا  الأنا�س  يتحدثون 
واحلرية  الكرمي  للعي�س  يتطلعون  فهم 

والعفوية.
 

 حممد بن حمو قال اإن م�ساندته 
للرئي�س البد اأن يرتتب عليها 
تق�سيم ملا اأ�سماه بالغنائم بعد 

االنتخابات الرئا�سية، ما تعليقك 
على ذلك؟

وظيفية  حمو  بن  ت�رضيحات  اأكدت  نعم 

اخلدمة  على  وم�ساومتها  االأحزاب  هذه 
العامة ، واإنها ال ت�ستغل من اجل الوطن 
بل ت�ستغل باملقابل و�سعيا وراء مكا�سب 
مادية ومعنوية ، واإن غلفت بكالم مع�سول 
تطال  اأن  يجب  الرئي�س  اإ�سالحات  اإن   ،
النا�سطني ومتنعهم  الفا�سدين من  هوؤالء 
الدولة  موؤ�س�سات  اإىل  الو�سول  من 
يالحقهم  اأن  االإعالم  وعلى   ، املدنية 
يعي�س  و�سعبها  اجلزائر،  يف  جمال  فال 
لهوؤالء   ، ومالية  اقت�سادية  �سعوبات 
نبيلة  م�سالة  احلزبي  الن�سال   ، الفا�سلني 
لدى  الوعي  ترقية  على  تعمل  واأخالقية 
املبادرات  لتحت�سن  اجلماهري  جموع 
وتنتقد  التنموية  والربامج  االإ�سالحية 
االأخطاء لت�سحيحها ال اأن تت�سيد وت�ستغل 

الظروف من اجل الك�سب احلرام

هل ميكن القول اإن االأحزاب 
ال�سيا�سية ف�سلت �سعبويا ؟

 
فرتة  يف  عانت  اجلزائر  يف  االأحزاب 
وكانت  ال�سيا�سية  الوظيفية  من  خلت 
ال�سلطة  داخل  دوائر  الإرادة  اإنعكا�سا 
تنفذ اأجنداتها بعيدا عن االإرادة ال�سعبية 
دورها  ف�سيئا  �سيئا  ت�ستعيد  لكنها   ،
اجلهد  من  الكثري  وينتظرها  الطبيعي 
وفعال  �سادق  متثيل  اأجل  من  والن�سال 
�سحيح   ، وطموحاته  ال�سعب  للتطلعات 
اجلزائر  يف  الدميقراطي  امل�رضوع  اأن 
االحزاب  حتميل  ميكن  وال  يتجراأ  ال  كل 
الف�سل الأنها تن�سط يف  وحدها م�سوؤولية 
والعوائق  التحديات  الكثري من  بيئة فيها 
منها ما هو قانوين ومنها ما هو ثقايف ، 
وتنظيمي- تقني اأي�سا وعليه يجب النظر 
ب�سيء  املجال  هذا  يف  االإ�سالحات  اإىل 
ووقت  فر�سة  واإعطاء  االإيجابية  من 
االإ�ستدراك  اأجل  من  التنظيمات  لهذه 

والت�سحيح
احتجاجات  �ساخنة  االجتماعية  اجلبهة 
ماتدعيات  القطاعات،  من  العديد  يف 
اأن  خا�سة  ال�سيا�سي  الو�سع  على  ذلك 
مهمة  اإ�ستحقاقات  على  مقبلة  اجلزائر 

وهو الرئا�سيات؟
واإرادة  حياة  االجتماعي عالمة  احلراك 
تهديد  انه  على  اإليه  النظر  يجب  وال 
تفهم  ال�سلطات  وعلى  احلاالت،  كل  يف 
املطالب الفئوية وحتاور ها على كل ما 
هو م�رضوع، واأال تتهرب من م�سوؤولياتها 
على  لكن  باملوؤامرة،  النا�س  وترمي 
مفتوحة  اليقظة  عني  يبقي  اأن  اجلميع 
الأن هناك من يحاول اآن ي�سطاد يف املاء 
العكر وي�سي�س هذه املطالب، وي�سعى من 
واإ�ستغالل  الت�سعيد  االخرتاقات  خالل 
االنتخابية،  ال�سنة  بنقاط  للفوز  الو�سع 
مثل  يف  حا�سم  االإجتماعية  القوى  وعي 
احلراك  قادة  وم�سوؤولية  الظروف  هذه 

الفئوي كبرية اأمام الوطن وال�سعب
 

كيف تتوقع اأن تكون ن�سبة 
امل�ساركة يف االإ�ستحقاقات املقبلة؟

ال  اجلزائر  يف  الدميقراطية  التجربة 
من  تزايد  يف  النا�س  ووعي  حتبو،  زالت 
خالل الو�سائط االإجتماعية، وكلما �سعر 
وي�سارك،  ف�سينخرط  بال�سدق  املواطن 
وكلما الزمت ال�سبابية امل�سهد ال�سيا�سي 
نف�سه ورف�س  انكفئ املواطن على  كلما 

امل�ساركة
 

اإقحام االإدارة يف ال�سراعات 
ال�سيا�سية، اأ�سبح يهدد م�سرية 

التنمية؟

للدولة  الفقري  العمود  هي  االإدارة 

من  تنفذ  الذي  الف�ساء  وهي  املدنية، 
وعلى  واملجتمع،  الدولة  م�ساريع  خالله 
حمايتها  املدين  واملجتمع  االأحزاب 
ال�سيا�سية  املناكفات  يف  اقحامها  وعدم 
مثلها مثل باقي موؤ�س�سات الدولة، ومنعها 
من التغول واالنحراف وا�ستغالل �سعاف 
والن�سطاء  املجتمع  قادة  من  النفو�س 
اإىل  التنمية  مب�سرية  لالنحراف  عموما 
احلقيقة  عن  بالتغطية  البوار  دروب 
االإدارة  الأن وجدت  العام،  الراأي  وتغليط 

خلدمة النا�س ال العك�س
 

كيف ترى التغيريات التي قام بها 
الرئي�س يف �سلك الوالة  

اإعترب املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف 
حركة  اأن  الو�سط  به  خ�س  ت�رضيح  يف 
اجلمهورية  رئي�س  بها  قام  التغيري  التي 
مهام  اإنهاء  �سملت  الوالة  �سفوف  يف 
يف  مت  ملا  تاأكيدا  جاءت  وحتويالت، 
موؤ�س�سات اأخرى امنية وع�سكرية بق�سد 
با�رضته  الذي  االإ�سالح  م�سار  ا�ستكمال 

ال�سلطة .
قال حممد بو�سياف يف ت�رضيح خ�س به 
الو�سط »اأن التغيريات التي قام بها الرئي�س 
اإ�ستكمال  مبثابته  هو  الوالة  �سفوف  يف 
ميكن  ال�سلطة  و  با�رضته  الذي  االإ�سالح 
قراءة ذلك  على غري هذا النحو والتحجج 
هي  فاالإدارة   ، الرئا�سي  باال�ستحقاق 
وهي  املدنية  للحياة  الفقري  العمود 
لقد  القانون،  دولة  يج�سد  الذي  الف�ساء 
م�سى مايقارب من ع�رضين �سنة والدولة 
م�رضوعها  الإحالل  تتدرج  اجلزائرية 
الدميقراطي ، وقد خا�ست من اجل ذلك 
معارك مع بارونات �سيا�سية ومالية وهي 
حماربة  يف  االخرية  اللم�سات  ت�سع  اليوم 
اإقامة  انت�سارها يف  تعلن  ان  قبل  الف�ساد 

يبدو  ما  على  والتي  الثانية  اجلمهورية 
فرن�سا  وراءهم  ومن  اأزعجت  الكثريين 
واإبقاء  باالمتيازات  االإحتفاظ  تريد  التي 
كل م�ستعمراتها حتت ال�سيطرة« ويف �سياق 
مت�سل،  اأ�ساف املتحدث » اأن التغيريات 
اجلديدة يف كل القطاعات قطعت الو�سل 
والو�سال مع كل دوائر الت�سوي�س ، وتتهيئي 
اجلزائر من خالل االعتناء باالإدارة واإعادة 
مناخ  لبعث  القطاع  لكفاءاتها يف  االعتبار 
احليادية  على  يحر�س  جديد  �سيا�سي 
وخدمة املواطن اقتداء مبوؤ�س�سة اجلي�س 
التي باتت ترف�س اإقحامها يف املناكفات 
ال�سيا�سية وتهتم فقط مبهامها الد�ستورية 
تاريخية،  اإرها�سات  نعي�س  اأننا  اأعتقد   ،
اجليل  من  كبرية  مقاومة  ونالحظ 
يف  وروابطه  �سحافته  وبقايا  القدمي 
التي  التغريات  فاإن  املجتمع«.  وللتذكري 
العزيز  عبد  اجلمهورية  اأجراها  رئي�س 
اإنهاء  �سملت  الوالة  �سفوف  يف  بوتفليقة 
عنابة  وايل  تعيني  وحتويالت،ومت  مهام 
حممد �سلماين على راأ�س والية بومردا�س 
مزهود.وعني  توفيق  املن�سب  يف  وخلفه 
مت  بينما  لل�سلف،  واليا  �سادق  م�سطفى 
تعيني عبد احلكيم �ساطر واليا لتيزي وزو 
نف�س املن�سب  اقالته من  �سنتني من  بعد 
وعني  �سكيكدة.  بوالية  ي�سغله  كان  الذي 

م�سعود حجاج واليا الأم البواقي، بينما مت 
تعيني اأحمد مباركي يف والية ب�سار، بينما 
واليا  بداوي  عبا�س  تعيني  احلركة  �سملت 
عبد  ال�سابق  التجارة  وزير  وعاد  للمدية، 
احلفيظ �سا�سي لي�سغل من�سب وايل، حيث 
مت تكليفه بوالية �سيدي بلعبا�س، بينما مت 
تعيني يو�سف �رضفة الذي غادر احلكومة 
كوايل  لل�سكن،  وزير  ق�ساها  اأ�سهر   3 بعد 
�سيف  توفيق  تعيني  ومت  البليدة.  لوالية 
واليا للجلفة. وعني كمال عبلة واليا لوالية 
بعب�س  احلميد  عبد  عني  حني  يف  قاملة 
بكو�س  عمر  وبن  مع�سكر،  لوالية  واليا 
عني  معبد  واأحمد  بوعريريج  لربج  واليا 
العفاين  �سالح  تعيني  ،ومت  لبجاية  واليا 
حممدي  وفريد  تي�سم�سيلت  لوالية  واليا 
واليا لوالية �سوق اأهرا�س وحممد بو�سمة 
حممد  عني  بينما  تيبازة،  لوالية  واليا 
عبد  تعيني  ومت  مليلة.  لوالية  واليا  عمري 
الأوالد  منتدبا  واليا  دهيمي  الرحمن 
وليا  عمراين  عينت فريدة  بينما  جالل، 
منتدبة لـبوزريعة، يف حني عني  بن عرعار 
حرفو�س واليا منتدبا للدار البي�ساء وعني 
لل�رضاقة،  منتدبا  واليا  اإ�سماعيل  حممد 
وعبد  لتقرت  منتدبا  واليا  يحيادن  ويحي 
واأحمد  جلانت  منتدبا  واليا  قجيبة  اهلل 

حممودي واليا منتدبا للمغري.

هزة اأخرى داخل بيت جبهة القوى اال�سرتاكية:

 غزايل على موعد مع جلنة فك
 النزاعات الأ�سبوع املقبل

 فيما اأكد اأن احلزب لن ينخرط 
يف اأي تنظيم يقوده حزب �سيا�سي

عمارة بن يون�س يعلن دعمه للخام�سة

ك�سف م�سدر مقرب من جبهة القوى اال�سرتاكية 
عن ا�ستدعاء النائب عن العا�سمة �سليمة غزايل 
التابعة  النزاعات  وفك  الو�ساطة  جلنة  قبل  من 
للحزب، بعدما انتقدت يف وقت �سابق جرناالت 
نُ�رض  لها  مقال  ال�سعبي عرب  الوطني  اجلي�س  يف 

على املوقع االإخباري »كل �سيء عن اجلزائر«.
امل�سدر  ذات  من  »الو�سط«  علمت  ما  وح�سب 
التابعة  النزاعات  وفك  الو�ساطة  جلنة  فاإن 
للحزب املعار�س ا�ستدعت النائب عن املجل�س 
ال�سعبي الوطني �سليمة غزايل بعد اأن كتب عنها 
ال�سكرتري االأول عن احلزب حممد حاج جيالين 
على  االإعالمية  خرجتها  بعد  مف�سال  تقريرا 
اإحدى املواقع االإخبارية انتقدت فيها املوؤ�س�سة 
 6 يوم  ليكون  اجلي�س«،  يف  »جرناالت  الع�سكرية 
اأمام  مثولها  اأجل  من  موعدا  املقبل  اأكتوبر 
عليه  �سدد  ما   ح�سب  تق�سيها  قد  التي  اللجنة  
جبهة  فاإن  بالذكر  وجدير  »الو�سط«.  م�سدر 
القوى اال�سرتاكية عا�ست خالل الفرتة املا�سية 
القيادة  �رضاعا داخليا غري معلن، حيث عمدت 

الراديكاليني  معار�سيها  من  العديد  اإق�ساء  اإىل 
النائب  اأخرهم  كان  والذي  تدريجية،  ب�سفة  ولو 
اأزعج الهيئة الرئا�سية يف  بو�سافع بوعي�س الذي 
واأن بع�س امل�سادر  الكثري من املرات،  خا�سة 
قبل  من  للعيان  وا�سحة  نية  وجود  عن  تتحدث 
اأيت  عائلة  ت�سفية  اأجل  من  »االأفافا�س«  قيادة 
يرف�سه  الذي  وهذا  احلزب  داخل  من  اأحمد 
�سعفها  اأظهرت  القيادة  واأن  خا�سة  املنا�سلون 
املحلية  للمجال�س  الداخلية  القوانني  درا�سة  يف 
املجل�س  من  معار�سيها  ت�سفية  خرجة  يف 
يكن  مل  الذي  للعا�سمة،  وهذا  الوالئي  ال�سعبي 
ال�سياق  ذات  ويف  ببعيد.  لي�س  وقت  يف  موجودا 
»احلاج  من  م�ستاوؤون  احلزب  منا�سلي  فاإن 
حممد اجليالين« منذ رغبته يف تنحية منتخبني 
ال�سعبي  املجل�س  يف  االفافا�س  ميثلون  حمليني 
عن  هنالك  اإىل  و�سلوا  قد  للعا�سمة  الوالئي 
طريق تزكيتهم من قبل ال�سعب ومل يتم تعيينهم 

من القيادة على حد تعبريهم.
علي عزازقة

ك�سف رئي�س حزب احلركة ال�سعبية اجلزائرية، 
الذي  االأول  املر�سح  عن  يون�س،  بن  عمارة 

�سيدعمه يف رئا�سيات 2019.
و اأعلن عمارة بن يون�س اأم�س، خالل  فعاليات 
اجلامعة ال�سيفية يف طبعتها اخلام�سة بزموري، 
االأحزاب  وحتدى  بوتفليقة  لرت�سح  دعمه 
لالإنتخابات،  مرت�سحا  اأن تقدم  االأخرى 
وحقق  عاجزا  لي�س  بوتفليقة  باأن  مو�سحا 
االأمن واال�ستقرار يف البالد واأكد رئي�س احلركة 
ال�سعبية اجلزائرية عمارة بن يون�س، اأن الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة هو من يحكم البالد اأحّب 

من اأحّب وكره من كره. كما اأ�سار بن يون�س اإىل 
تنخرط يف  لن  اجلزائرية  ال�سعبية  احلركة  اأن  
�سيا�سي، يف  يقودها حزب  اأو جبهة  تنظيم  اأي 
اإ�سارة منه اإىل اجلبهة ال�سعبية التي �رضع االأمني 

العام لالأفالن ولد عبا�س يف ت�سكيلها
فتح  اإىل  »االأمبيا«  رئي�س  دعا  اأخرى  جهة  من 
املجال للم�ستثمرين اخلوا�س والبنوك اخلا�سة 
للعمل على تطوير االقت�ساد الوطني وعرب عن 
التي  للبريوقراطية  ورف�سه لال�سرتاكية  رف�سه 

تعرقل االقت�ساد.
ف.ن�سرين 

االأحزاب ال�سيا�سية باعرتافها ال توؤطر اإاّل 6 باملائة من ال�سعب فقط، و12 مليون جزائري متواجد يف العامل االفرتا�سي ال يعرفون 
االأحزاب، يف نظرك ماهي اأ�سباب �سعف متابعة املواطن لهذه التنظيمات الوظيفية؟

حممد عي�سى يفتح النار على الطبقة املثقفة يف اجلزائر

املثقفون ف�سلوا يف حماية املرجعية الدينية

بن خالف يك�سف عن حيثيات ات�سال ربطه برئي�س املجل�س:

بوحجة: مل اأقدم ا�ستقالتي من رئا�سة الربملان

واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزير  فتح 
الطبقة  على  النار  عي�سى  حممد 
اإياها  متهما  اجلزائر  يف  املثقفة 
التي  الدينية  املرجعية  حماية  بعدم 
البالد  دخول  اىل  واأدت  َقت  اخرُتِ
اأن  مو�سحا  ال�سوداء،  الع�رضية  يف 
املثقفني مل يقوموا بدورهم يف نهاية 

الثمانينيات وبداية الت�سعينيات.
جل�سة  خالل  عي�سى  حممد  تاأ�سف 
ال�سعبي  باملجل�س  ال�سفوية  االأ�سئلة 
الوطني من ف�سل الطبقة املثقفة يف 

اجلزائر يف حماية املرجعية الدينية، 
مو�سحا اأن املرجعية الدينية ال تزال 
خمرتقة حتى خالل فرتة توليه �سوؤون 
الوزارة. اأما فيما يتعلق بق�سية االإمام 
ال�سامية  مبعاداة  املتهم  اجلزائري 
اجلزائر  اإن  الوزير  قال  فرن�سا،  يف 
لن  اأنه  كبري، موؤكدا  باهتمام  تتابعها 
اجلزائريني،  االأئمة  عن  التخلي  يتم 
م�سيفا اأنه يف ظل عدم �سدور حكم 
ما  على  التعليق  ميكن  ال  ق�سائي 
يحدث االآن، بل يجب انتظار التقرير 

الفرن�سي حول احلرية الدينية ملعرفة 
كيف �ست�سري االإ�سالم على اأرا�سيها.

الوزير  طالب  مت�سل،  �سياق  ويف 
االأئمة اجلزائريني يف م�سجد باري�س، 
باحرتام قوانني اجلمهورية الفرن�سية 
اإلقاء  من خالل  فيها،  ي�ستغلون  التي 
عن  والبعيدة  املعتدلة  اخلطب 

االإ�سالم املتطرف.
يف �سياق اأخر، وفيما يتعلق باالأمالك 
الوقفية، فقد ذكر عي�سى اأن املر�سوم 
اجلريدة  يف  اأم�س  ال�سادر  التنفيذي 

جميع  با�ستثمار  ي�سمح  الر�سمية، 
املبنية،  غري  و  املبنية  عقاراتها 
ثالث  على  التوقيع  مت  اأنه  م�سيفا 
و  وقفي  بنك  يف  لال�ستثمار  قرارات 

عيادة طبية وقفية، و فندقا وقفيا.
ويف ذات ال�سدد، ك�سف الوزير اأنه مت 
اأجل  من  وزاري،  عمل  فريق  تن�سب 
ت�سوبه  الذي  الوقف  قانون  تعديل 
نهاية  قبل  االختالالت  من  الكثري 

ال�سنة اجلارية، ح�سبه.
اإميان لوا�س  

اأف�سح خل�رض بن خالف عن حيثيات 
ات�سال جمعه برئي�س املجل�س ال�سعبي 
من  �سدد  بوحجة،  ال�سعيد  الوطني 
خالله على عدم تقدمي ا�ستقالته من 
للربملان،  ال�سفلى  الغرفة  راأ�س  على 
يف حني اأو�سح النائب املح�سوب على 
اأحزاب  باأن  والتنمية  العدالة  جبهة 
املواالة تعمل على خلق �سغط رهيب 

من اأجل جر بوحجة نحو اال�ستقالة.
ويبدو اأن »ال�سعيد بوحجة« مل ي�ستطع 
عليه  املمار�س  ال�سغط  حجم  حتمل 
ال�سعبي  املجل�س  نواب   قبل  من 
مهامه،  الإنهاء  حتركت  التي  الوطني 
عن  اإعالمية  م�سادر  حتدثت  حيث 
ا�ستقالته  اأم�س  �سبيحة  تقدميه 
ال�سفلى  الغرفة  رئا�سة  من  ر�سميا 
اأحزاب  نواب  اأن عمل  بعد  للربملان، 
اأجل  من  و�سعهم  يف  ما  كل  املواالة 

ال�سحب الثقة منه عقب اإقالته لالأمني 
الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  العام 

�سليماين ب�سري.
بها  قام  التي  االإقالة  حركة  حتولت 
ال�سعيد بوحجة يف حق �سليماين ب�سري، 
االأمني العام للمجل�س ال�سعبي الوطني 
�سغطا  عا�س  اأن  بعد  عليه  نقمة  اإىل 
من  الفارط   االأ�سبوع  خالل  رهيبا 
طرف اأحزاب جبهة التحرير الوطني، 
جتمع  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
ال�سعبية  واحلركة  اجلزائر  اأمل 
كتلة  اإىل  باالإ�سافة  اجلزائرية، 
اأجل  نوابها من  االأحرار، وهذا حلث 
بها  تُ�سحب  خا�سة  عري�سة  حت�سري 
على  من  بوحجة  ال�سعيد  من  الثقة 

راأ�س الغرفة ال�سفلى للربملان.
ويف هذا ال�سياق فقد حتدثت م�سادر 
ال�سعبي  املجل�س  داخل  مطلعة  من 

املوقعني  النواب  عدد  اأن  الوطني، 
على عري�سة �سحب الثقة من ال�سعيد 
بوحجة، جتاوزت كل التوقعات وتعدت 
نائبًا،   462 اأ�سل  من  توقيع   300 الـ 
التوقيعات  جمع  عملية  دامت  حيث 
ل�ساعات متاأخرة من ليلة اخلمي�س اإىل 
اجلمعة، حيث وقع ّجل نواب االأفالن 
على العري�سة باالإ�سافة اإىل نواب من 
اأخرى، عربوا عن  ت�سكيالت �سيا�سية 
بوحجة،  ال�سعيد  مع  العمل  رف�سهم 
اتخاذ  يف  ح�سبهم  الذي  متادى 

قرارات ارجتالية دون ا�ست�سارتهم.
م�سادر  كانت  ال�سياق  هذا  ويف 
ات�سلت  عليا  جهات  اأكدت  اإعالمية 
�سحب  عري�سة  على حت�سري  بروؤ�ساء 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  من  الثقة 
واأرجعتات  بوحجة،  �سعيد  الوطني 
امل�سادر �سبب هذه اخلطوة اإىل تعنت 

اجلهات  م�ساعي  ورف�سه  بوحجة 
للمجل�س  العام  االأمني  الإرجاع  العليا 
وهو  من�سبه،  اإىل  الوطني  ال�سعبي 

الذي اأقاله قبل اأربعة اأيام.
اأخر كان رئي�س املجل�س  ومن جانب 
ال�سعيد  امل�ستقيل،  الوطني  ال�سعبي 
ما  اأن  اخلمي�س  اأكد  قد  بوحجة، 
يف  يدخل  ال  املجل�س  خارج  يحدث 
جدول االأعمال، ردا على �سوؤال يتعلق 
اأثريت يف  التي  الثقة  مبو�سوع �سحب 
التحرير  جبهة  حزب  كتلة  اجتماع 
قبل  �سدد  حيث  االأربعاء،  الوطني 
على  ال�سفوية،  االأ�سئلة  جل�سة  بداية 
اأن ق�سية �سحب الثقة منه لن تناق�س 
يف جل�سة اليوم،  يف اإ�سارة منه اأن ما 
يحدث يف االأفالن، لي�س له تاأثري على 

�سري اأعمال املجل�س.
علي عزازقة



�إىل  �سي�سعى  حزبها  �أن  وك�سفت 
�لتي  �اليجابية  �الإجر�ء�ت  تقوية 
يت�سمنها هذ� �مل�رشوع من خالل 
يف  تعديالت  �قرت�حات  تقدمي 
ميز�نية  يف  »�لزيادة  مقدمتها 
�قرت�حات  جانب  �إىل  �لت�سيري« 
�لعادية«وعلى  »�جلباية  تخ�ص 
�سعيد �آخر, جددت ذ�ت �مل�سوؤولة 
�جر�ء  يف  �الإ�رش�ع  �ىل  دعوتها 
وطنية  تاأ�سي�سية  جمعية  �نتخاب 
قولها   حد  –على  تعد  �لتي 
�لوحيد  �لدميقر�طي  �ملخرج 
يف  �لبالد  تعي�سها  �لتي  لالأزمة 
بف�سلها  و�لذي  �ملجاالت  �ستى 
»�سيمار�ص �ل�سعب �سيادته �لكاملة 

�لنظام  طبيعة  �ختيار  طريق  عن 
�لذي يريد �إر�ساءه«.

ومن جهة �أخرى, �أرجعت �لناطقة 
�مل�ساكل  �لعمال  حلزب  �لر�سمية 

�لتي تتخبط فيها �لبلديات ال �سيما 
للفي�سانات  عر�سة  كانت  �لتي 
�إىل  �لكولري�  مر�ص  و�نت�سار 
طبقت  �لتي  �لتق�سف  »�سيا�سة 
نوؤكد  »نحن  قائلة:   ,»2015 �سنة 
ون�سدد باأن �لكفاحات �الجتماعية 
و�القت�سادية و�ل�سيا�سية لن تتوقف 
وكذ�  للظلم  يو�سع حد  �إال عندما 
حقيقية«ومن  دميقر�طية  �إر�ساء 
�ل�سيدة  حتدثت  �ملنطلق,  هذ� 
�ل�رشعية  �لغري  �لهجرة  عن  حنون 
�جلز�ئريني  طرف  من  �سو�ء 
�الأفارقة  طرف  من  �أو  �أروبا  �إىل 
�ل�سلطات  د�عية  �جلز�ئر,  �إىل 
�مل�سكل  هذ�  ملعاجلة  �لعمومية 
بطريقة �سيا�سية و�جتماعية بعيد� 

عن �ملعاجلة �لبولي�سية. 

�سلك  يف  �جلديدة  �حلركة  ك�سفت 
�لوالة �لتي �أجر�ها رئي�ص �جلمهورية 
ترقية  عن  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�حلايل  تلم�سان  لوالية  �لعام  �الأمني 
وهذ�  ميلة  يف  �إىل  حممد  عمري 
كاأمني  �سنو�ت  �الأخري ن�سب منذ4  

مع  عمل  حيث  تلم�سان  لوالية  عام 
عبد  �أحمد  �سا�سي  �ل�سابق  �لو�يل 
بن  علي  �حلايل  �لو�يل   و  �حلفيظ 
يعي�ص ويف �جلهة �ملقابلة مت تعيني 
بلعمر  مغنية   د�ئرة  رئي�ص  وترقية 
بقو�ص �إىل و�يل والية برج بوعرريج  

تلم�سان  والية  و�يل  ورجع  هذ� 
�ل�سابق ووزير �لتجارة �ل�سيد �سا�سي 
عبد   �حلفيظ �أين مت تعيينه كو�يل 
وح�سي  هذ�  بلعبا�ص  �سيدي  لوالية 
و�يل تلم�سان �حلايل علي بن يعي�ص 
ووزير  �جلمهورية  رئي�ص  بثقة 

�ملحلية  �جلماعات  و  �لد�خلية 
يف  تركه  مت  �أين  بدوي  نور�لدين 
نف�ص �ملن�سب ليكمل عمله يف �ستى 
ومو��سلة  �مليادين  و  �ملجاالت 

برنامج رئي�ص �جلمهورية.
بكاي عمر

�سالح  قايد  �أحمد  �لفريق  �أكد   
رئي�ص  �لوطنيي  �لدفاع   وزير  نائب 
على  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ص  �أركان 
�الإعالم  يلعبه  �لذي  �حليوي  �لدور 
وحت�سني  �جلهود  تعزيز  يف  و�الت�سال 
من   و�أفر�دها  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
يتطلب  ما  وهو  و�الآفات  �ملخاطر 
يف  �لتفاين  »مو��سلة  قال--  --كما 
�لعمل و�الإخال�ص  هلل وللوطني ولعهد 

�ل�سهد�ء و�ملجاهدين«. 
  و�أفاد بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني بان 

�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص 
�لتقى  كلمة توجيهية  حث  �جلميع يف 
فيها وبرفقة  �للو�ء علي �سيد�ن قائد 
ومدير  �الأوىل  �لع�سكرية  �لناحية  
باأركان  و�لتوجيه  و�الإعالم  �الإي�سال 
باإطار�ت  �ل�سعبي   �لوطني  �جلي�ص 
ومرتب�سي �ملدر�سة  بُثت �إىل وحد�ت 
ومد�ر�ص �لنو�حي �لع�سكرية �ل�ست عن  
طريق تقنية �لتحا�رشي خالل ��رش�فه 
�لعليا  �ملدر�سة  تد�سني  مر��سم  على 
�لع�سكرية  لالإعالم و�الت�سال ب�سيدي 

�الأوىل(  �لع�سكرية  )�لناحية  فرج 
وبطوالت  بت�سحيات   »�الإقتد�ء  يعلى 
�الأخيار  وجماهدينا  �الأبر�ر  �سهد�ئنا 

�لذين ��سرتخ�سو� �سبابهم وحياتهم  
ووهبوها فد�ء للوطني و�سحو� بالنف�ص 
�جلز�ئر  حتيا  �أن  �أجل  من  و�لنفي�ص 
حرة م�ستقلة  �سيدة يف قر�رها« و�أكد 
»�حليوي«  �لدور  على  �ل�سدد  هذ�  يف 
يف  و�الت�سال  �الإعالم  يلعبه  �لذي 
موؤ�س�ستنا  وحت�سني  �جلهود  »تعزيز  
�ملخاطر  من  و�أفر�دها  �لع�سكرية 

جميعا  منا  يتطلب   ما  وهو  و�الآفاتي 
و�الإخال�ص  �لعمل  �لتفاين يف  مو��سلة 
�الأبر�ر  �ل�سهد�ء   ولعهد  وللوطني  هلل 
�أ�سمعو�  �لذين  و�ملجاهدين �الأخياري 
�لعز  �سهوة  و�عتلو�  �حلق  �سوت 
�ل�سديدة  �لرعاية  على  و  و�ملجد  
�ال�ستثمار  مل�ساألة  �لبالغة  و�الأهمية 
من  يعترب  �لذي  �لب�رشي   �لعن�رش  يف 
�أوىل �أولويات �جلي�ص �لوطني �ل�سعبيي 
و�أرقى �أنو�ع �ال�ستثمار �لتي  تكفل بلوغ 

�الأهد�ف �لتطويرية �ملتوخاة«.  

دعا رئي�ص �جلمهورية, عبد �لعزيز 
الجتماع  تروؤ�سه  خالل  بوتفليقة, 
جمل�ص �لوزر�ء �إىل حت�سني م�ستوى 
و�أن  »خ�سو�سا  �لب�رشية  �لتنمية  
باأكرث  �سنويا  يزد�د  �ل�سكان  عدد 
رئي�ص  ,وقال  ن�سمة«  مليون  من 
�جلز�ئر  على  »يجب  �جلمهورية 
�بتد�ء من �الآن �لتجند �أكرث من �أجل  
�لتنمية  م�ستوى  على  �ملحافظة 
خ�سو�سا  حت�سينه,  و  �لب�رشية 
�سنويا  يزد�د   �ل�سكان  عدد  و�أن 
موؤكد�  ن�سمة«,  مليون  من  باأكرث 
لرفع  �لو�سائل  لديها  »�جلز�ئر  �أن 

�لتنمية  وت�ستفيد  �لتحدي«.  هذ�  
م�رشوع  ح�سب  لل�سكان,  �لب�رشية 
�عتماد   من   ,2019 �ملالية  قانون 
دعم مببلغ 625 مليار دج وحتقيقا 
�لرئي�ص  �سدد  �ملبتغى,  لهذ� 
لتعميق  �مللحة  �ل�رشورة  على 
مبا�رشتها  متت  �لتي  �الإ�سالحات 
�أنها  يف �سائر �ملجاالت, مو�سحا 
�أكرب  �جتماعية  »عد�لة  �ست�سمن 
و�لفعالية  �ل�سفافية  من  ومزيد  
هذه  تكون  حتى  و�الإن�ساف«. 
�الإ�سالحات ملمو�سة �أكرث, �أ�ساف 
خدمة  كذلك  »تكفل  �أن  يجب  �أنه 

�أعباء  من  �أكرث  متحررة  عمومية  
�لبريوقر�طية« و »ترقية المركزية 
�لنا�سات  حت�سني   تتيح  فعلية 
طرف  من  �حللول  و  �حلو�ر  و 
تطلعات  �أمام  �لعمومية  �ل�سلطات 
جمل�ص  �سادق  كما  �ملو�طنني«. 
�لوزر�ء بعد �لدر��سة على م�رشوع 
�لذي   2019 ل�سنة  �ملالية  قانون 
مبيز�نية  �ملتعلق  �سقه  يف  »يوؤكد 
�لتز�م  مو��سلة  على  �لتجهيز 
و  �القت�سادية  بالتنمية   �لدولة 
يف  جاء  ح�سبما  �الجتماعية«, 
�لبيان �لذي �أعقب �جتماع جمل�ص 

تخ�سي�ص  على  وعالوة  �لوزر�ء.  
�لتنمية  لدعم  دج  مليار   625 مبلغ 
�لب�رشية, فاإن �عتماد�ت �مليز�نية 
�لتحويالت  جمال  يف  تغطي, 
�أكرث  خا�سة  ب�سفة  �الجتماعية, 
لدعم  موجهة  دج  مليار    445 من 
دج  مليار   336 حو�يل  و  �الأ�رش 
�أزيد  و  لل�سحة  �لعامة  لل�سيا�سة 
من 350 مليار دج لل�سيا�سة �لعامة 
 300 حو�يل  �ليها  )ي�ساف  لل�سكن 
مليار دج خم�س�سة لنف�ص  �لقطاع 
�لوطني  �ل�سندوق  طرف  من 

لال�ستثمار(.

الأمينة العامة حلزب العمال, لويزة حنون

تلم�سان 

الفريق قايد �سالح يوؤكد 

الرئي�س بوتفليقة خالل تر�ؤ�سه ملجل�س الوزراء

حكيم مالك  

م�شروع قانون املالية 2019 
يحتوي مكا�شب يجب تقويتها 

ترقية االأمني العام للوالية ورئي�ش دائرة مغنية بقو�ش بلعمر 

لالإعالم  دور حيوي يف حت�شني املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

اجلزائر قادرة على ك�شب التحديات التنموية
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مع ا�ستحدات تطبيق الكرت�ين قريبا

بوابة الكرتونية للرتويج للوجهة 
ال�شياحية اجلزائرية  

مع حت�سن الو�سع املادي للبالد

احلكومة ترفع التجميد عن م�شاريع 
الرتامواي يف ت�شع واليات

ف�سيحة ت�سرب �زارة التعليم العايل :

الوثائق االإدارية للطلبة 
يف مزابل ال�شمار

و�ل�سناعة  �ل�سياحة  وزير  �أعلن 
م�سعود   بن  �لقادر  عبد  �لتقليدية 
�النطالق  عن  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
�لكرتونية  ل«بو�بة  �لر�سمي 
جديدة  تهدف �إىل �لرتويج للوجهة 

�ل�سياحية �جلز�ئرية«.  
نظم  لقاء  يف  �لوزير  �أو�سح  و 
�لعاملي  باليوم  �الحتفال  مبنا�سبة 
�ل�سياحة  �سعار«  حتت  لل�سياحة 
من  يتم  �أنه  �لرقمية«,  و�لتحوالت 
لغات  )بثالث  �لبو�بة  هذه  خالل 
و�الجنليزية  و�لفرن�سية  �لعربية 
�ل�سياحي  بالتنوع  �لتعريف   )
�ملقا�سد  و�أهم  �جلز�ئري 
�ل�سياحة  وبوكاالت  �ملتوفرة 
و�ملطاعم  و�لفنادق  و�الأ�سفار 
جانب  �إىل  �لنقل  و�أنو�ع  �مل�سنفة 
�ل�سناعة  وثر�ء  �لطبخ  فن  �إبر�ز 

�لتقليدية ».
�سيتم  �أنه  �إىل  م�سعود  بن  و�أ�سار 
يف  �الأمازيغية  �للغة  »�إدر�ج  قريبا 
على  �لتوقيع  بعد  �لبو�بة   هذه 
�ملحافظة  مع  �تفاقية-�إطار 
يف  مذكر�  لالمازيغية«  �ل�سامية 
برنامج  ب«�جناز  �ل�سياق  نف�ص 
لدعم  �لرقمنة   بتو�سيع  خا�ص 
�الإد�رة  بني  و�لعالقة  �لتعاون 
قريب  عما  باجنار  و�ملو�طن«و 
�سكل  يف  �لكرتوين  �سياحي  »دليل 
�لنقالة«  �لهو�تف  على  تطبيق 
باإ�رش�ك »موؤ�س�سات نا�سئة م�سرية 
خالل  من  �ل�سباب  طرف  من 
�الأ�سفار  يف  مبدعة  �أفكار  تقدمي 
�ل�سياحية  للوجهة  �لرتويج  ويف 

�جلز�ئرية«.
م.�س

�لعمومية  �الأ�سغال  وزير  �أكد 
زعالن,  �لغني  عبد  و�لنقل, 
رفع  �سيتم  �أنه  �خلمي�ص, 
�لثانية  �لدفعة  عن  �لتجميد 
�لرت�مو�ي  م�ساريع  من 
ب�سفة تدريجية باملو�ز�ة مع 
للبالد  �ملايل  �لو�سع  حت�سن 
ومت�ص هذه �مل�ساريع كل من 
وبجاية  وعنابة  باتنة  واليات 
وب�سار  وتلم�سان  و�سكيكدة 
و�جللفة,  و�لبليدة  وتب�سه 
زعالن  �لوزير  �رشوح  ح�سب 
�سفوية  �أ�سئلة  على  رده  يف 
�لوطني  �ل�سعبي  باملجل�ص 
على  �مل�ساريع  هذه  وكانت 
تعيني  بعد  �النطالق  و�سك 
�رشكات �الجناز غري �أنه تقرر 

ب�سبب  جتميدها   2015 يف 
�لتي  �ل�سعب  �ملايل  �لظرف 
ب�سبب  �لبالد  تو�جهه  كانت 
�أن  غري  �لنفط  �أ�سعار  �نهيار 
يعني  ال  �مل�ساريع  “جتميد 
�لذي  �لوزير  ح�سب  �إلغائها” 
وفقا  �إليها  “�لرجوع  �أكد 
بالقول  و�أ�ساف  لالأولوية”. 
على  عازمة  “�لدولة  بان 
�مل�ساريع  كل  تنفيذ  ��ستكمال 
�لنقل  و�سائل  لع�رشنه  �لر�مية 
ت�سهيل  على  حر�سا  وحت�سينها 
تنقل �ملو�طنني وتوفري ظروف 
ما  وهو  لهم  و�لرفاهية  �لر�حة 
باملو�ز�ة مع حت�سن  به  �سنقوم 

�لظروف �ملالية للبالد”.
ف.ن�سرين 

مو�قع  على  نُ�رش  فيديو  �أظهر 
ف�سيحة  �الجتماعي  �لتو��سل 
�لتعليم  وز�رة  م�سد�قية  �رشبت 
�أن  بعد  �لعلمي,  و�لبحث  �لعايل 
لطلبة  �إد�رية  وثائق  �إيجاد  مت 
بالقبة  لالأ�ستاذة  �لعليا  �ملدر�سة 
مز�بل  م�ستوى  على  مرمية 
�ل�سمار, يف حني و�سف �ملن�سق 
�لوطني  للمجل�ص  �لوطني 
الأ�ساتذة �لتعليم �لعايل ما ح�سل 

�لكارثة.
ويف �ت�سال هاتفي ربطه بالو�سط, 
دعا ميالط عبد �حلفيظ �جلهات 
رفع حتقيق  �إىل �رشورة  �لو�سية 

يف حق �لق�سية �سيما و�أنها مت�ص 
وز�رة  و�سورة  م�سد�قية  من 
�لعلمي,  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�رتكابه يعد  �أن ما مت  �أكد  حيث 
جنحة قانونية ت�سنف مع جنحة 
�إىل  عقوبتها  ت�سل  �الإتالف 
�تالف  �أن  على  م�سدد�  �ل�سجن, 
وثائق ر�سمية يعد ف�سيحة كبرية 
�لو�سية  �جلهات  على  توجب 
�لتدخل �لعاجل لتفادي تكر�رها 
وحتى  �أخرى  عليا  مد�ر�ص  يف 
�مل�ستوى  على  وجامعات  كليات 

�لوطني.
علي عزازقة

اأكدت الأمينة العامة حلزب العمال, لويزة حنون, اأم�س اجلمعة, اأن الت�سحيحات املدرجة يف م�سر�ع قانون املالية 2019 الذي 
مت  امل�سادقة عليه موؤخرا من طرف جمل�س الوزراء, »غري كافية كليا رغم انعدام �جود ر�سوم ��سرائب جديدة«�قالت حنون 
لدى افتتاحها لأ�سغال التن�سيقية الوطنية ملنظمة ال�سباب من اأجل الثورة التابعة حلزبها الذي نظم باجلزائر العا�سمة: » اأن 
م�سر�ع قانون املالية 2019 الذي �سودق عليه من طرف جمل�س الوزراء, ل يت�سمن ر�سوم ��سرائب جديدة �ل يوجد تراجع 

كبري يف امليزانيات اإل اأن الت�سحيحات املدرجة غري كافية كليا لأنها ل ترجع اأد�ات توازنات الكربى ».

ال�سجن �عقوبتها  قانونية  جنحة  �قع  ما  •      ميالط: 
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بعد اال�ستباه مبحاولتهم اإثارة اأعمال �سغب

ثالثة  منا�سرين ل�سبيبة 
القبائل  متابعني ق�سائيا  
مبحكمة بئر مراد راي�س

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
بالعا�سمة توقيع عقوبة 7 اأ�سهر حب�سا نافذا وغرامة مالية 
بقمة 50 األف دج يف حق ثالثة منا�رصين لفريق �سبيبة القبائل 
،بعد الإ�ستباه مبحاولتهم اإثارة اأعمال �سغب داخل مدرجات 
واإحتاد  فريهم   التي جمعت  املباراة  اأثناء  جويلية   5 ملعب 
حملهم  ،ب�سبب  اجلمهورية  كا�س  نهائي  اإطار   يف  بلعبا�س 
 « الالعب  اغتيالهم داخل امللعب منهم  اأ�سخا�س مت  ل�سور 
اإيبو�سي« مع �سور اأخرى للفنان املغتال » معطوب الونا�س« 
. هذا وقد جرى توقيف املتهمني من قبل م�سالح ال�رصطة 
املكلفة مبراقبة التذاكر  ب�سهر ماي الفارط ،قبل دقائق من 
اإنطالق املباراة النهائية لكاأ�س اجلمهورية التي جمعت كل 
من فريق �سبيبة القبائل و �سيدي بلعبا�س و اإحت�سنها امللعب 
اأ�سخا�س  بثالثة  ا�ستبهت حينها  ، حيث  الأوملبي 5 جويلية 
املدرجات  ملقاعد  ولوجهم  بعد  م�سبوهة  اأ�سياء  يحملون 
فقامت   ، املراقبة  نقاط  600 مرت عن  بحوايل  ابتعادهم  و 
باإر�سال عدد من عنا�رص الأمن التي قامت بدورها بتفتي�س 
لعبني  �سور  حتمل  لفتات  على  بحوزتهم  وعرثت  هوؤلء 
ماتوا داخل املالعب منهم لعب ال�سبيبة ال�سابق » اإيبو�سي« 
و كذا الالعب » ح�سني قا�سمي »، بالإ�سافة ل�سورة املغني 
وحتويلهم  توقيفهم  بذلك  ،ليتم  لونا�س«  معطوب   « الراحل 
احل�سن  ال�سري  عرقلة  جرم  عن  الخت�سا�س  حمكمة  على 

لتظاهرة ريا�سية ون�رص عبارات حتري�سية داخل امللعب .
وخالل  �سنة   60 حوايل  �سنا  اأكربهم  يبلغ  الذي  املتهمني 
ال�ستدعاء  اإجراءات  مبوجب  املحكمة  لهيئة  مواجهتهم 
الإثنان  اأكد  و  جرم  من  لهم  ن�سب  ما  اأنكروا   ، املبا�رص 
ال�سعارات  لتلك  حملهم  اأن  املحكمة  هيئة  اأمام  املاثالن 
اأكد  حني  يف   ، �سغب  اأعمال  اأي  باإثارة  نيتهم  بتاتا  يعني  ل 
دفاعهم اأن موكاله ينتميان ملنطقة القبائل التي تعتز بتلك 
الرموز وهو ما يف�رص �سبب حلمهم لتلك الأعالم و ال�سعارات 
الق�سد  لنعدام  التامة  بالرباءة  باإفادتهما  بذلك  ويطالب   ،
اجلنائي ، وتقرر املحكمة من جهتها تاأجيل النطق باحلكم 

جلل�سات لحقة .
 ل/منرية

بحجة تغطية م�ساريف رحلة 
تكوينية للأطباء هناك

 منظم رحالت  يحتال على طبيب 
و ي�سلبه تكاليف �سفر نحو تركيا 

لواقعة ن�سب  العمر  العقد اخلام�س من  تعر�س طبيب يف 
 7 مبلغ  �سلبه   الذي  املغرتب  �سديقه  يد  على  احتيال  و 
ماليني �سنتيم كتكاليف رحلة تكوينية لالأطباء و اإختفى عن 
الأنظار مبجرد اإ�ستيالمه للنقود دون تنفيذ املتفق عليه .

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  بذلك  ليمثل 
و  الن�سب  جرم  عن  الفارط  الأ�سبوع  نهاية  بالعا�سمة  
 2012 لعام  تعود جمرياتها  التي  الق�سية  وهي   ، الحتيال 
حني عر�س املتهم على �سديقه الطبيب تنظيم رحلة نحو 
الربامج  باأحد  اللتحاق  ق�سد  لالأطباء  خم�س�سة  تركيا 
ماليني   7 مبلغ  ذلك  مقابل  منه  وطلب   ، هناك  التكوينية 
وغريها  الفنادق   يف  احلجز  و  التذكرة  كتكاليف  �سنتيم 
وهو املبلغ الذي كان مغريا بالن�سبة لل�سحية وجعله  ي�سلم  
النقود دون اأي تردد ، وبعد مرور عام مل ينفذ فيها املتهم 
وعوده طالبه ال�سحية باإ�سرتداد النقود ملرور املدة املتفق 
عليها التي كان من املفرت�س اأن ي�سافر فيها ويبا�رص تكوينه 
هناك ، غري اأن املتهم راح يتماطل بتقدميه حلجج واهية 
، قبل اأن يختفي عن الأنظار ويتوجه دون رجعة للبلد الذي 
يقيم به ، ويقرر حينها ال�سحية بعد ا�ستنفاذه لكافة الطرق 
الودية برفع �سكوى اأمام وكيل جمهورية حمكمة احلال بعام 
احلال  حمكمة  على  املتهم  حتويل  على  اأ�سفرت   ،  2015
بجرم الن�سب و الإحتيال ، وهي اجلرمية التي اأنكرها هذا 
الأخري خالل مواجهته لهيئة املحكمة و �رصح باأن �سديقه 
رغم  اأخر حلظة  يف  ال�سفر  فكرة  عن  تراجع  من  الطبيب 
وجعله   ، ال�سفر  م�ستلزمات  وكافة  التاأ�سرية  على  ح�سوله 
ي�سلمه ن�سف املبلغ كما جاء من�سو�س عليه يف الإتفاقية 
املربمة بينهما ، اأما عن اإختفائه فاأكد باأنه �سافر بطريقة 
معر�س  يف  جاء  كما  يهرب  ومل  بكندا  يقيم  كونه  طبيعية 
باإفادته  بذلك  ويطالب   ، املزعوم  ال�سحية  ت�رصيحات 
بالرباءة التامة ، ويطالب من جهته ممثل احلق العام ويف 
نافذا  حب�سا  18�سهرا  عقوبة  توقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل 
وغرامة بقيمة 100 األف دج يف حق املتهم ، قبل اأن تقرر 

املحكمة تاأجيل النطق باحلكم جلل�سات لحقة .
 ل/منرية

اجتماعنا مع اللجنة 
الوزارية للموارد 

املائية ملتابعة العمل 
امليداين 

القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  ك�سف   
على  اإ�رصافه  هام�س  على   ، جالوي 
الجتماع مع اللجنة الوزارية وم�سوؤويل 
 ، بورقلة  املائية  واملوارد  الري  قطاع 
�سخم  مايل  ملبلغ  احلكومة  ر�سد  عن 

قدر بـ 05 ماليري دينار جزائري للتكفل 
ال�رصف  م�رصوع  من  الثالث  بال�سطر 
على  نهائي  ب�سكل  للق�ساء  ال�سحي 

ظاهرة �سعود املياه امل�ستعملة .
عبد  ورقلة  بولية  الأول  الرجل  اأكد 
�سحفي  ت�رصيح  يف   ، جالوي  القادر 
اأن   ،  « »الو�سط  يومية  به  خ�س 
ممثلي  مع  الولئية  ال�سلطات  اجتماع 
العام  املدير  و  املائية  املوارد  وزارة 
لديوان التطهري و املدير العام للمياه 
متابعة  منه  الغاية  لل�رصب  ال�ساحلة 
على  الق�ساء  ا�سغال  تقدم  مدى  ما 
هذا  ا�سند  حيث   ، �سوداء  نقطة   19
امل�رصوع اخلا�س بال�سطر الثالث من 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  تاأهيل  اإعادة 

 ، كو�سيدار  الوطنية  ال�رصكة  لفائدة 
فاقت  �سخم  مايل  غالف  ر�سد  بعد 
تكلفته 05 ماليري دينار جزائري وذلك 
املركزية  العا�سمة  انت�سال  بهدف 
للجنوب ال�رصقي من خملفات ظاهرة 
�سعود املياه امل�ستعملة ، حيث اأو�سح 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
اأ�سغال  وترية  كبري  باهتمام  يتابع  اأنه 
وفقا  ال�سخم  امل�رصوع  هذا  اجناز 
املعمول  والتقنية  القانونية  للمعايري 

بها .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد عبد  القادر 
�سارمة  تعليمات  وجه  اأنه  جالوي 
مراكز  و�سع  لإعادة  املعنية  للم�سالح 
اأ�سبحت  بعدما  اجلديدة  الدفع 

من  حالة  ت�سكو  احلالية  املراكز 
الهرتاء ح�سب قوله .

الأول  الرجل  رد  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�سكان  ان�سغالت  على  بورقلة 
لتحلية  بخ�سو�س م�سري 09 حمطات 
املياه ال�ساحلة لل�رصب قائال » نعمل 
لإ�ستكمال  كبريتني  و�رصامة  بجدية 
التحلية  حمطات  ربط  عمليات 
بالقنوات الرئي�سية والفرعية »، موجها 
يف ذات ال�سدد نداء مبا�رص للمنتخبني 
والتنفيذيني  املحليني  امل�سوؤولني  و 
حلحلة  اأجل  من  اجلهود  لتظافر 
الري  بقطاع  احلا�سلة  الرتاكمات 
بتطبيق مبداأ ح�سب  واملوارد املائية 

الأولويات والإمكانات املتاحة . 

اأحمد باحلاج 

الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
وتيزي  وال�سلف  تيبازة  من  بكل  ال�سعبي 
خمابئ   )04( اأربعة  /ن.ع.1   وزو 
تقليديتي   )02( وقنبلتني  لالإرهابيني  
واأغرا�س  واألب�سة  غذائية  ومواد  ال�سنع 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  اأخرى، 
»يف  اأنه  البيان  جاء يف  و  الوطني  الدفاع 
عمليات  وخالل  الإرهاب  حماربة  اإطار 
وال�سلف  تيبازة  من  بكل  ومت�سيط  بحث 

وتيزي وزو /ن.ع.1، ك�سفت ودمرت مفارز 
للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 27 �سبتمرب 
لالإرهابيني  خمابئ   )04( اأربعة    ،2018
ومواد  ال�سنع  تقليديتي   )02( وقنبلتني 
ويف  اأخرى«.  واأغرا�س  واألب�سة  غذائية 
اأوقفت  اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز 
بتمرنا�ست/ن.ع.6، )21( مهربا و�سبطت 
مطارق   )03( كهربائية،  مولدات   )06(

فيما  نارية،  دراجات  و)03(  �ساغطة 
اأوقفت مفرزة اأخرى بتب�سة/ن ع 5، اأربعة 
بندقيتي)02(  اأ�سخا�س،و�سبطت    )04(
�سيد، كمية من الذخرية، اأجهزة اإت�سال، 
مركبة، نظارة ميدان واأغرا�س اأخرى يف 
حني اأحبط حرا�س احلدود بكل من �سوق 
اأهرا�س، تب�سة، الطارف /ن ع 5 والواد/ن 
من  لرت  تهريب)7160(  حماولت   ،4 ع 
و�سبط  �سخ�س  توقيف  فيما مت  الوقود، 

الكيف  من  غرام  و)98(  كيلوغرام   )02(
ودراجة  مهلو�س  قر�س  و)60(  املعالج 
نارية  بكل من برج باجي خمتار /ن ع 6  
وقاملة/ن ع5 . من جهة اأخرى ويف اإطار 
ال�رصعية،اأوقف  غري  الهجرة  مكافحة 
الوطني  حرا�س احلدود وعنا�رص الدرك 
ورقلة   ،6 ع  مترنا�ست/ن  من  بكل 
وجانت/ن ع 4، )49( مهاجرا غري �رصعي 

من جن�سيات خمتلفة.

حوادث  يف  حتفهم  �سخ�س   2273 لقي 
وذلك  الوطني  امل�ستوى  على  املرور 
ال�سنة  من  الأوىل  اأ�سهر  ال8  خالل 
الوطني  للمركز  ح�سيلة  ح�سب  اجلارية، 
للوقاية والمن عرب الطرق الذي ي�سجل 
اجلرحى  و  القتلى  عدد  يف  انخفا�سا 

مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�سية.  
مرور  حادث   15943 احل�سيلة  �سجلت  و 
خالل هذه الفرتة لقي فيها 2273 �سخ�سا 
بجروح  اآخرون   22775 وا�سيب  حتفهم 
حيث �سجل انخفا�سا يف عدد القتلى ب 
69 .9 باملائة ويف عدد اجلرحى ب 43. 

10باملائة وكذا يف عدد احلوادث بن�سبة 
اأن حوادث املرور  يذكر  باملائة.   8  .02
املا�سية  ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  خالل 
اأودت بحياة  2517 �سخ�س، يف اأزيد من 
على  اإح�ساوؤه  مت  مرور  حادث  األف   17
امل�ستوى الوطني وجرح 25.426 اآخرين 

العمرية  الفئة  اأن  اأكد  قد  املركز  وكان 
بني 18 و29 �سنة متورطة بن�سبة كبرية  يف 
اأن  اإح�سائياته  وبينت  الطرقات  حوادث 
)اأقل من  ال�سياقة اجلدد  حاملي رخ�سة 
خم�س �سنوات( ميثلون ن�سف املت�سببني 

يف  حوادث املرور

 12 املا�سي  اخلمي�س  �سبيحة  اأحتج 
مقر  اأمام  مزاورو  بلدية  من  عامال 
بت�سوية  املطالبة  اجل  من  البلدية 
و�سعيتهم املالية التي طال اأمدها منذ 
املعنيون  فيها  ظل  �سنوات   04 حوايل 
يعانون الأمرين بفعل التجاهل من قبل 

،حيث  والولئية  املحلية  ال�سلطات 
رفعوا �سعارات من اأجل اإيجاد احللول 

املنا�سبة يف اأقرب الآجال
وقال املحتجون يف وقفتهم الحتجاجية 
اأن راحوا �سحية الن�سداد الذي �سهدته 
اأثر  ما  ال�سابقة  العهدة  خالل  البلدية 

عائالتهم  رفقة  اليومية  حياتهم  على 
رغم اأنهم كانوا قد جنحوا يف م�سابقة 
وا�ستلموا  فيها  �ساركوا  التي  التوظيف 
لكن  الإدارة  قبل  من  التعيني  قرارات 
مل يتقا�سوا اأجورهم منذ تلك اللحظة 
من  اجلمهورية  رئي�س  طالبوا  ،وعليه 

اأجل التدخل لت�سوية و�سعيتهم املالية 
بعد اأن تن�سل امل�سوؤولون املحليون من 
خالل  كانت  م�سكلتهم  اأن  بحجة  ذلك 
املجل�س  ان�سداد  �سهدت  التي  العهدة 

ال�سعبي البلدي
 �ص.�سهيب

بكل من تيبازة وال�سلف وتيزي وزو

خلل 8 اأ�سهر االأوىل من 2018

�سيدي بلعبا�ص

تدمري اأربعة )04( خمابئ لالإرهابيني 

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح  2270 �سخ�س 

12 عامال ينظمون وقفة احتجاجية اأمام بلدية مزاورو

وايل والية ورقلة عبد القادر جلوي يك�سف ليومية "الو�سط"

05 ماليري دينار ال�ستكمال ال�سطر الثالث من م�سروع ال�سرف ال�سحي
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�شددت عديد اجلمعيات املحلية 
�شكاوى  ورقلة يف  بوالية  الفاعلة 
موجودة  احتجاجية  وعرائ�ض 
و  الداخلية  وزير  طاولة  على 
ب�رضورة  املحلية  اجلماعات 
لتفعيل املجل�ض  العاجل  التدخل 
اأجل  من  امل�شغر  التنفيذي 
االإ�رضاف على عمليات تنفيذ 658 
قرار لهدم البنايات وامل�شتودعات 
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت 
يف  هي  عقارية  اأوعية  فوق 
املحلية  لل�شلطات  ملك  االأ�شل 
بكل من بلديات ورقلة ، تقرت ، 
الطيبات ، �شيدي خويلد وحا�شي 
م�شعود ، حيث اأن هذه الو�شعية 
اخلم�شة  مدار  على  �شاهمت 
تقل�ض  يف  االأخرية  �شنة  ع�رضة 
 ، العمومي  العقار  م�شاحات 
اجلهات  اأرغم  الذي  االأمر  وهو  
امل�شاريع  عديد  لتنفيذ  املعنية 
القطاعية اأو تلك املح�شوبة على  
بالبلديات  التنمية  خمططات 
بعيدا عن الن�شيج العمراين . من 
م�شادر  ك�شفت  فقد  ثانية  جهة 
اأن   ، »الو�شط«  ليومية  مطلعة 
با�رضت  قد  املحلية  ال�شلطات 

والرتتيبات  االإجراءات  اتخاذ  يف 
احلرب  ل�شن   حت�شبا  الالزمة 
العقار  ومافيا  بارونات  على 
الداخلية  وزير  لتعليمات  تنفيذا 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات 
بدوي  املوجهة لوالة اجلمهورية 
والرامية  الكبري  البالد  بجنوب 
تنفيذي  جمل�ض  لت�شكيل  اأ�شا�شا 
على  االإ�رضاف  بغية  م�شغر 
قرارات  ومتابعة  تنفيذ  عملية 

الفو�شوية  للبنايات  الهدم 
هكتار   800 قوامه  ما  ال�شرتجاع 
الذي  العامة  املنفعة  عقار  من 
يف  واال�شتيالء  للنهب  تعر�ض 
االحتياطات  حتويالت  فرتة 
اإىل  البلديات  من  العقارية 
بني  املحلية  العقارية  الوكاالت 
به  اأفادت  وح�شبما  البلديات. 
ال�شلطات  فاإن  امل�شادر  نف�ض 
ت�شخرية  بتوجيه  قامت  الو�شية  

مل�شالح االأمن ل�شمان التعزيزات 
ا�شرتجاع  عملية  الإجناح  االأمنية 
ظلت  التي  املنهوبة  العقارات 
حديث ال�شارع املحلي  الأكرث من 
15 �شنة كاملة ب�شبب عجز جميع 
الوالة الذين تعاقبوا على ب�شكرة 
او جدولة  يف عقد جل�شة طارئة 
�شمن  ال�شائك  العقار  ملف 
االأخرية  العادية  الدورات  اأ�شغال 

للمجل�ض ال�شعبي الوالئي .

ت�رضرهم  من  فالح  األف  زهاء38  ي�شكو 
هكتار   19700 م�شاحته   ملا  امل�شتمر 
جنوب  بواليات  املزروعة  امل�شاحة  من 
البالد الكبري ،ب�شبب �شح من�شوب املياه و 
االإرتفاع املقلق ملعدالت احلرائق خالل 

ال�شائفة احلالية . 
حذر ممثلي املئات من الفالحني بواليات 
ورقلة ، غرداية ، مترنا�شت ، اأدرار ، ب�شار 
، تيندوف وايليزي يف ت�رضيحات لهم مع 
ا�شتخراج  مغبة  من   ، »الو�شط«  يومية 
جمموع  من  هكتار   19700 لـ  وفاة  �شهادة 
امل�شاحة املزروعة التي تعاين بني مطرقة 
اجلفاف و�شندان التزايد املقلق ملعدالت 
احلر  موجة  ارتفاع  ب�شبب  احلرائق 
وهو   ، احلالية  ال�شائفة  خالل  ال�شديدة 
باإتالف  ينذر  بات  الذي  املزري  الو�شع 
واملنتجات  الزراعية  للمحا�شيل  كلي 
الذي  كبد املئات من  االأمر   ، املو�شمية 
ب�شبب  معتربة  مادية  خ�شائر  الفالحني 
الناجمة عن موجة احلر  كوارث احلرائق 
والتي  البالد  جنوب  التي جتتاح  ال�شديدة 
و53   49 الـ  بني  حرارتها  درجة  ترتاوح 

درجة مئوية حتت الظل.
من جهة ثانية  فقد اأبدى ذات املتحدثني 
يف معر�ض حديثهم معنا مت�شكهم مبطلبهم 
تدخل  �رضورة  يف  واملتمثل  امل�رضوع  

الوزير االأوالأحمد  جاد من طرف حكومة 
املعنية  الوزارات  م�شالح خمتلف  اأويحي 
على غرار الري واملوارد املائية، الطاقة 
يد  لرفع  الريفية  والتنمية  الفالحة  و 
اأ�شا�شا  املتعلقة  امل�شاريع  على  التجميد 
من  و16800كلم  ارتوازي  باجناز350بئر 
من  متكينهم  بهدف  الفالحية  الكهرباء 
يف  ت�شببت  التي  العط�ض  اأزمة  جمابهة 
ونق�ض  االأمطار  �شح  بفعل  الرتبة  جفاف 
بات  ما  وهو  ال�شدود،  يف  املياه  من�شوب 
يهدد م�شري الفالحني خا�شة اأرباب االأ�رض 
ما  وهو  املقننة،  البطالة  على  واإحالتهم 
املركزية  ال�شلطات  خطاب  مع  يتنافى 
التي حثت على �رضورة تقدمي الت�شهيالت 
القطاع  الإنعا�ض  ال�شعوبات   وتذليل 
احلثيثية  امل�شاعي  اطار  يف  الفالحي 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 

تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات العاملية .
الفالحني  من  عدد  ت�رضيح  وح�شب 
بالواليات ال�شالف ذكرها  لـيومية »الو�شط« 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  يلوحون  فاإنهم 
حا�شدة بداية الدخول االجتماعي املقبل 
املرفوعة  مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 
لل�شلطات الو�شية وامل�شالح املعنية اأذانا 

�شاغية.
اأحمد باحلاج 

مع  التوا�شل  قنوات  تفعيل  اإطار  يف   
خمتلف �رضائح املجتمع ، قامت م�شالح 
االأ�شبوع  نهاية  مع  تندوف  والية  اأمن 
منوذجية  درو�ض  بتنظيم  املن�رضم 
باأبجديات  تعنى  توعوية  حت�شي�شية 
ال�شالمة املرورية حتت �شعار« �شالمتكم 
لفائدة   ،« غايتنا  جناحكم  و  واجبنا 
من  مت   ، بلحاج  قادة  ابتدائية  تالميذ 
خماطر   ، العبور  طريقة  �رضح  خاللها 
جلو�ض الطفل وراء املقود اأو يف املقعد 
من  لراأ�شه  اإخراجه  اأو  لل�شيارة  االأمامي 
العملية   يف  ا�شتعملت  حيث   ، النافذة 
املل�شقات  و  املطويات  من  جمموعة 
مع   ، املعلمني  و  التالميذ  على  وزعت 
واالإر�شادات  الن�شائح  من  جملة  تقدمي 

مرة.  كل  يف  باملو�شوع  ال�شلة  ذات 
�شليمة  مرورية  ثقافة  غر�ض  وبهدف 
تدعوا   ، العام  الطريق  م�شتعملي  لدى 
م�شالح امن والية تندوف كافة م�شتعملي 
قانون  اإىل �رضورة احرتام  العام  الطريق 
جتنب  مع  القيادة  اأثناء  والرتكيز  املرور 
معظم  وان  خا�شة  ال�رضعة  يف  االإفراط 
العن�رض  اأن  اإىل  ت�شري  االإح�شائيات 
وقوع  يف  الرئي�ض  املت�شبب  هو  الب�رضي 
حوادث املرور. من جهة ثانية فقد ثمنت 
املبادرة  هذه  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
التح�شي�شية للوقاية من حوادث املرور ، 
مطالبني بتعميمها عرب جميع املوؤ�ش�شات 

الرتبوية بوالية تيندوف احلدودية .
اأحمد باحلاج 

متكن عنا�رض االأمن احل�رضي االأول، 
ترتاوح  اأ�شخا�ض  خم�شة  توقيف  من 
ق�شية  يف  �شنة(   20-16( اأعمارهم 
ارتكاب  لغر�ض  اأ�رضار  تكوين جمعية 
من  بالت�شلق  املتعددة  ال�رضقات 

داخل م�شكن.
تاريخ  اإىل  تعود  الق�شية  تفا�شيل   
من  نداء  على  وبناءا   2018/09/14
اأحد  تعر�ض  مفاده  االإر�شال  قاعة 
الكائن بحي و�شط املدينة  امل�شاكن 
تنقلت  عليه  ال�رضقة،  اىل  مترنا�شت 
ال�رضعة  جناح  على  ال�رضطة  قوات 
اىل عني املكان، اأين مت توقيف اأربعة 

اأ�شخا�ض وحتويل جميع االأطراف اىل 
امل�شلحة، وبعد التحقيق مع امل�شتبه 
�شخ�ض  وجود  اىل  التو�شل  مت  فيهم 
يقوم ببيع الهواتف النقالة امل�رضوقة، 
عن  �شادر  بالتفتي�ض  اإذن  على   بناء 
ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
م�شكن  اىل  التنفل  مت  مترنا�شت، 
الدقيق   التفتي�ض  وبعد  فيه  امل�شتبه 
مت العثور على جمموعة من الهواتف 
النقالة من خمتلف االأنواع واالأحجام 
نقال  هاتف   137 بـ  عددها  املقدر 

وجهاز حا�شوب.
�سيخ مدقن 

ت�سهد ظاهرة النهب وال�سطو وال�ستيالء على الأوعية العقارية منحى ت�ساعدي خطري بورقلة ، يف ظل التزام 
ال�سلطات املحلية ال�سمت عو�ض حتريك القوة العمومية ل�سرتجاع عقار الدولة من قب�سة املافيا .

ال�سلطات املحلية اأرغمت على التو�سع خارج الن�سيج العمراين 

.       املجل�ض الولئي متخوف من النب�ض يف ملف ال�ستيالء على  عقار الدولة 

اأحمد باحلاج 

بارونات العقار بورقلة ت�ستويل 
على م�ساحات عمومية 

اإطـار مكافحة اجلرائم املالية   يف 
عنا�رض  جنح  واالإقت�شادية، 
الأمن  التابعني  الق�شائية  ال�رضطة 
و�شع  من  اأم�ض،  يوم  ورقلة  والية 
حد لن�شاط �شابني يقومان برتويج 
و�شط  الكحولية  امل�رضوبات 
ال�شباب بعا�شمة الوالية . تفا�شيل 
عـنا�رض  قـيام  خالل  متت  العملية 
وراجلة  راكـبة  بدوريات  ال�رضطة 
لفت  اأين  املواطنني،  تاأمني  ق�شد 

اإنتباههم �شيارة �شياحية على متنها 
اأنها  تبني  تر�شدها  وعقب  �شابني 
تقوم برتويج امل�رضوبات الكحولية، 
حزم  بكل  توقيفها  ذلك  فور  ليتم 
رغـم حماولـة ال�شائق الفرار، اإال اأن 
فطانة عنا�رض ال�رضطة حالة دون 
وثائق  مراقبة  عملية  واأثناء  ذلك، 
املركبة تبني اإنعـدام رخ�شة تاأمني 
يحـوز  ال  ال�شائق  اأن  كما  املركبة 
يتعلق  و  ال�شـياقة  رخ�شة  عـلـى 

�شاب  وهو  ع،  باملدعـو/ح/  االأمر 
ينحدر  العمر  من  الع�رضينيات  يف 
عن  ف�شال  الوالية،  عا�شمة  من 
توقيف مرافقه وهو املدعـو/ م / 
من  الع�رضينيات  يف  �شاب  وهو  و، 
العمر، وخالل تفتي�ض املركبة عرث 
بداخلها على كمية من امل�رضوبات 
الكحولية قدر عددها بــ 92 قارورة 
خمر من خمتلف االأنواع واالأحجام، 
ليتم حتويل املركبة وحجز ال�شلعة 

مع حتويل املوقوفان اإىل التحقيق، 
االإجراءات  كافة  اإ�شتيفاء  وعقب 
اإجناز ملفني  الالزمة مت  القانونية 
جزائيني �شدهما وتقدميهما اأمام 
التي  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
اإيداع  اأمر  حقهما  يف  اأ�شدرت 
املوؤ�ش�شة العقابية الإرتكاب جنحة 
دون  الكحولية  امل�رضوبات  بيع 

رخ�شة.  
اأحمد باحلاج  

القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  وا�شل 
 ، اخلمي�ض  اإىل  االأربعاء  ليلة  جالوي 
املت�رضرة  للمناطق  ميدانية  معاينة 
الطوفانية  االأمطار  خملفات  ب�شبب 
االأخريين  اليومني  يف  تهاطلت  التي 

على عا�شمة الواحات .
وجه الرجل االأول بوالية ورقلة تعليمات 
مبا  امل�شرتكة  امل�شالح  جلميع  فورية 

و  املنتخبة  ال�شعبية  املجال�ض  فيها 
على  والوالئية  التنفيذية  املديريات 
واملوارد  والري  والبناء  التعمري  غرار 
نهائيا على   الق�شاء  اأجل  ، من  املائية 
االأخرية  الطوفانية  االأمطار  خملفات 
الوالية  عا�شمة  على  تهاطلت  التي 
و  املرورية  احلركة  �شل   يف  وت�شببت 
باملوؤ�ش�شات  ج�شيمة  اأ�رضار  اإحلاق 

بتلك  تعلق  ما  خا�شة  الرتبوية 
املح�شوبة على الطور االإبتدائي .

االأول  امل�شوؤول  ي�شهر  ثانية  جهة  من 
على   �شخ�شيا  التنفيذية  الهيئة  على 
املكلفة  االأزمة  خلية  مهام  متابعة 
امليدانية  التطورات  مبتابعة  املكلفة 
التي  االأخرية  اجلوية  التقلبات  عقب 
�شهدتها مدينة ورقلة ح�شب املعلومات 

املتاحة .
واالنقاذ  التدخل  وحدات  اأن  ومعلوم 
التابعة مل�شالح احلماية املدنية بورقلة 
واالأربعاء  الثالثاء  يومي  �شجلت  قد 
التي  العائالت  الإنقاذ  تدخالت  عدة 
حا�رضتها مياه االأمطار ، دون ت�شجيل 

خ�شائر ب�رضية تذكر .
 اأحمد باحلاج 

اأمن ولية ورقلة

و�سط مطالب بدعم الأحياء بالطرقات وتاأهيل ال�سرف ال�سحي 

اإلقاء  القب�ض على �سائق مركبة بدون رخ�سة يروج امل�سروبات الكحولية  

وايل ورقلة يوا�سل معاينة الأماكن املت�سررة 

احلرائق واجلفاف عامالن لوجه واحد 
ملعاناة 38 األف فالح وم�ستثمر 

حتت �سعار »�سالمتكم واجبنا 
وجناحكم غايتنا »

�سرطة مترنا�ست

19700 هكتار باجلنوب 
الكبري مهددة بال�سياع 

اأمن تيندوف ينظم حملة 
حت�سي�سية لفائدة التالميذ

تفكيك جمعية اأ�سرار خمت�سة يف ال�سرقة  
وحجز 137 هاتف نقال م�سروق 
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الكدية  بحي  للوادي  املحادي 
مياه  غمرت  حيث  بتلم�سان 
كليا  تقريبا  م�ساكنهم  الأمطار 
مما ا�ستدعى الت�سال بامل�سالح 
املعنية حيث تدخلت فورا م�سالح 
احلماية املدنية و�رشعت يف �سخ 
العائالت  اإنقاذ  وحماولة   املياه 
�سيما  ول  منازلها  داخل  العالقة 
نقل  مت  حيث  الأطفال  و  الن�ساء 
املياه  ولوج  ب�سبب   واإبنته  رجل 
اإليهم وكادو اأن يلقوا حتفهم لول 
تدخل اجلريان وم�سالح احلماية 
�سكان  اأكده  ما  ح�سب  املدنية 

هدا احلي والذين جددوا مطلبهم 
اإىل وايل الولية مبنحهم �سكنات 
قدوم  ع�سية  وهذا  اجتماعية 
وزير ال�سكن و العمران و املدينة 
عبد الوحيد طمار حيث �سيحط 
زيارة  اأجل  من  الرحال  الأخري 
م�ساريع  وتد�سني  وتفقد  عمل 

�سكنية.
علمت  املقابلة  اجلهة  ويف 
اخلا�سة  م�سادرها  من  جريدتنا 
الرحيبة  بحي  متواجد  منزل  اأن 
الآخر  تلم�سان هو  بو�سط مدينة 
الغزيرة  الأمطار  مياه  غمرته 
تلم�سان  بولية  �سقطت  التي  و 
�سحية  اأي  ت�سجيل  يتم  مل  حيث 
احلماية  م�سالح  تدخلت  حيث 

بالإجراءات  وقامت  املدنية 
م�سالح  فاإن  وللتذكري  الالزمة 
يف  حذرت  قد  اجلوية  الأر�ساد 
ن�رشية خا�سة اأنه �ستكون اأمطار 

م�ساء  تلم�سان  بولية  غزيرة 
املواطنني  وعلى  اخلمي�س  �سوم 
و�سائقي املركبات توخي احليطة 

و احلذر.

ت�سببت االأمطار الغزيرة التي هطلت م�ساء يوم اخلمي�س 27�سبتمرب2015 على والية تلم�سان  يف 
هلع كبري يف نفو�س  ال�سكان و العائالت ال �سيما ممن يقطنون يف منازل ه�سة وق�سديرية واملنازل 
املتواجدة مبنحدرات و�سيدت يف اأر�سية منخف�سة مما ي�سهل على املياه ولوجها اإليهم حيث حلت 

الكارثة بنحو37عائلة تقطن بحي ق�سديري.

تلم�سان 

بكاي عمر

�أمطار طوفانية تت�ضبب يف ت�ضرر37عائلة

رئي�س بلدية تيزي وزو وهاب ايت منقالت "للو�سط "

تيزي وزو   

البويرة  

�سيدي بلعبا�س

باتنة

البليدة

�سعيدة

على �ل�ضلطات �لتدخل �لعاجل ملعاقبة م�ضتغلي �الأر�ضفة

م�ضرية للمطالبة مب�ضح ديون حاملي �مل�ضاريع  

ت�ضربات �ملياه تثري ��ضتياء �ضكان بلدية �الأخ�ضرية   

حجز �أكرث من قنطارين من �ل�ضمك �لفا�ضد 

توزيع مفاتيح 900 وحدة 
�ضكنية ببلدية عني �لتوتة 

ملتقى جهوي حول �الت�ضال 
باملديرية �لعامة للأمن �لوطني 

توظيف 578 عون مطعم 
مدر�ضي و�ضيانة مدر�ضية

مت توزيع مفاتيح 900 وحدة �سكنية 
�سمن  خمتلف ال�سيغ ببلدية عني 
)باتنة( و ذلك و�سط فرحة  التوتة 
وباإ�رشاف  امل�ستفيدون  �سنعها 
�سيودة  اخلالق  عبد  الولية  وايل 
ح�سب  احل�سة  هذه  وت�سمنت 
لل�سكن  املحلي  املدير  اأكده   ما 
تركيي 373  �سكنا عموميا  حممد 
�سيغة  �سمن  وحدة  و130  اإيجاريا 
�سكنات  والباقي  املدعم  الرتقوي 
باأن  باملنا�سبة  الوايل  واأكد  ريفية 
بداية  منذ  �سهدت  الولية  هذه 
ال�سنة اجلارية اإىل حد الآن توزيع 
�سكنية  وحدة  األف   11 من  اأكرث 
عديد  عرب  ال�سيغ  خمتلف  �سمن 
 2000 توزيع  �سيتم  فيما   بلديات 
وحدة �سكنية �سمن خمتلف ال�سيغ 

مبنا�سبة   املقبل"  "نوفمرب  يف 
الثورة  اندلع  بذكرى  الحتفالت 
�سكنية  وحدة  و2000  التحريرية 
"دي�سمرب  يف   يف  مماثلة  اأخرى 
يتجاوز  اأن  ويتوقع    ." املقبل 
املوزعة  ال�سكنات  عدد  اإجمايل 
بهذه الولية اإىل غاية نهاية  ال�سنة 
وحدة  األف   15 من  اأكرث  اجلارية 
وهو  ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية 
رقم مل ت�سهده  باتنة من قبلي كما 
قال واعترب ذات امل�سوؤول اأن باتنة 
قطاع  يف  نوعية"  "قفزة  �سجلت 
ال�سكنية  امل�ساريع   بف�سل  ال�سكن 
ال�سنوات  يف  منها  ا�ستفادت  التي 
األف   60 الـ  فاقت  والتي  الأخرية 
وحدة  �سكنية �سمن خمتلف ال�سيغ 

مبا فيها ال�سكن الريفي .

لالأمن  العامة  املديرية  نظمت 
التطبيقية"  باملدر�سة  الوطني, 
بال�سومعة  بوزبيد"  املجيد  عبد 
الأول  اجلهوي  امللتقى  بالبليدة, 
روؤ�ساء  لفائدة  الت�سال  حول 
مكاتب الت�سال والعالقات العامة 
اجلنوب  واأق�سى  الو�سط  لناحيتي 
اأفاد به بيان  مترنا�ست, ح�سب ما 
اللقاء  هذا  وبهدف  للمديرية. 
الذي متحور حول الروؤية اجلديدة 
اإىل  الت�سال,  ميدان  يف  للمديرية 
مرافقة القائمني على الت�سال يف 
جهاز المن لتنفيذ الروؤية اجلديدة 
الدفع  باإعطاء  تعلق  ما  �سيما 

القوي واملتوا�سل للعمل اجلواري 
وكذا تفعيل املبادرات التوعوية يف 
والتكفل  اجلرمية  من  احلد  �سياق 
بان�سغالت املواطنني وفقا للمهام 

الد�ستورية لالأمن الوطني.
اأ�رشف  الذي  امللتقى  ويعترب هذا 
على فعالياته رئي�س خلية الت�سال 
اجلهوي  واملفت�س  وال�سحافة 
بداية  الو�سط,  لناحية  لل�رشطة 
ناحية  من  كل  بخ�س  لربنامج 
ناحية  ال�رشقي,  اجلنوب  ال�رشق, 
ي�سيف  الغربي,  واجلنوب  الغرب 
لالأمن  العامة  املديرية  بيان 

الوطني.

مت توظيف 578 عون مطعم مدر�سي 
الأ�سبوع  مدر�سية  �سيانة  وعون 
املدار�س  خمتلف  عرب  اجلاري 
البتدائية ب�سعيدة, ح�سبما علم لدى 

مدير الوكالة الولئية للت�سغيل.
و تتوزع هذه املنا�سب اجلديدة التي 
على  امل�ساعدة  جهاز  �سمن  تندرج 
الإدماج املهني على 381 عون مطعم 
مدر�سي و 177 عون �سيانة مدر�سية, 
الكرمي �سلف  اأو�سحه عبد  وفقا ملا 
عقود  من  الأعوان  هوؤلء  وا�ستفاد 
"نوعيا"  تكوينا  وتلقوا  تكوينية  عمل 

عرب خمتلف 
التعليم  و  التكوين  قطاع  موؤ�س�سات 
تخ�س�سات  يف  ب�سعيدة  املهنيني 
طباخ"  م�ساعد  و  طباخ"   " ت�سمل 
كهربائي   " و  طباخ"  خمزن  اأمني  و 
اأجهزة  "م�سلح  و  "بناء"  و  معماري" 
تخ�س�س  نظافة  "عون  و  التدفئة" 
يتح�سل  و  اإليه  اأ�سري  كما  ب�ستنة", 
التي  العقود  هذه  من  امل�ستفيدون 
الولئية  الوكالة  عليها  ت�رشف 

يقدر ب  �سهري  راتب  على  للت�سغيل 
8 اآلف دج كما تتيح لهم "م�ستقبال" 

فر�سة من اأجل الدماج 
قطاع  يف  دائمة  عمل  منا�سب  يف 
و  امل�سدر  لنف�س  وفقا  الرتبية 
توليها  التي  العملية  هذه  �ست�سمح 
كبرية  اأهمية  املحلية  ال�سلطات 
داخل  الب�رشية  القدرات  من  بالرفع 
حت�سني  و  البتدائية  املدار�س 
اخلدمات املقدمة يف جمايل الإطعام 
التجهيزات  �سيانة  و  املدر�سي 
ت�سليح  تخ�س  التي  املدر�سية 
و  املائية  امل�سخنات  و  املدفئات 
باملياه  التو�سيل  �سبكات  و  الكهرباء 
حت�سي  لالإ�سارة  و  اإليه  اأ�سري  كما 
ل�سعيدة  للت�سغيل  الولئية  الوكالة 
�سلف  ح�سب  عمل  طالب   13.730
ال�سنة  بداية  منذ  اإدماج  مت  قد  و 
اجلارية اإىل غاية اليوم 1.500 طالب 
عمل يف اإطار التن�سيبات الكال�سيكية 
و 818 اآخر يف اإطار جهاز امل�ساعدة 

على الدماج املهني كما اأ�سري اإليه.

تيزي  بلدية  رئي�س  ام�س  ك�سف 
فقي  منقالت  ايت  وهاب  وزو 
ت�رشيح خ�سه" للو�سط "اأن بع�س 
ا�ستغالل  اإىل  يعمدون  التجار 
و  التجار  قبل  من  الأر�سفة 

اأ�سحاب احلظائر الع�سوائية وهو 
للقانون  �سارخا  خرقا  يعترب  ما 
ال�سلطات املعنية  يف ظل �سمت 
و الأمنية لفتا اإىل هوؤلء التجار 
لأ�سعة  الغذائية  للمواد  بعر�سهم 

املواطنني  يعر�سون  ال�سم�س 
التجار  ا�ستغالل  اأن  للخطر,كما 
الع�سوائية  احلظائر  اأ�سحاب  و 
املحالت  ومداخل  للطرقات 
بطريقة  الراجلني  ممر  وحتى 

غري قانونية و�سيلة لك�سب الربح 
ال�رشيع, يف الوقت الذي يدركون 
م�ساكل  و  اإزعاج  م�سدر  اأنه  فيه 

كبرية للمواطنني
ح-كرمي

�سارك حاملو م�ساريع املوؤ�س�سات 
امل�سغرة التي مت اإن�ساوؤها يف اإطار 
اأجهزة الدعم العمومية ل�ستحداث 
نظمت  م�سرية  يف  �سغل  منا�سب 
مب�سح  للمطالبة  وزو  تيزي  بولية 
يف  امل�ساركون  اجتمع  و  ديونهم 
اإىل  بادرت  التي  امل�سرية  هذه 
امل�ساريع  دعم  جمموعة  تنظيمها 
ح�سناوة  جامعة  بحرم  امل�سغرة 

ليتجه  معمري  مولود  بجامعة   1
حاملي  من  املتظاهرون  ذلك  بعد 
امل�ساريع من ولية تيزي وزو و كذا 
الولية  اإىل مقر  اأخرى  من وليات 
مرورا ب�سارع "لمايل اأحمد" و نهج  
لفتات  حاملني  بومدين"  "هواري 
و�سعارات و يرددون �سعارات تذكر 

مبطالبهم.
املدينة  اإىل  و�سولهم  بعد  و 

الإدارية, نظم املتظاهرون جتمًعا 
"العفو  بـ  مطالبتهم  فيه  جددوا 
العام" من خالل اإلغاء جميع الديون 
)القرو�س غري املدفوعة البنكية  و 
بدفع  املطالبة  كذا  و  ال�رشائب( 
32.400 دج كحد اأدنى فيما يتعلق 
رئي�س  ك�سف  و  بامل�ساهمات  
جمموعة دعم م�ساريع املوؤ�س�سات 
الوطني  املن�سق  و  امل�سغرة 

يف  كرمي,  مربوك  للمجموعة, 
كلمته اأن امل�سرية مكنت من توحيد 
البالد  يف  ولية  ثالثني  حوايل 
دليل  مبثابة  يعد  الذي  الأمر  وهو 
ملطالب  الوطني"  "الطابع  على 
جمموعة دعم امل�ساريع امل�سغرة. 
كما اأكد اأن اختيار ولية تيزي وزو 
ل�ست�سافة هذه امل�سرية مت بقبول 

"جميع الوليات املعنية"

الأخ�رشية,  مدينة  �سكان  اأبدى, 
البويرة, �سيما  45 كلم غرب ولية 
 480 حي  القوير,  بحي  القاطنني 
وغريها  البري  تيزي  حي  م�سكن, 

من الأحياء  �سخطهم 
الكارثية  الو�سعية  من  ال�سديد 
املياه  �سبكة  اإليها  األت  التي 
الأعطال  جّراء  لل�رشب,  ال�ساحلة 
اأنابيب  اأ�سابت  التي  املتكررة 

دون  اأ�سابيع,  عدة  منذ  املياه 
املخت�سة  اجلهات  حترك  اأن 
جتاه  �ساكنا  املحلية  وال�سلطات 
يعاين  بات  التي  املزرية  الو�سعية 
منها ال�سكان. حيث تعاين الأحياء 
الكبرية  الت�رشبات  من  املذكورة 
للمياه املتدفقة يف قارعة الطريق 
, م�سكلة بذلك �سيول مائية جتري 
�سورة  عائمة,يف  مائية  وبرك 

مقززة يتاأ�سف كل من ي�ساهد تلك 
ذلك  انعك�س  املزرية, مما  احلالة 
اإهدار  جّراء  ال�سكان  على  �سلبا 
كميات معتربة من املياه ال�ساحلة 
لل�رشب هم يف حاجة ما�سة اإليها, 
ال�سكان  ي�سيف  ذلك  على  زيادة 
ت�سكلها  اأن  ميكن  التي  اخلطورة 
�سحتهم,  على  الو�سعية  هذه 
اختالطها  من  خماوفهم  واأبدوا 

فرغم  ال�سحي,  ال�رشف  مبياه 
امل�سالح  اإىل  املوجهة  النداءات 
الأعطاب  لإ�سالح  املعنية  
املتكررة, اإل اأن ذلك مل يجد نفعا 
تاركة ال�سكان يف حرية من اأمرهم 
ويت�ساءلون اإىل متى يتحرك هوؤلء 
كارثة  من  لإنقاذهم  امل�سوؤولون 

ايكولوجية تهددهم؟
اأح�سن مرزوق

بامل�سلحة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
حجز  من  العمومي  لالأمن  الولئية 
غري  الأ�سماك  من  معتربة  كميات 
كانت  الب�رشي  لال�ستهالك  �ساحلة 
واأحياء  �سوارع  عرب  للبيع  موجهة 

اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات  املدينة 
الباعة  لبع�س  ال�رشطة  قوات  تر�سد 
هذه  ببيع  يقومون  الذين  املتجولني 
املواد ال�ستهالكية عرب اأحياء املدينة 
من  ال�رشطة  قوات  متكنت  حيث   ,

حجز 234 كلغ من الأ�سماك الفا�سدة 
مع  كريهة  روائح  منها  تنبعث  والتي 
بعد  احلفظ  ل�رشوط  التام  النعدام 
البيطري  الطبيب  معاينتها من طرف 
غري  واأنها  �سالحيتها  عدم  تبني 

حيث   , الب�رشي  لال�ستهالك  �ساحلة 
مت اإتالف الكمية املحجوزة وحتويلها 
ملف  واإجناز  العمومية  املفرغة  اإىل 

ق�سائي �سد املتورط 
�س.�سهيب
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العرب يف اأوروبا

�سيكولوجيا االغرتاب.. 
اأزمة انتماء وهوية رمادية

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

ق�ضية  زال  وما  كان  االغرتاب 
اأن  فطاملا  وجد،  اأينما  االإن�ضان 
االأحالم  بني  �ضا�ضعة  فجوة  هناك 
واقعهم،  وبني  للب�رش  الفطرية 
وا�ضحاً  تعار�ضاً  هناك  اأن  وطاملا 
بني القيم النظرية واملثل االإن�ضانية 
الب�رشي،  ال�ضلوك  حقيقة  وبني 
بني  العالقة  يف  خلاًل  وهناك 
يف  وا�ضطراباً  واالآخرين،  االإن�ضان 
التماهي  وعدم  ذاته،  مع  عالقته 
اأن  بد  فال  واملجتمع،  الفرد  بني 
واإن  باالغرتاب  االإن�ضان  ي�ضعر 
واإن  تعددت املجتمعات واختلفت، 
الع�ضور كذلك تظل ق�ضية  تعاقبت 
جلميع  امل�ضرتكة  ال�ضمة  االغرتاب 
ما  �ضيء  وجود  من  يعانون  الذين 

يف�ضلهم عن واقعهم وعاملهم.
عن  الفرد  اغرتاب  ظاهرة  اإن 
يعاين  التي  ال�ضمة  تعد  مل  حميطه 
ال�ضعراء  من  املبدعني  فقط  منها 
اإىل  حتولت  بل  والفنانني،  والكتاب 
مفاعيلها  يكابد  عامة  �ضبه  حالة 

اجلميع.
يف الوقت الذي تتواتر فيه الهزائم 
العامل  امتداد  على  واالنك�ضارات 
االإح�ضا�س  معها  يت�ضخم  العربي، 
لدى  باخليبة  وال�ضعور  باالإحباط 
اأبناء املجتمع كافة، خا�ضة �رشيحة 
تبداأ  الذين  واملبدعني  املثقفني 
عالقتهم مع ال�ضلطة ال�ضيا�ضية بكل 
دالالتها يف التاأزم، نتيجة ا�ضطدام 
وروؤيتهم  االإبداعية  طاقاتهم 
م�ضتبد،  قامت  بواقع  واأحالمهم 
االغرتاب  من  حالة  اإىل  يوؤدي  مما 
الذي  واملبدعني  املثقفني  يعي�ضها 
اال�ضت�ضالم  منهم  جزء  يف�ضل 

واالنكفاء على الذات.
التي  الغربية  الدول  بع�س  يف  حتى 
مرتدية  معي�ضية  ظروف  من  تعاين 
ب�ضبب ال�ضائقة االقت�ضادية، وتعاين 
وغياب  امل�ضاواة  انعدام  كذلك من 
بع�س احلريات يف جمتمع راأ�ضمايل، 
فاإننا جند النا�س متيل اإىل االنكفاء 
االإح�ضا�س  نتيجة  اأنف�ضها  على 
الذين  اأولئك  خا�ضة  باالغرتاب، 
من  نوع  اأي  حتقيق  يف  يخفقون 
اأعراف  مع  والتماهي  االن�ضجام 
املجتمع،  وقوانني  وتقاليد  وثقافة 
واالن�ضحاب  االنعزال  اإىل  فتلجاأ 

واالنكفاء.

االغرتاب كمفهوم

االغرتاب  م�ضطلح  ا�ضتخدام  يعود 
منهجياً للفيل�ضوف االأملاين »هيغل« 
قيام  هو  االغرتاب  اأن  اعترب  الذي 
كفاعل  نف�ضه  ذاته عن  بنفي  الفرد 
به،  مفعول  اإىل  فيتحول  موؤثر، 
فيكون غريباً عن حميطه، ال ينتهي 
يتماثل  حني  اإال  االغرتاب  هذا 

مو�ضوعه  مع  بنف�ضه  االإن�ضان 
واأهدافه، من خالل �ضنع هوية ثابتة 
تخ�ضه وحده من خالل عن�رش اأخر 
واعترب  العقيدة«،  العمل،  »الوطن، 
اأحدهما  وجهان،  لالغرتاب  اأن 
واالآخر  االنعزال،  اإىل  يوؤدي  �ضلبي 

اإيجابي يو�ضب لالإبداع.
وي�ضتخدم م�ضطلح االغرتاب للداللة 
والتيه  االإن�ضان  �ضياع  حالة  على 
بالغربة عن  وال�ضعور  ي�ضيبه،  الذي 
ينتمي  الذي  املحيط  وعن  نف�ضه 
اإليه، وكذلك هو اغرتاب الفرد عن 
واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املنظومة 

واحلقوقية والثقافية.
حالة  اإىل  ي�ضري  تو�ضيف  االغرتاب 
االن�ضان  حتقيق  عن  العجز  من 
يبديها  التي  والالمباالة  لتطلعاته، 
ثم  املحيطة،  االأحداث  جتاه 
وجمتمعه،  واقعه  عن  االنف�ضال 
االن�ضان  انعزال  اإىل  يوؤدي  هذا 
ذاته،  على  وانكفاءه  االآخرين  عن 
و�ضعوره بالقهر والن�ضحاق والطحن 
بالت�ضليم  في�ضاب  والتفتت، 
واال�ضتكانة ثم االنقياد يفقد االإن�ضان 
ال�ضوابط  االغرتاب  يعاين  الذي 
�ضلوكه  حتكم  التي  املعيارية 
االإح�ضا�س  من  ويعاين  ومواقفه، 
ويقطع  �ضيء،  لكل  املعنى  بفقدان 
وي�ضاب  املجتمع،  مع حركة  �ضلته 
عن  واغرتاب  الثقايف،  بالفكاك 
الروحية.  وقيمته  احلقيقي  وجوده 
لديه  الت�ضاوؤمي  الطابع  ونالحظ 
على  والتقوقع  االنغالق  نتيجة 
للقدر،  با�ضت�ضالم  في�ضاب  حاله، 
وحالة من االإحباط ال�ضديد يربرها 
اأن كل �ضيء اأ�ضبح عبثياً بالن�ضبة له، 
واأن االإح�ضا�س بالفراغ والال جدوى 
املوت  في�ضتوي  عليه،  ي�ضيطران 
ب�ضبب  نظره  وجهة  من  احلياة  مع 
االكتئاب، ثم يجد اأن ال خيار متاح 
واالن�ضياع  الر�ضوخ  �ضوى  اأمامه 
واالجتماعي  ال�ضيا�ضي  لل�رشط 

والديني.
النا�س الذين ي�ضابون باغرتاب عن 
اأنف�ضهم وجمتمعهم، يكرهون العمل 
خا�ضة  االإبداع،  ويفقدون  واالإنتاج 
ال�رشيحة املثقفة، نتيجة االإح�ضا�س 
باأن جمتمعهم ال يقيم لالإبداع قيمة، 
واأن  اخلالقة،  بالطاقات  يهتم  وال 
غاية ال�ضلطة ال�ضيا�ضية هي حتويل 
توؤدي  ماكينة  جمرد  اإىل  االإن�ضان 
دون  معيناً،  وعماًل  حمددة  وظيفة 
تفريغ  يتم  اأن  بعد  اعرتا�ضات  اأية 
وقتل  الروحية  اجلوانب  من  الفرد 

�ضغفه.
اإىل  باالغرتاب  ال�ضعور  يوؤدي  قد 
املبدعني  لدى  خا�ضة  االنتحار 
وال  االن�ضياع  ميكنهم  ال  الذين 
العديد  مع  ح�ضل  كما  التكيف، 
العربي  الوطن  يف  االأ�ضماء  من 
الكاتب  منهم  اأذكر  الغرب،  اأو 
االأمريكي »اإرن�ضت همنغواي« الذي 
اللبناين  ال�ضعر   ،1961 العام  انتحر 

»خليل حاوي« العام 1982، املغنية 
العام  »داليدا«  امل�رشية-االإيطالية 
احلائز  االأمريكي  املمثل   ،1987
»روبن  االأو�ضكار  جائزة  على 
واآخرون.   ،2014 العام  ويليامز« 
ال�ضتعادة  اآخرون  ي�ضعى  فيما 
والثورة  التمرد  خالل  من  مكانتهم 
املجتمع.  يف  �ضائد  هو  ما  على 
اأي�ضاً  ياأتي  كظاهرة  االغرتاب 
املجتمعية  التحوالت  جملة  نتيجة 
ال�ضيا�ضية  واملتغريات  اجل�ضيمة، 
تلك  كما  والثقافية  واالقت�ضادية 
التي تولّدت يف املجتمعات العربية، 
الكبتية  القهرية  ال�ضيا�ضات  ب�ضبب 
التي تنتهجها معظم الدول العربية 
و�ضلوكاً  ح�ضارياً  وجهاً  تُظهر  التي 
الذي  العربي  فالوطن  ا�ضتبدادياً.  
اال�ضتبداد  لفنون  معقاًل  اأ�ضحى 
وعنواناً  والرياء،  والظلم  والقتل 
والتخلف  والبطالة  واجلهل  للفقر 
�رشخ  اإحداث  يف  ت�ضبب  والعنف، 
بكينونة و�ضخ�ضية االإن�ضان العربي، 
و�ضلبت منه دوره وحقوقه، فاأ�ضبح 
فرداً انهزامياً ومرتبكاً وتائهاً، فقد 
خا�ضعاً  و�ضار  بحياته،  التحكم 
قوى  قبل  من  واإخ�ضاع  للقمع 
�ضيا�ضية واجتماعية، بدًءا من البيت 
الدينية  بال�ضلطة  مروراً  واالأ�رشة 
ورموزها، انتهاء بال�ضلطة ال�ضيا�ضية 

ودالالتها واأدواتها املتعددة.
هذا القهر والقمع واال�ضتبداد الذي 
ال�ضيا�ضية  النظم  غالبية  به  تت�ضم 
اأحد  هو  العربية،  واالجتماعية 
واالنحالل  التفكك  اأ�ضباب  اأهم 
والديني  واالجتماعي  ال�ضيا�ضي 
يهدد  خطراً  وي�ضكل  بالدنا،  يف 
الوحدة املجتمعية، ويعيق االت�ضال 
بيئات  مع  واالإن�ضاين  احل�ضاري 

اأخرى متنوعة.

العرب يف اأوروبا

العرب املقيمون يف القارة االأوروبية 
هم كتلة غري متجان�ضة، ال من حيث 
جذورهم اجلغرافية، وال من حيث 
التي  واملدة  العمرية  الرتكيبة 
اجلديدة،  جمتمعاتهم  يف  ق�ضوها 
الدرا�ضي  حت�ضيلهم  حيث  من  وال 

والعلمي اأو تكوينهم املهني.
يف  اأوروبا  نحو  العرب  هجرة  تعود 
القرن  نهاية  اإىل  احلديث  الع�رش 
على  واقت�رشت  ع�رش،  التا�ضع 
العربي  املغرب  دول  من  املئات 
من  اقل  وباأعداد  فرن�ضا،  نحو 
بع�س  وهجرة  العربي،  امل�رشق 
اأبناء اليمن والعراق وفل�ضطني نحو 
الليبيني  بع�س  وكذلك  بريطانيا، 
نحو اإيطاليا. لكن هذا الو�ضع تغري 
العاملية  احلرب  وبعد  مع  متاماً 
من  عدد  جتنيد  مت  حيث  الثانية، 
يف  احللفاء  قوات  �ضمن  العرب 
النازية  االأملانية  القوات  مواجهة 

والفا�ضية االإيطالية.

الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 
اإىل دول الأوربية مثل فرن�ضا  تدفق 
مئات  وهوالندا،  واأملانيا  واإيطاليا 
االآالف من االأيدي العاملة العربية، 
افريقيا،  �ضمال  دول  من  معظمهم 
اخلارجة  الدول  هذه  كانت  حيث 
من حرب مدمرة تبحث عن ايادي 
عاملة رخي�ضة، الإعادة اإعمار وبناء 
التحقت  ثم  احلرب.  هدمته  ما 
ال�ضتينيات  فرتة  يف  عائالتهم  بهم 

وال�ضبعينيات من القرن الع�رشين.
وعلى الرغم من اأن اجلاليات العربية 
يف  متما�ضكة  -مبعظمها-  كانت 
الفرتات االأوىل لوجودها يف اأوروبا 
ومرتبطة ببلدانها، وباالأحداث التي 
وتقوم  العربية،  باملنطقة  تع�ضف 
مع  الت�ضامنية  جهودها  بتوحيد 
واأهمها  الكربى  العربية  الق�ضايا 
هذا  اأن  اإال  الفل�ضطينية،  الق�ضية 

احلال مل يدم طويال.
القرن  من  االأخري  العقد  بداية  يف 
اخلالفات  ا�ضتداد  ومع  الع�رشين، 
رقعة  وات�ضاع  العربية-العربية، 
الدول  من  العديد  بني  اخلالفات 
العربية، تغري حال اجلاليات العربية 
انعك�ضت  اأوروبا، حيث  املقيمة يف 
عليهم هذه اخلالفات، وات�ضح اأنهم 
بتنظيم  يهتموا  مل  عام-  -ب�ضكل 
امل�ضيفة،  البلدان  يف  وجودهم 
وال  موؤ�ض�ضات  ببناء  يقوموا  ومل 
ترعى  هيئات  وال  لن�ضاطهم،  اأطر 
مل  -مبعظمهم-  واأنهم  �ضوؤونهم، 
اجلديدة،  جمتمعاتهم  يف  يندجموا 
ومل يتمكنوا اأي�ضاً من دمج ن�ضاطهم 
والثقايف  املجتمعي  وحراكهم 
ومل  االآخر.  املجتمع  حراك 
بالن�ضاط  العربية  اجلاليات  تهتم 
خالل  من  واحلزبي  ال�ضيا�ضي 
االأحزاب  ع�ضوية  يف  االنخراط 
العديد  اأن  من  بالرغم  االأوروبية، 
احل�ضول  من  متكن  قد  كان  منهم 
على جن�ضية بلد االإقامة. لكن هذا 
االإيجابي  التغري  يف  بداأ  قد  احلال 
خالل الفرتات االأخرية نتيجة قدوم 
والفل�ضطينيني  ال�ضوريني  الالجئني 

ال�ضوريني.
العربية- اخلالفات  األقت  لقد 
يف  العرب  على  بثقلها  العربية 
االأحداث  مع  تفاعلوا  الذين  اأوروبا 
االأ�ضلية،  بلدانهم  يف  اجلارية 
وو�ضل  بينهم،  ال�ضقاق  اأثار  مما 
اأبناء  بني  اخلالفات  اإىل حد  االأمر 
اإثنية  خلفيات  على  الواحد  القطر 
اأعاق توحيد  ومذهبية وقبلية، مما 
يف  العربية  اجلاليات  هذه  جهود 

وم�ضتقبلها  م�ضاحلها  عن  الدفاع 
اأجه�س  اإقامتها، وبالتايل  يف مكان 
كل حماوالت اندماجها وم�ضاركتها 
اإىل  اخلالف  و�ضل  قد  االإيجابية. 
اأع�ضاء  وم�ضاركة  تدخل  م�ضتوى 
لبع�س  الدبلوما�ضية  البعثات  بع�س 
الذين  اأوروبا،  يف  العربية  الدول 
اإثارة بع�س  كان لهم دوراً �ضلبياً يف 
والعرقية،  املذهبية  النعرات 
ن�ضاط  على  ال�ضيطرة  وحماولتها 
القائمني  وا�ضتقطاب  اجلالية، 
اإىل  اإ�ضافة  املوؤ�ض�ضات  بع�س  على 
العربية  االأنظمة  ل�ضالح  الن�ضطاء، 
ومت  البعثات.  هذه  متثلها  التي 
على  القطرية  اخلالفات  تغليب 
العرب  التي جتمع  الق�ضايا  ح�ضاب 
على  العزف  وجرى  اأكرثها.  وما 
والعرقية  الدينية  االنتماءات  وتر 
يف  العربية  اجلاليات  �ضفوف  ل�ضق 
اأوروبا. فانق�ضم القادمني من بع�س 
وكردي،  عربي  بني  العربية  الدول 
�ضني  بني  واأمازيغي،  وعربي 
ومعار�ضة،  مواالة  بني  و�ضيعي، 
مندمج  بني  وعلماين،  ملتزم  بني 
ومتحفظ، بني من ي�ضجع االنخراط 
يف احلياة ال�ضيا�ضية للبلد امل�ضيف 
من  بني  باملطلق،  يرف�ضها  ومن 
امل�ضيف  البلد  يف  يدفن  اأن  يريد 
االأم  وطنه  اإىل  العودة  يتعجل  ومن 

لكن االأبناء ال يقبلون.
املتناق�ضة  الثنائيات  هذه  كل 
باأوروبا  العرب  حياة  م�ضهد  يف 
م�ضتتني  تائهني  جعلتهم معظمهم- 
اية روؤية  غري منظمني، ال ميتلكون 
التنظيم،  ويفتقدون  ا�ضرتاتيجية 
يف  م�ضاركتهم  من  اأ�ضعف  مما 
منهم  وجعل  املجتمعية،  احلياة 
�ضناع  ريح  مهب  يف  �ضعيفة  ورقة 
يتغري  ورمبا  االأوروبية.  ال�ضيا�ضة 
والرابع  الثالث  اجليل  مع  احلال 
العرب، ومع دخول  من املهاجرين 
يحملها  العلمية  الكفاءات  عدد من 
اأوروبا �ضمن موجات  �ضبان و�ضلوا 

الهجرة احلديثة.

اغرتاب وا�سطراب

اليمينية  االأحزاب  ت�ضاعد  اأمام 
اأوروبا  يف  املتطرفة  القومية 
وات�ضاع  االأخرية،  ال�ضنوات  خالل 
رقعة الكراهية والعداء �ضد العرب 
وامل�ضلمني، بل و�ضد كل من هو من 
مواطني  من  االأبي�س،  العرق  غري 
االآ�ضيوية  والدول  االفريقية  القارة 
اأمريكا  من  القادمني  واأولئك 

عرقي  عداء  حالة  هي  الالتينية. 
خطراً  ت�ضكل  باتت  واإثني،  وقومي 
كل  وعلى  االأوروبية  الوحدة  على 
القارة  بلدان  يف  مغرتب  هو  من 
االأوروبية. يف خ�ضم هذه املعطيات 
القاطنني  العرب  يجد  البغي�ضة 
و�ضع  اأمام  اأنف�ضهم  اأوروبا  يف 
وي�ضعرون  وخطري،  و�ضائك  مربك 
والغ�ضب  ال�ضديد  باال�ضتياء 
من  ال�ضباب  اأو�ضاط  بني  خا�ضة 
واأ�ضبحوا  والثالث،  الثاين  اجليل 
التكيف  يف  �ضعوبة  من  يعانون 
لل�ضيا�ضات  نتيجة  حميطهم،  مع 
اخلاطئة التي اعتمدتها العديد من 
اأدى  مما  نحوهم،  االأوربية  الدول 
وعدم  واإق�ضاءهم،  تهمي�ضهم  اإىل 
الثقافية  خ�ضو�ضياتهم  احرتام 
يف  والدينية  والعرقية  واللغوية 
من  ب�ضغط  االأوروبية  الدول  بع�س 
ف�ضل  وكذلك  اليمينية،  االأحزاب 
اعتمدتها  التي  املقاربات  جميع 
املهاجرين  اإدماج  يف  اأوروبا 
وو�ضط  جنوب  دول  يف  باملجتمع. 
و�رشق اأوروبا يعاين العرب وخا�ضة 
يف  فر�ضهم  تدين  من  ال�ضباب 
احل�ضول على عمل اأو وظيفة باأربع 
مرات عن غريهم، وال يح�ضلون على 
فر�س مت�ضاوية يف التعليم والتعليم 
ال�ضلوك  من  وي�ضكون  املهني، 
ومن  وال�ضعبي،  الر�ضمي  العن�رشي 
وفرة  ومن  لهم،  املجتمع  كراهية 
الإق�ضاء  يتعر�ضون  ال�ضائع،  الوقت 
من  يكفي  ما  ولديهم  اجتماعي، 
الو�ضع  و�ضعوبة  العي�س  م�ضاكل 
العدالة  وتوفر  متطورة  دول  يف 
االجتماعية ملواطنيها، لكنها حترم 

املغرتبني من امل�ضاواة.
هذه  واال�ضتبعاد  التغييب  �ضيا�ضة 
اأ�ضقطت �ضيا�ضة االندماج، وبالتايل 
طاحونة  يف  املغرتبني  �ضقوط 
من  حالة  يف  والدخول  االغرتاب، 
االنعزال والرتاجع، وتولّد االإح�ضا�س 
اجلديد،  املجتمع  يف  بالغربة 
بفعل  باملرء  ي�ضل  قد  اغرتاب 
هذا  االنهيار.  حدود  اإىل  ال�ضغوط 
االن�ضان  يدفع  باالغرتاب  ال�ضعور 
من  والتربم  حميطه  مع  للقطيعة 
االنكفاء  ثم  وثقافته،  قيمه 
عرقية  جماعات  �ضمن  والتقوقع 
اأو اإثنية �ضغرية لكي يحافظوا على 
باتوا  جمتمع  من  هروباً  اأنف�ضهم، 
واأنه يحاول  اأنه ال يريدهم  يوؤمنون 
�ضلبهم هويتهم وثقافتهم، ومن هنا 
تتوفر البيئة التي يبحث عنها الفكر 

املتطرف لدى ال�ضباب.   

جزء االأول
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�صعيد  على  خطري  تطور  يف 
�رسقة  وت�رسيع  اال�صتيطان 
ل�صاحله،  الفل�صطينية  االأرا�صي 
املركزية  املحكمة  قررت 
"االإ�رسائيلية" يف القد�س املحتلة 
اأم�س الثالثاء )28-8(، عدم اإخالء 
"مت�صبي  اال�صتيطانية  البوؤرة 
اأرا�س  على  املقامة  كراميم" 
فل�صطينية خا�صة تابعة ملحافظة 
�صابقة خطرية  ي�صكل  ما  اهلل،  رام 
"االإ�رسائيلي"،  الق�صاء  تاريخ  يف 
ي�صكل  اأنه  جمددا  اأثبت  الذي 
غطاء لنهب االأرا�صي الفل�صطينية 
املوقع  ونقل  اال�صتيطان  وت�رسيع 
"هاآرت�س"  ل�صحيفة  االإلكرتوين 
القا�صي،  عن  الثالثاء  م�صاء 
البوؤرة  اأن  زعمه  درئيل،  اأرنون 
"بح�صن  اأقيمت  قد  اال�صتيطانية 

نية" من خالل تخ�صي�س االأرا�صي 
وعّد  االحتالل،  من  للم�صتوطنني 
ما  حلماية  مربرا  ي�صكل  ذلك  اأن 

اأ�صماه "حقوق امل�صتوطنني".
اال�صتيطانية  البوؤرة  هذه  اأن  يذكر 
اأرا�س  على   1999 عام  اأقيمت 
توجه  حيث  خا�صة،  فل�صطينية 
املحكمة  اإىل  االأرا�صي  اأ�صحاب 
العليا "االإ�رسائيلية" �صد اإقامتها، 
اإىل  الق�صية  حتويل  العليا  فقررت 
القد�س  يف  املركزية  املحكمة 
اإنهم  امل�صتوطنني  حمامي  وقال 
على  بناء  املكان  يف  ا�صتوطنوا 
ذات  املهنية  اجلهات  من  ت�رسيح 
"وزارة  ت�صمى  ما  ب�صمنها  ال�صلة، 
ي�صمى  وما  االإ�رسائيلية"  االأمن 
بـ"االإدارة املدنية االإ�رسائيلية" يف 

االأرا�صي املحتلة. 

رفعوا  قد  امل�صتوطنون  وكان 
التما�صا  وقدموا  م�صادة،  دعوى 
الفل�صطينيني،  امللتم�صني  �صد 
"االإ�رسائيلية"،  ال�صلطات  و�صد 
ين اأنها تن�صلت، من امل�صوؤولية  عاِدّ
جتاههم، واأقرت اأن احلديث يدور 
عن اأرا�ٍس خا�صة فل�صطينية واألقت 
املحكمة بامل�صوؤولية عن تعوي�س 
على  االأرا�صي  اأ�صحاب  ال�صكان 
احلكومة "االإ�رسائيلية"وتاأتي هذه 
ا�صتخدام  بعد  الق�صائية  ال�صابقة 
يطلق  ما  االأوىل  للمرة  املحكمة 
ال�صوق"، حيث قررت  "نظام  عليه 
وتعوي�س  احلل  عن  امل�صوؤولية  اأن 
الفل�صطينيني،  االأر�س  اأ�صحاب 
على  هي  امللكية،  ثبوت  حال  يف 

ال�صلطات "االإ�رسائيلية".
ال�صهيونية  الق�صاء  وزيرة  وكانت 

�صعت  �صكيد"  "اأييليت  املتطرفة 
من  االأوىل  للمرة  لالعرتاف 
بـ"البند  "االإ�رسائيلية"  ال�صلطات 
وقدمت  ال�صوق"  نظام  من   5
يت�صمن  الذي  موقفها  "اإ�رسائيل" 
وفرت  وبذلك  بالنظام،  االعرتاف 

للمحكمة الغطاء الر�صمي لذلك.
كما عّدت املحكمة اأن من واجب 
اأ�صمته  ما  حماية  ال�صلطات  هذه 
اأن  رغم  امل�صتوطنني"  "حقوق 
ال�رسعية  قرارات  من  �صل�صلة 
يف  اال�صتيطان  عّدت  الدولية 
�رسعي  غري  املحتلة  االأرا�صي 
وقالت "هاآرت�س" اإن ملف الدعوى 
للمحكمة  �صيعاد  الق�صية  هذه  يف 
قرار  تغري  مل  اإذا  التي  العليا 
املركزية، فاإن املوقع اال�صتيطاين 

�صيتم ت�رسيعه "اإ�رسائيليا".
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م�سرية الف�سل

ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب  ويوؤكد 
مل  مازن  اأبو  خطاب  اأن  القرا،  اإياد 
تر�صيخا  كان  واإمنا  جديد؛  باأي  ياأت 
للخطابات املا�صية فيما يتعلق بحالة 
يتحدث  عندما  تنتابه  ال�صعف  من 
باالحتالل  تتعلق  التي  املواقف  جتاه 
حديث  يف  القرا  "االإ�رسائيلي"واأو�صح 
خا�س لـ"املركز الفل�صطيني لالإعالم" 
خطابه  يف  ا�صتعر�س  عبا�س  اأن 
انتهاكات االحتالل "االإ�رسائيلي" بحق 
الف�صل  م�صرية  وح�صاد  الفل�صطينيني، 
الذي  الت�صوية  م�رسوع  عن  الناجمة 
تخو�صه حركة فتح وال�صلطة، وهو اأمر 
له  امل�صتمعني  جميع  يعرفه  معروف 
داخل اأروقة االأمم املتحدة واجلمهور 
وهو  �صواء،  حد  على  الفل�صطيني 
الذي  الت�صوية  م�رسوع  لف�صل  انعكا�س 

ي�رس على التم�صك به.

اإي�د القرا: مل ي�أِت بجديد

�صعيفاً  كان  عبا�س  اأن  القرا  وراأى 
اال�صتعانة  بعدم  جديد  تعهد  بتقدمي 
باملقاومة يف مواجهة االحتالل، منبها 
اإىل اأنه قدم تطمينات لالحتالل اأنه لن 
يف  عبا�س  وكرر  االجتاه  بهذا  يذهب 
خطابه دور �صلطته االأمني يف مواجهة 
بـ"امللي�صيات  و�صفها  التي  املقاومة 
واالإرهاب والعنف"، معلنا اأنه لن يلجاأ 
لهذا اخليار مهما فعلت "اإ�رسائيل"، ما 
لالحتالل  اأخ�رس  �صوًءا  اخلرباء  عده 
ال�صعب  �صد  اجلرائم  بت�صعيد 
الفل�صطيني واأ�صار القرا اإىل اأن عبا�س 
جتاهل انتهاكات االحتالل جتاه قطاع 
العودة خا�صة  غزة، وجتاهل م�صريات 
اخلان  ال�صعبية يف  للمقاومة  اأ�صار  اأنه 
االأحمر، ليعطي �صوًءا اأخ�رس لالحتالل 

باال�صتمرار يف قمعه وجرائمه.

تهديد غزة

االأدنى  بحده  اخلطاب  اأن  القرا  وراأى 
الفل�صطيني،  ال�صارع  تطلعات  يلبى  ال 
قطاع  عن  حتدث  حينما  اأنه  خا�صة 
تكن  مل  الفل�صطينية  وامل�صاحلة  غزة 
االحتالل  جتاه  نف�صها  واللهجة  باللغة 
حتدث  حينما  اأنه  "االإ�رسائيلي"واأكد 
اأي  يقدم  مل  غزة  قطاع  بخ�صو�س 
مواقف وا�صحة ت�صاعد يف امل�صاحلة 
اأّنه لن  الداخلية؛ بل هدد  الفل�صطينية 
االجتاه،  بهذا  جهد  اأي  مع  يتعاطى 
خالل  من  �صتقدم  م�صاعدات  اأي  واأن 
�صكل  وحول  الفل�صطينية  ال�صلطة 
اخلطاب  "كان  القرا:  قال  اخلطاب 
واأظهر  �صعيفة،  وب�صخ�صية  مزرياً 
امل�صاكل ال�صحية الكبرية التي يعانيها 
كبري  عدد  غياب  جانب  اإىل  عبا�س، 
ا ال يريد اأن  احل�صور مبا معناه اأن بع�صً

ي�صتمع له يف هذا االجتاه".

دون امل�ستوى

"دون امل�صتوى واأقل بكثري من املتوقع 
الكاتب  يلخ�س  هكذا  ناحيته"..  من 
�صمالة  اأبو  و�صام  ال�صيا�صي  واملحلل 
تقييمه للخطاب، م�صرًيا اإىل اأن العديد 
من املقربني من عبا�س اأ�صاروا اإىل اأن 
املفاجاآت،  بع�س  �صي�صمل  اخلطاب 
عن  �صيعلن  كان  الرئي�س  اأن  منها: 

و�صحب  اأو�صلو  اتفاقية  من  ان�صحابه 
االعرتاف باالحتالل، لكنه خيب ظنهم 

كاملعتاد.

و�س�م اأبو �سم�لة: دون 
التوقع�ت

مل  اخلطاب  اأن  �صمالة  اأبو  واأو�صح 
جتاه  وا�صحة  فعل  ردود  على  ي�صتمل 
ما ي�صمى مب�صرية الت�صوية، وما يتعلق 
بقرارات االإدارة االأمريكية جتاه ق�صية 
بالت�صّكي  مكتفيا  والالجئني،  القد�س 
ذلك  ومع  املظلومية،  وا�صتعرا�س 
ا�صتجدى العودة مل�صرية املفاو�صات.

من  اأقل  كان  اخلطاب  اأن  اإىل  ونّبه 
األقاها  التي  ال�صابقة  اخلطابات 
املتحدة  االأمم  من�صة  على  عبا�س 
خالل العامني املا�صيني، منبها اإىل اأن 
املقربون  توقعه  الذي  الوحيد  ال�صيء 
غزة،  بقطاع  املتعلق  كان  عبا�س  من 
عندما اأكد اأنه �صيف�صل غزة متاًما عن 
ال�صفة مبنع االأموال واإيرادات ال�صلطة 

عنها.
عليها  اأقدم  التي  ال�صابقة  اإىل  واأ�صار 
على  من  �صعبه  اأبناء  هدد  عندما 
الوقت  يف  املتحدة،  االأمم  من�صة 
وا�صحة  اآلية  اإعالن  عن  عجز  الذي 
االإ�رسائيلي  التنكر  مواجهة  يف 

الفا�صلة  الت�صوية  مل�صرية  واالأمريكي 
لل�صعب  اأن اخلطاب كان حمبطا  واأكد 
حيث  التوقعات،  ودون  الفل�صطيني 
ي�صتفيد  اأن  الفل�صطينيون  يتوقع  كان 
الت�صوية  م�صرية  من  ويتعظ  مازن  اأبو 
قرن  ربع  من  اأكرث  منذ  هند�صها  التي 
من املفاو�صات والتي مل توؤّد اإاّل ملزيد 
الوطني  امل�صتوى  على  الكوارث  من 
وغزة،  ال�صفة  بني  االنف�صال  وتعزيز 
يعرب  مل  "اخلطاب  وقال:  قوله  ح�صب 
عن  يعرب  ومل  الفل�صطيني،  �صعبنا  عن 
باأبو  االأجدر  وكان  وطموحاته،  اآماله 
ليعلن  املن�صة  هذه  ي�صتغل  اأن  مازن 
اتفاقية  من  ان�صحابه  وا�صح  ب�صكل 
باالحتالل"،  االعرتاف  و�صحب  اأو�صلو 
و�صلت  الفل�صطينية  "املرحلة  م�صيفاً 
اإىل مرحلة خطرية جداً بفعل �صيا�صات 

عبا�س".
ال�صحفي  الكاتب  و�صف  ناحيته،  من 
بالبائ�س  عبا�س  خطاب  �صادق  عديل 
وامل�صبع بالدونية، ولي�س فيه اأي تلميح 
بح�صم �صيء �صوى التلميح بنف�س اليد 
يعر�صها  �صمني  ومبعنى  غزة،  من 

للعدوان لنزع �صالحها.

عديل �س�دق: خط�ب ب�ئ�س 
وم�سبع ب�لدونية

عرب  له  تعليق  يف  �صادق  واأو�صح 
اأن  بوك،  بالفي�س  ال�صخ�صية  �صفحته 
مازن  اأبو  فيها  حتدث  التي  الطريقة 
خا�صة  مهينة،  كانت  املظلومية  عن 
وهو يحاول التعريف بامُلعّرف، ويقول 

ويكرر اإننا ب�رس.
بطريقة  قدم  "اخلطاب  واأ�صاف: 
اختلط  ومبفردات  بالدونية  م�صبعة 
فيها التو�صل، خا�صة وهو يكرر اأننا مل 
مرة  وال  نتخلف  ومل  املفاو�صات  ندع 
به  يجدر  كان  اأنه  مو�صحاً  واحدة"، 
مبعوثي  ا�صتقبال  رف�صنا  "اإننا  القول 
ترمب، الأنهما جاءا بقرار م�صبق حول 
ملرجعيات  التام  وبالتجاهل  القد�س، 

العملية ال�صلمية".

يف خط�به على من�سة الأمم املتحدة، ع�د رئي�س ال�سلطة حممود عب��س، لتكرار املظلومية 
وال�سكوى من ال�سي��س�ت "الإ�سرائيلية" والأمريكية، دون اأن يتخذ خطوة عملية واحدة يف 

مواجهتهم�، بينم� اأرعد واأزبد مهدًدا غزة؛ م� و�سفه اخلرباء واملت�بعون بـ"الف�سيحة".

مل ي�أت ب�أي جديد

خطاب عبا�س.. تكرار لال�ضتجداء و"الف�ضيحة" تهديد غزة

يف تطور خطري

الحتالل ي�ضرعن �ضرقة الأرا�ضي اخلا�ضة بـ"ح�ضن نية"

فل�سطني املحتلة

300 طفل اأ�ضري يحرمون مدار�ضهم

تعزيزات اإىل �ضواطئ 
ع�ضقالن حت�ضبًا لوقوع 
عمليات اخرتاق بحري

االأ�رسى  مركز  مدير  قال 
حمدونة  راأفت  للدرا�صات 
طفل   )300( من  يقاب  ما  اإن 
�صجون  يف  يقبعون  فل�صطيني 
 )3( بينهم  ال�صهيوين،  االحتالل 
اأم�س  ُحرموا  قا�رسات  فتيات 
ملدار�صهم  التوجه  من  االأربعاء 
كنظرائهم الطلبة، مع بدء العام 
الدرا�صي اجلديد 2019-2018.

بيان  يف  حمدونة  واأو�صح 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  اأن 
ال�صهيونية واحلكومة ال�صهيونية 
هوؤالء  خ�صو�صية  جتاوزت 
ومتطلباتهم  املعتقلني  االأطفال 
االتفاقيات  عليها  اأكدت  التي 
والقانون  الدولية  واملواثيق 

الدويل االإن�صاين.
احلقوقية  املنظمات  ودعا 
متابعة  اإىل  بالطفل  اخلا�صة 
اأو�صاع املعتقلني القا�رسين يف 
املعتقالت ال�صهيونية، وال�صغط 
تاأمني  اأجل  من  االحتالل  على 
مبدار�صهم  وااللتحاق  حريتهم 
االأطفال  كباقي  تعليمهم  لتلقى 
يف العامل واأ�صار اإىل اأن ما يقارب 
من مليون وثالثمائة األف طالب 
وطالبة توجهوا للمدار�س �صباح 
اليوم يف كافة اأرجاء الوطن، ومت 
حرمان ما يقاب من )300( طفل 
بينهم )3( فتيات قا�رسات، من 
واأ�صاف  ملدار�صهم،  التوجه 
ترتكب  االحتالل  �صلطات  اأن 
ع�رسات  االأطفال  بحقهم 

النف�صي  كالتعذيب  االنتهاكات 
بنية  وا�صتغالل  واجل�صدي، 
والرتكيز على  ال�صعيفة،  الطفل 
والتنكيل  والتهديد  التعذيب 
بالكالب،  اأحياًنا  والرتويع 
وا�صتخدام و�صائل غري م�رسوعة 
الكاذبة،  والوعود  كاخلداع 
واملحاكم  القا�صية،  واملعاملة 
والقوانني  الع�صكرية  الردعية 
االنفرادي  والعزل  اجلائرة، 
وا�صتخدام القوة، واالحتجاز يف 
وباأعمارهم،  بهم  تليق  اأماكن ال 
اال�صتفزازية.  والتفتي�صات 
القا�صية  املعاملة  اإىل  واأ�صار 
واملخالفة  لها  يتعر�صون  التي 
واملواثيق  االأعراف  لكل 
الدولية التي تكفل حماية هوؤالء 
حقوقهم  وتاأمني  القا�رسين 
والتعليمية  والنف�صية  اجل�صدية 
ومر�صدين  باأهليهم  وتوا�صلهم 
والتعامل  حياتهم  يوجهون 
معهم كاأطفال بعيًدا عن �صيا�صة 
الرتهيب بهدف تدمري الطفولة 
الفل�صطينية، واالحلاق بها االآثار 
واجل�صدية  والنف�صية  ال�صحية 

واالجتماعية.
املنظمات  حمدونة  ودعا 
بالطفل  اخلا�صة  احلقوقية 
املعتقلني  �صهادة  �صماع  اإىل 
ال�صجون  يف  القا�رسين 
وحما�صبة  اال�رسائيلية، 
االحتالل على جرائمه بحقهم، 

وتاأمني احلماية لهم.

ذكرت القناة الثانية العربية، م�صاء 
اأم�س، اأن �رسطة االحتالل، قررت 
اإر�صال تعزيزات اأمنية، اىل �صواحل 
وقوع  من  خوفاً  ع�صقالن،  مدينة 
عميات اخرتاق بحري انطالقاً من 
العربية،  القناة  وقالت  غزة  قطاع 
اإن ال�رسطة قررت اإر�صال وحدات 
خا�صة من �رسطة حر�س احلدود، 
ملراقبة �صواطئ ع�صقالن املحتلة 
واأ�صافت القناة، اأن هناك تخوفات 
االأمنية،  االحتالل  منظومة  لدى 
من نية الكوماندوز البحري التابع 

عمليات  تنفيذ  للق�صام،  لكتائب 
غزة  قطاع  من  بحري،  اخرتاق 
التقديرات  فاإن  القناة،  وبح�صب 
للحتالل  االأمنية  املنظومة  لدى 
يف  كبري  تطور  حدوث  اىل  ت�صري، 
التابع  البحري  الكومندوز  قدرات 

للق�صام بغزة.
جي�س  اأن  القناة،  واأ�صارت 
االحتالل، طالب ب�رسورة االإ�رساع 
العزال  البحري  اجلدار  بناء  يف 
وقوع  من  الكيان وغزة، خوفاً  بني 

عمليات اخرتاق بحري.
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اختالل موازين 
القوى بني »النداء« 

و«النه�سة« 

الأكادميي عبد الوهاب احلنا�شي، 
التوافق  قوى  موازين  اإن  قال، 
اختلّت لل�شعف الذي اعرتى »نداء 
تون�س« واأ�شاف احلنا�شي يف حديث 
للأنا�شول، اأن »الأمر يختلف الآن 
عن زمن اإجناز التوافق بني الباجي 
النه�شة يف  ال�شب�شي، وحركة  قايد 

اأوت 2013«. 
واأو�شح، اأن »الباجي قايد ال�شب�شي 
يرتكز  فاإنه  دولة،  رئي�س  اأنه  رغم 
على حزب وهو نداء تون�س، وهذا 
قوة  يعد  ومل  الآن  ت�شظى  احلزب 
حتى  يعد  ومل  الربملان  يف  كبرية 
،ومنذ  الربملان«  الثاين يف  احلزب 
بحزب  تع�شف   ،2015 نهاية 
اأدت  داخلية  اأزمات  تون�س«  »نداء 
اإىل ان�شحاب العديد من القيادات 
يف  النيابية  الأغلبية  وخ�شارته 
بعدما  نائبًا   55 لي�شبح  الربملان، 
انتخابات  يف  مقعًدا  بـ86  فاز 
اأكتوبر 2014. ،وبا�شتقالة 8 نواب 
مطلع �شبتمربل اجلاري، �شتتقل�س 
كتلة احلزب اإىل 47 نائبًا، يف حني 
الوطني«  »الئتلف  كتلة  �شرتتفع 
اجلاري  �شبتمرب  مطلع  )تاأ�ش�شت 
ح�شب  ال�شاهد،  من  وقريبة 
وتعّمق  نائبًا   43 اإىل  مراقبني( 
املا�شي  الربيع  منذ  ال�رصاع 

املدير  بني  اخللف  باحتداد 
قايد  حافظ  للحزب  التنفيذي 
ورئي�س  الرئي�س،  جنل  ال�شب�شي، 
القيادي  ال�شاهد  يو�شف  احلكومة 
يف نف�س احلزب، و�شلت حد اتهام 
ال�شب�شي  قايد  حلافظ  ال�شاهد 

بـ«تدمري احلزب«. 
تون�س«  »نداء  حركة  وقّررت 
جتميد  اجلاري،  �شبتمرب  منت�شف 
يو�شف  احلكومة  رئي�س  ع�شوية 
اإحالة  مع  احلزب،  يف  ال�شاهد، 
احلزب  نظام  جلنة  اإىل  ملفه 
واأ�شار  فيه  لتنظر  )الن�شباط(، 
تكون  القطيعة  اأن  اإىل  احلنا�شي 
خطرية، عندما حت�شل بني قوتني 
اأن  ميكن  وكان  القوة،  نف�س  لهما 
»نداء  حزب  كان  لو  م�رصة  تكون 
املا�شي  يف  كان  مثلما  تون�س«، 
املحلل  قال  ال�شياق،  ذات  يف 
اإن  احلاجي،  ه�شام  ال�شيا�شي، 
يعد ذلك احلزب  تون�س« مل  »نداء 
القوي الذي فاز بانتخابات 2014 
واأ�شاف يف ت�رصيحات للأنا�شول، 
اأن »النداء« مل يعد ميثل �شيًئا، لأنه 
فقد الكثري من قدرته على التاأثري 
والباجي قايد ال�شب�شي نف�شه، اأقّر 
بتغرّي و�شع احلزب، وقال يف حواره 
التون�شي  »احلوار«  تلفزيون  مع 
»اأنا  املا�شي:  الإثنني  )خا�س(، 
نداء  يف  الأداء  عن  را�ٍس  ل�شت 
تون�س«واأو�شح ال�شب�شي، اأن »النداء 
تعد  مل  �شوابط  على  تاأ�ش�س 

موجودة«، دون تفا�شيل اإ�شافية. 
الأكادميي  اأكد  ال�شدد،  هذا  ويف 
ال�شب�شي  اإليه  ذهب  ما  احلنا�شي، 
تون�س«،  »نداء  اأو�شاع  تغرّي  ب�شاأن 

اإل اأنه اأ�شار اإىل اأن »قايد ال�شب�شي 
بالعودة اىل  للم�شتقبل  وّجه ر�شالة 
تاأ�ش�س  التي  املا�شي  مقولت 
احلنا�شي،  وتوقع  النداء«  عليها 
املناه�شني  �شيجمع  ال�شب�شي  اأن 
و�شيخو�س  »النه�شة«،  حلركة 
بهم  تون�س«  »نداء  اأو  ابنه  اأو  هو 
)النتخابات(،   2019 يف  ال�رصاع 

�شدها على خلفية اإيديولوجية«. 

»�سعود« ال�ساهد 
وبراغماتية »النه�سة« 

ويف »ت�شجيع« لل�شاهد على التوّجه 
اإىل الربملان لطرح حكومته للثقة، 
قناة  مع  حوار  يف  ال�شب�شي  قال 
اأن�شحه بالقول: »�شحح  »احلوار«، 
املجل�س..  اإىل  اذهب  موقفك 
اليوم لديك اأغلبية«، يف اإ�شارة اإىل 
كتلة »الئتلف الوطني« )43 نائبًا( 
وم�شاندة  ال�شاهد،  من  القريبة 

»النه�شة« )86 نائبًا( له. 
ال�شاهد  اأن  اإىل  احلنا�شي  واأ�شار 
الربملان،  يف  الأغلبية  �شيمثل 
تلعب  لن  »النه�شة«  اأن  معترًبا 
اإ�شارة  يف  اخلا�رصة،  الورقة 
اأن  اإىل  ولفت  تون�س«  »نداء  اإىل 
»النه�شة«، متار�س ال�شيا�شة ب�شكل 
املتغريات،  راأت  وذكي فهي  دقيق 
مثلما  تعد  مل  القوى  موازين  واأن 
الربملان  يف  املا�شي  يف  كانت 
ال�شاهد  اأن  احلنا�شي،  واأو�شح 
�شانحة  اأر�شية  من  الآن  يتمكن 
)كتلة  برملانية  كتلة  ومعه  للعمل، 

الئتلف الوطني(. 

املحلل  توقع  ال�شياق،  ذات  ويف 
اأن  اجلاحي،  ه�شام  ال�شيا�شي 
ب�شدد  جديًدا  �شيا�شًيا  م�شهًدا 

الت�شكل يف تون�س. 
»اأعتقد  وقال احلاجي يف حديث: 
براغماتية  حركة  النه�شة  اأن 
الئتلف  مع  التوافق  اإىل  �شتتجه 
اجلديد« ورجح، اأن »كّل التحركات 
يف الكوالي�س تتجه اإىل تغيري توافق 
بتوافق  تون�س  نداء  مع  النه�شة 
واأو�شح  وكتله«  ال�شاهد  مع  جديد 
امليزانية  »نقا�س  اأن  احلاجي، 
بناء  وا�شتكمال   ،)2019 )موازنة 
)املحكمة  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 
حتّل  ل  م�شائل  الد�شتورية(، 
بال�شعارات والطموح، بل حتل على 
قاعدة الوزن يف املجل�س، لأن كل 
واأ�شار  واأهميته«  وزنه  له  �شوت 
من  معنّي  عدد  توّفر  »�رصورة  اإىل 
العامة،  لتمرير املوازنة  الأ�شوات 
نواب  جمل�شي  يف  والقوانني 

ال�شعب«. 

النه�سة: مل نخرت 
ال�ساهد لكن.. 

كتلة  رئي�س  اعترب  املقابل،  يف 
نواب  جمل�س  يف  »النه�شة«  حركة 
اأنه  البحريي،  الدين  نور  ال�شعب، 
مع  التوافق  عن  التخلي  يقع  مل 
يف  البحريي  وقال  تون�س«  »نداء 
حديث للأنا�شول: »نحن )النه�شة( 
 ،)2011 يناير  )ثورة  الثورة  قبل 
وبعدها نوؤمن اأن البلد مبنية على 
اخللفات  واأن  والتنوع،  التعدد 

متنع  ل  وال�شيا�شية  الإيديولوجية 
التعاون«. 

قانون  مع  »كنا  البحريي:  واأ�شاف 
اأو�شع  م�شاركة  ي�شمن  انتخابي 
قوى �شيا�شية ول ي�شع ال�شلطة يف 
عن  �شوؤاله  ولدى  واحد«  يد حزب 
يف  معها  �شيتحالفون  التي  الكتلة 
)تنطلق  املقبلة  الربملانية  الدورة 
املقبل(،  اأكتوبر  من  الثاين  يف 
قال  العامة،  املوازنة  لتمرير 
خيارنا  »التوافق  اإن  البحريي، 
كل  مع  و�شنتعامل  ال�شرتاتيجي، 
من يرى اأن بلدنا تقام بالت�شارك 

والتوا�شل«. 
على  النه�شة  اإن  البحريي،  وقال 
الكتلة  مع  »للتعامل  ا�شتعداد 
اجلديدة )كتلة الئتلف الوطني(، 
والقدمية )كتلة نداء تون�س(، والكتل 
ال�شغرى والنواب الذين ل كتل لهم، 
واملهم هو التقدم ببلدنا« وم�شى 

قائًل: »اليوم نحن يف حاجة لإر�شاء 
ول�شتكمال  الد�شتورية،  املحكمة 
)انتخاب  النتخابات  هيئة 
قوانني  وجمموعة  الهيئة(،  رئي�س 
اإ�شلح  قانون  مثل  اإ�شلحية، 
من  وغريها  الجتماعي،  ال�شمان 
القوانني املتعلقة مبكافحة الف�شاد 
البحريي  ونفى  ال�شفافية«  وفر�س 
اختارت  »النه�شة«،  تكون  اأن 
�شد  احلكومة  رئي�س  مع  التحالف 

رئي�س اجلمهورية. 
ال�شتقرار  »اخرتنا  و�شدد 
نكون  اأن  نخرت  ومل  احلكومي، 
نكون  اأو  معه  اأو  ال�شاهد  �شد 
هذا  اأن  اإىل  لفتا  الرئي�س«،  �شد 
ق�شية  للوّد  يف�شد  ل  الختلف 
واختتم بالقول: »من جهتنا بلدنا 
وخارج  الربملان،  داخل  حاجة  يف 
وطنية  توافقات  اإىل  الربملان 

وا�شعة وروح جتميعية كبرية«.

اعترب خرباء ومراقبون يف تون�س، اأن اإعالن الرئي�س الباجي قايد ال�سب�سي نهاية التوافق مع حركة »النه�سة«، �سيفزر م�سهًدا �سيا�سًيا جديًدا بتوافقات جديدة بني »النه�سة«، ورئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد.  
ويف ذات ال�سياق، اعترب خرباء، اأن حزب »نداء تون�س«، فقد الكثري من قوته، اإن مل يكن قد انتهى �سيا�سًيا ،وم�ساء الإثنني املا�سي، اأعلن الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي نهاية توافق دام 5 �سنوات مع حركة 

»النه�سة« )الكتلة الأكرب يف الربملان بـ68 نائًبا من اأ�سل 217(، موؤكًدا اأن اإنهاء التوافق كان بطلب من »النه�سة«، وف�ّسر ال�سب�سي اإنهاء التوافق باأن »النه�سة ترى باأن يبقى يو�سف ال�ساهد رئي�ًسا للحكومة« ،واأعلن 
ال�سب�سي، اأن �سرعية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها ال�ساهد قد انتهت، وعلى رئي�س احلكومة التوجه اإىل الربملان لياأخذ ال�سرعية من جديد ،اإل اأن حركة »النه�سة«، اأكدت يف بيان، الثالثاء املا�سي »التزامها 

بالتوافق مع رئي�س البالد الباجي قايد ال�سب�سي«، معتربًة اأن اختالف وجهات النظر يف بع�س الق�سايا ل يعني التنكر لعالقتها معه. 

تقدير موقف

م٫�س 

نهاية توافق النه�شة وال�شب�شي.. تون�س نحو م�شهد جديد

وا�سل هجومه على �سركات الإنرتنت

ترامب يحذر "غوغل" و"في�شبوك" و"تويرت" من "قمع" اأ�شوات املحافظني
الأمريكي،  الرئي�س  وا�شل 
دونالد ترامب، هجومه على 
ومواقع  الإنرتنت،  �رصكات 
التوا�شل الجتماعي، حمذًرا 
و"في�شبوك"،  "غوغل"، 
و"تويرت"، من "قمع" اأ�شوات 
املحافظني جاء ذلك خلل 
اأدىل  �شحفية  ت�رصيحات 
ا�شتقباله  خلل  ترامب،  بها 
الدويل  الحتاد  لرئي�س 
جياين  "فيفا"  القدم  لكرة 
الأبي�س  بالبيت  اإنفانتينو، 
"على  اإن  ترامب،  وقال 
اأن  وفي�شبوك  وتويرت  غوغل 
فهم  للغاية،  حذرين  يكونوا 
منطقة  يف  حقا  يتجولون 

م�شطربة للغاية". 
الأمريكي  الرئي�س  وخاطب   
بالقول  الثلث،  ال�رصكات 
ذلك  فعل  ميكنكم  "ل 
�شابق  وقت  بالنا�س"ويف 

"غوغل"  ترامب  اتهم  اليوم، 
املحافظني  اأ�شوات  بـ"قمع 
والأخبار  املعلومات  واإخفاء 
اجليدة"، وفق تعبريه وخلل 
ت�رصيحاته يف البيت الأبي�س، 
قال ترامب اإن "هناك عدًدا 
وردت  قد  ال�شكايات  من 

ب�شاأن هذا املو�شوع". 
الرئي�س  على  ردها  ويف 
"غوغل"  نفت  الأمريكي، 
واأكدت،  التهامات،  �شحة 
بحث  نتائج  اأن  لها،  بيان  يف 
لو�شع  ت�شتخدم  ل  حمركها 
تنحاز  ول  �شيا�شية،  اأجندة 
اإىل اأي اأيديولوجية �شيا�شية، 
"اأ�شو�شيتد  وكالة  ح�شب 

بر�س" الأمريكية. 
وقالت ال�رصكة الأمريكية، اإنه 
"عندما يبحث امل�شتخدمون 
عن حمتوى، هدفنا هو التاأكد 
الإجابات  يتلقون  اأنهم  من 

غ�شون  يف  ملءمة  الأكرث 
ثواٍن"واأو�شحت ال�رصكة، التي 
كاليفورنيا  ولية  من  تتخذ 
"تقوم  اأنها  لها،  مقًرا 
التح�شينات  مئات  باإجراء 
عام،  كل  خوارزمياتها  على 
ل�شمان تقدمي حمتوى عايل 
لطلبات  ا�شتجابة  اجلودة؛ 
 : فت �شا اأ و " مني مل�شتخد ا
برتتيب  اأبًدا  نقوم  ل  "نحن 
للتلعب  البحث  نتائج 
بالتوجهات ال�شيا�شية"وخلل 
الفرتة الأخرية، كثف ترامب 
من هجومه على الإعلم يف 
بلده متهًما اإياه بـ"ن�رص اأخبار 
احلقيقة"،  وتزييف  كاذبة 
كما و�شف عدًدا من و�شائل 
بـ"اأعداء  الأمريكية  الإعلم 
من  اأكرث  ردت  ال�شعب"فيما 
300 و�شيلة اإعلمية اأمريكية 
بحملة  التهامات  هذه  على 

لي�س  "الإعلم  �شعار  حتت 
اأوت  خلل  ال�شعب"،  عدو 

اجلاري.

 مهاجرون رف�ستهم 
اإيطاليا تعر�سوا 

للتعذيب والغت�ساب 
يف ليبيا

الهجرة  منظمة  قالت 
املهاجرين  اإن  الدولية، 
جرى  الذين  الأفارقة 
اإنقاذهم يف البحر املتو�شط   

اجلاري،  اأوت  منت�شف 
يف  اإقامتهم  خلل  تعر�شوا 
ليبيا على مدى عامني للعنف 
والتعذيب والغت�شاب ،وقال 
املنظمة  با�شم  املتحدث 
جويل ميلمان، يف ت�رصيحات 
املهاجرين  اإن  �شحفية، 

عددهم  ويبلغ  اإليهم  امل�شار 
واإريرتيا،  ال�شومال  من   190
مياه  يف  الغرق  من  اأنقذوا 
البحر املتو�شط يف 15 اأوت 
اجلاري من قبل �شفينة حتمل 

ا�شم "ديت�شي". 
ي�شمح  مل  اأنه  ميلمان  وذكر 
اإيطاليا  بدخول  للمهاجرين 
ملدة 10 اأيام، ب�شبب اخللف 
بني  املهاجرين  توزيع  حول 
الأوروبي،  والحتاد  روما 
اإىل اأن قبلت اأيرلندا واألبانيا 

والفاتيكان ا�شتقبالهم. 
وافقت  األبانيا  اأن  واأ�شاف 
مهاجًرا،   20 ا�شتقبال  على 
فيما  اآخرين،   20 واأيرلندا 
على  الفاتيكان  وافقت 
رغم  مهاجر،   100 ا�شتقبال 
بني  لتفاق  التو�شل  عدم 
الأوروبي  والحتاد  اإيطاليا 
دون  املهاجرين،  حول 

املتبقي  العدد  عن  تفا�شيل 
ووفًقا  اأنه  ميلمان،  واأ�شار 
املنظمة  موظفي  لبيانات 
جميع  فاإن  للهجرة،  الدولية 
املذكورين  املهاجرين 
تغذية  م�شاكل  من  يعانون 
لحتجاز  تعر�شهم  جراء 
تع�شفي ملدة عامني ونوه اإىل 
اأن املهاجرين امل�شار اإليهم، 
"لل�رصب  ا  اأي�شً تعر�شوا 
منهم  الن�شاء  واأن  والتعذيب 

تعر�شن للغت�شاب". 
على  احل�شول  يت�شن  ومل 
ال�شلطات  من  فوري  تعقيب 
الليبية حول ما جاء يف البيان 
املنظمة  لأرقام  ووفًقا 
األف  ُفقد  للهجرة،  الدولية 
هذا  حياتهم  مهاجًرا  و549 
العام اأثناء حماولتهم الو�شول 
اإىل ال�شواحل الأوروبية على 

البحر املتو�شط.
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عي�سة ق.

حيث �ستكون املواجهة هامة لالعبي 
الحتاد من اأجل جتاوز مرارة الإق�ساء 
والرتكيز  الكاف  كاأ�س  مناف�سة  من 
البطولة  بلقب  للتتويج  التناف�س  على 
بارادو  نادي  ي�سعى  بينما  الوطنية، 
اأندية  بركب  واللتحاق  النت�سار  اإىل 
اخلناق،  ت�سييق  اأجل  من  املقدمة 
امام  ال�سابقة  وتدارك هزمية اجلولة 

�سباب ق�سنطينة.
مولودية  ت�سكيلة  جتد  املقابل،  يف 
يف  يبدو  امتحان  اأمام  نف�سها  بجاية 
املتناول على الورق عندمكا ت�ست�سيف 
من  ال�ساورة،  �سبيبة  اجلريح  الفريق 

الذي  ال�سعب  الو�سع  ا�ستغالل  اأجل 
مير به بداية هذا املو�سم واحل�سول 
ي�سمح  والذي  كامال  الزاد  على 
بثالثي  اللتحاق  اجلديد  لل�ساعد 
الفراغ  فرتة  ظل  يف  خا�سة  املقدمة 
�سقطت  التي  ال�سبيبة  تعرت�س  التي 
ول  التوايل  على  هزائم  ثالث  فخ  يف 
متلك خيارا اآخر �سوى تفادي ت�سجيل 
بو�سيف  تع�سف  قد  جديدة  خ�سارة 

املو�سم ال�سابق.
اأمام  نف�سه  بلعبا�س  بينما يجد احتاد 
هذا  الثاين  الفوز  معانقة  فر�سة 
برج  اأهلي  ي�ستقبل  عندما  املو�سم 
بوعريريج يف مواجهة �سعبة للفريقني 
امللزمة  »املكرة«  ت�سكيلة  خا�سة 

بالفوز لتفادي تاأزم الو�سع اكرث.

برنامج املباريات
نادي بارادو / احتاد 

اجلزائر 
احتاد بلعبا�س / اأهلي 

برج بوعريريج
مولودية بجاية / 

�سبيبة ال�ساورة
املباريات تنطلق ابتداء 

من ال�ساعة 17:45

داربي عا�ضمي ببولوغني وال�ضاورة يف دورية نحو بجايةاجلولة الثامنة للرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�سل مباريات اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة الأوىل عندما يعرف اليوم 

برجمة ثالث مباريات يف الربنامج والتي يتقدمها الداربي العا�سمي الذي يجمع 
اجلارين نادي بارادو واحتاد اجلزائر يف قمة مقابالت اليوم، وهي املواجهة التي يدخلها 
لعبو ت�سكيلة »�سو�سطارة« من اأجل الفوز بنقاطها وموا�سلة مالحقة �سبيبة القبائل يف 

�سدارة جدول الرتتيب عرب تقلي�س الفارق اإىل ثالث نقاط وموا�سلة التناف�س على 
الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية

اجلولة 8 للرابطة 
املحرتفة الثانية

�ضدام اجلريحني 
يف الفيجري واأبناء 
الزيبان يرت�ضدون 

البوديوم
اجلولة  مباريات  اليوم  تكتمل 
الثامنة للرابطة املحرتفة الثانية 
باإقامة ثالث مباريات يف برنامج 
الداربي  يتقدمها  حيث  اليوم، 
ملعب  يحت�سنه  الذي  العا�سمي 
ويجمع  باملحمدية  نوفمرب  اأول 
ورائد  احلرا�س  احتاد  اجلارين 
ذيل  يف  يعانيان  اللذان  القبة 
جدول الرتتيب وف�سال يف حتقيق 
املو�سم  انطالق  منذ  فوز  اأي 
�ستكون  حيث  اجلاري،  الكروي 
للت�سكيلتني  هامة  املواجهة 
الأول  النت�سار  اإحراز  اأجل  من 
هذا املو�سم وحتقيق النطالقة 
ق�سد ال�رصاع على حتقيق البقاء 
خا�سة واأن نتيجة  غري الفوز لن 
بينما  الفريقني،  من  اأي  ت�ساعد 
ب�سكرة  اإحتاد  مقابلة  تقل  ل 
اأهمية يف ظل  �سعيدة  ومولودية 
بحث اأبناء »الزيبان« عن موا�سلة 
التاألق وحتقيق النتائج اليجابية 
يف ظل تر�سد الحتاد اللتحاق 
بثالثي املقدمة، رغم اأن املهمة 
تواجد  ظل  يف  �سهلة  تكون  لن 
اأحوالها  اأف�سل  يف  املولودية 
على  مباريات  خم�س  وحتقيقها 
التوايل دون خ�سارة. بينما يعول 
اقتنا�س  على  بو�سعادة  اأمل 
النقاط الثالث وا�ستغالل فر�سة 
ي�ستقبل  عندما  مبيدانه  اللعب 
الزائر �سبيبة �سكيكدة، من اأجل 
املقدمة  اأندية  من  القرتاب 
الأدوار  للعب  حظوظه  وتوفري 

الأوىل هذا املو�سم.

برنامج املباريات

رائد القبة / احتاد احلرا�س
اأمل بو�سعادة / �سبيبة �سكيكدة

ال�ساعة  على  يجريان  اللقاءان 
مولودية   / ب�سكرة  احتاد    16:00

�سعيدة  ابتداء من 18:00
ع.ق.

اإقالة مدير ملعب 24 
فيفري ببلعبا�س

والريا�سة  ال�سباب  مدير  اأقدم 
لولية �سيدي بلعبا�س حممد ريان 
على اإقالة مدير ملعب 24 فيفري 
1956 بو�سوار من املن�سب الذي 
الأعوام  خالل  عليه  يتواجد  كان 
على  الإقالة  هذه  وتاأتي  الأخرية، 
�سهدها  التي  امل�ساكل  خلفية 
التي  املقابالت  خالل  امللعب 
انطالق  منذ  للفريق  احت�سنها 
والتي  اجلاري،  الكروي  املو�سم 
اأعمال  حدوث  تعرف  اأ�سحت 
العنف قبل واأثناء �سري املقابالت 
التي  امل�ساكل  اإىل  بالإ�سافة 
الأمر  وهو  اللقاء  منعرج  عرفها 
على  الأول  بامل�سوؤول  دفع  الذي 
غلى  الولية  يف  الريا�سة  قطاع 
بتنحية  املتعلق  القرار  اتخاذ 
امل�سوؤول على امللعب عن من�سبه 
هوية  عن  الك�سف  انتظار  يف 
خليفته الذي لن ينتظر طويال من 

اأجل الك�سف عنه.
ع.ق.

نادي بارادو / احتاد اجلزائر

بارادو للتدارك و�ضو�ضطارة لتجاوز نك�ضة االإق�ضاء قاريا

نادي  اجلاران  الفريقان  يلتقي 
داربي  يف  اجلزائر  واحتاد  بارادو 
على  اليوم  اأم�سبية  واعد  عا�سمي 
ببولوغني، حيث  ملعب عمر حمادي 
يعول بارادو الذي ي�ستقبل املواجهة 
املن�رصمة  اجلولة  هزمية  تدارك 
وتعوي�سها  ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
اأمام  الثالث  النقاط  حت�سيل  عرب 
احتاد اجلزائر الذي مير عرب مفرتق 
ت�سكيلة  اأمام  خيار  ول  الطرق، 
ل�سرتجاعه  النت�سار  �سوى  بارادو 
الدخول  وتفادي  النف�س  يف  الثقة 
ال�سلبية،  والنتائج  التعرثات  نفق  يف 

كامال  الزاد  اإحراز  واأن  خا�سة 
الرتقاء  ال�سابة من  للت�سكيلة  ي�سمح 
اأندية  ومزاحمة  الرتتيب  جدول  يف 
بثالثي  اللحاق  خالل  من  املقدمة، 

مقدمة جدول الرتتيب.
احتاد  لعبو  يبحث  املقابل،  يف 
التدارك  فر�سة  عن  اجلزائر 
والت�سالح مع الأن�سار عقب الإق�ساء 
يف  الكاف  كاأ�س  مناف�سة  من  املر 
دورها ربع النهائي،وذلك عرب حتقيق 
الفوز الثالث على التوايل يف البطولة 
ح�ساب  على  النت�سار  بعد  الوطنية 
عني  وجمعية  بوعريريج  برج  اأهلي 

لقب  على  التناف�س  وبالتايل  مليلة، 
خمرج  تعترب  التي  الوطنية  البطولة 
الرحمان مزيان  الالعب عبد  رفقاء 
من اأجل ك�سب ثقة اأن�سارهم جمددا 
بعد ت�سييع حلم التتويج القاري الأول 
الطاقم  ويدرك  الفريق،  تاريخ  يف 
الفني بقيادة املدرب الفرن�سي تيريي 
فروجي املهمة ال�سعبة التي تنتظره 
مع الالعبني والذي يركز على جتهيز 
نقاط  لك�سب  وفينا  معنويا  اأ�سباله 
املواجهة والتح�سري بجدية للقاءات 

املقبلة التي تنتظرهم.
عي�سة ق.

ت�سكيلة ال�سيا�سي تفوز وديا اأمام الناحية 
الع�سكرية اخلام�سة

عمراين يجرب اأ�ضباله مبنا�ضب 
جديدة ويرفع وترية التدريبات 

فوزا  ق�سنطينة  �سباب  فريق  �سجل 
معنويا يف املباراة الودية التي خا�سها 
اأمام فريق الناحية  اأم�س  اأول  اأم�سية 
جرت  والتي  اخلام�سة  الع�سكرية 
حيث  حمالوي،  ال�سهيد  ملعب  على 
تاأجيل  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة  ا�ستغلت 
اإىل  اجلزائر  مولودية  امام  مقابلتها 
تفادي  اأجل  من  املقبل  اأكتوبر  �سهر 
وخو�س  املناف�سة  عن  بعيدا  البقاء 
ال�سباب  فوز  �سهدت  ودية  مقابلة 
الهدف  جاء  اأين  رد،  دون  بهدف 
املغرتب  الالعب  توقيع  من  الوحيد 
من  الأول  ال�سوط  خالل  زيتوين 
قويا  دخول  �سهد  والذي  املقابلة، 
تفننوا يف  الذين  »ال�سيا�سي«  لالعبي 
للتهديف  ال�سانحة  الفر�س  ت�سييع 
عاي�سي  بلخري،  الهجوم  ثالثي  عرب 
امل�ستوى يف  تراجع  بينما  وغامبيغا، 
اإدخال  عرف  والذي  الثاين  ال�سوط 
عدة  عمراين  القادر  عبد  املدرب 
ف�سل  حيث  التعداد،  على  تغيريات 

البدلء يف تقدمي وجه اأح�سن.
املايل  الالعب  تاألق  اللقاء  وعرف 
الدفاع  حمور  من�سب  يف  �سيال 
يف  مباراة  وقدم  �سالته  وجد  اأين 

الطاقم  تف�سيل  ظل  يف  امل�ستوى، 
تغيريات  اإحداث  �سريتا  لأبناء  الفني 
يف  الالعبني  وجتربة  املنا�سب  يف 
الالعب  منا�سب جديدة، على غرار 
بلمختار الذي لعب يف من�سب الرواق 
ومل يجد نف�سه باعتبار اأنه �سيع كرات 
عديدة موؤكدا اأنه اأف�سل عندما يلعب 
الدفاع  اخرتاق  يف  وي�ساهم  جناحا 
اإىل  الكرات  تقدمي  يف  وامل�ساهمة 

لعبي الأمام. 
اإىل جانب ذلك قرر املدرب عمراين 
رفع وترية العمل لأ�سباله بعد تاأجيل 
الثامنة،  اجلولة  حل�ساب  مباراته 
البدين  العمل  على  كثريا  يركز  اأين 
من  لالعبيه،  اجلانب  هذا  وحت�سني 
ت�ساهم  يوميا  ح�ستني  برجمة  خالل 
يف ا�ستعادة الت�سكيلة للياقتها البدنية 
فيما  الريتم  نف�س  على  واملوا�سلة 
بينما  احلايل،  املو�سم  من  تبقى 
مباراة  عبيد  الالعب  رفقاء  يخو�س 
ودية مقررة الثنني املقبل اأمام احد 
الأندية النا�سطة يف الأق�سام ال�سفلى 
يف انتظار التفاق مع اإحداها لتاأكيد 

املوعد.
عي�سة ق.

مولودية بجاية / �سبيبة ال�ساورة

املوب لالقرتاب من اأندية املقدمة 
وال�ضاورة تفادي الغرق

بجاية  مولودية  اليوم  اأم�سية  ي�ستقبل 
مواجهة  يف  ال�ساورة  �سبيبة  مناف�سه 
على  الأر�س  اأ�سحاب  خاللها  يعول 
ت�سجيل  بعد  جمددا  الفوز  معانقة 
جولتني  اآخر  يف  انت�سار  دون  لقاءين 
اأهلي  اأمام  الوطنية  البطولة  من 
داي،  ح�سني  ون�رص  بوعريريج  برج 
املدرب  اأ�سبال  هدف  �سيكون  حيث 
اإىل  العودة  مي�سال  اآلن  الفرن�سي 
الر�سيد  ودعم  النت�سارات  �سكة 
على  ت�ساعدهم  ثمينة  نقاط  بثالث 
الرتتيب،  جدول  يف  والتقدم  الرتقاء 
لت�سكيلة  ي�سمح  الفوز  واأن  خا�سة 
»املوب« القرتاب من ثالثي املقدمة 
على  والتواجد  الرتتيب  جدول  يف 
للفريق  لل�سماح  ال�سدارة  من  مقربة 
التنايف  اأجل  من  اجلديد  ال�ساعد 
الوطنية،  للبطولة  الأوىل  الأدوار  على 

الأمامي  اخلط  على  الأن�سار  ويعول 
من اأجل هز ال�سباك للمناف�س خا�سة 
يف ظل اإمكانية دخول املهاجم توري 
اأ�سا�سيا والآمال معلقة عليه من اأجل 

الت�سجيل.
�سبيبة  لعبو  يدخل  املقابل،  يف 
ال�ساورة اأر�سية امليدان وهم يبحثون 
الفريق  واأن  خا�سة  معاملهم،  عن 
�سقط يف فخ الهزمية يف اآخر جولتني 
من البطولة الوطنية، واأ�سبال املدرب 
تفادي  �سوى  لهم  خيار  ل  نغيز  نبيل 
تهددهم  التوايل  على  ثالثة  هزمية 
نغيز  ويدك  املظلم،  النفق  بدخول 
حتفيز  على  يعمل  اأين  جيدا  الأمر 
اأ�سباله على حتقيق نقطة على الأقل 
اجلنوب  ممثل  ابتعاد  يف  ت�ساهم 

اجلزائري عن منقطة اخلطر.
ع.ق.

اإ�ضهار
اإ�ضهار اإن�ضاء جمعية 

ذات �ضبغة حملية 
طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون رقم 
املتعلق   2012 12 جانفي  يف  املوؤرخ    06/  12
باجلمعيات   لقد مت هذا اليوم 27 �سبتمرب   
امل�سماة  املحلية    للجمعية  تاأ�سي�س      2018

:جمعية النادي الريا�سي الهاوي  رجاء بلدية 
الهامل للكراتي دو .

املعتمدة حتت  رقم :05 بتاريخ 27/09/2018  
ومقرها الجتماعي  بلدية الهامل دائرة 

بو�سعادة ولية امل�سيلة 
يرتاأ�سها ال�سيد :يحياوي اأحمد 
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عي�سة ق.

الطاو�سي  تلقى  ال�سدد  هذا  ويف 
انتقادات الذعة ب�سبب اإ�رصاره يف 
االعتماد على املهاجم �سيد علي 
الفر�ص  ي�ستغل  مل  الذي  الكروم 
الطاقم  اإياه  منحها  التي  العديدة 
على  الربهنة  اأجل  من  الفني 
الطاقم  اإحباط  ووا�سل  اإمكانياته 
ب�سبب  واجلمهور  واالإدارة  الفني 
ف�سله يف الت�سجيل وتفويت فر�ص 

�سهلة على فريقه.

حّمار: التحكيم يدفعنا 
ملو�سم كارثي وغوتي 
لي�س من يعني احلكام

حمار  ح�سان  الوفاق  رئي�ص  اتهم 
من  بالتعمد  �سارف  عبيد  احلكم 
على  التعرث  اإىل  فريقه  جر  اأجل 
ملعبه، من خالل حرمانه من ركلة 
جزاء كانت �سحيحة و�رصعية، اأين 
ورف�ص  �ساهدها  املعني  اأن  �سدد 
التي  االإعالن عنها، وهي اخلطوة 
تك�سف النوايا التي جاء بها املعني 
ت�رصيحات  ح�سب  �سطيف  اإىل 
املعني اأم�ص عرب االإذاعة الوطنية، 
واأو�سح املعني اأنه ال يوجد اأ�سهل 
من الكالم لكن االأمر ال ينفع مثلما 
�سباب  اأمام  مباراتهم  يف  حدث 
خاللها  تعر�سوا  والتي  بلوزداد، 
مل  اأنهم  اإال  التحكيمي  الظلم  اإىل 

يحتجوا على االأمر.

وعرب حمار عن تخوفه من ات�ساع 
خالل  التحكيمية  االأخطاء  دائرة 
املباريات، م�سددا اأنه متخوف من 
وقوع اأحداث م�سابهة ملا حدث يف 
بور�سعيد، حيث اأو�سح اأن التحكيم 
وت�رصيحاته  كارثي،  املو�سم  هذا 
االآنية بقول احلقيقة ولي�ص بدافع 
الغ�سب مثلما يحاول البع�ص فهمه 

ح�سب املتحدث.
ورفع حمار من دائرة االتهامات 
جلنة  رئي�ص  اأن  اأكد  عندما 
له  عالقة  ال  غوتي  التحكيم 
باعتبار  اللجنة  يف  مب�سوؤولياته 
ياأخذ  الذي  الطرف  لي�ص  اأنه 
احلكام  تعيني  يف  القرارات 
اأمالو،  واالأمر موكل اإىل خمتار 
با�ستبعاد  املعني  وطالب 

�سفة  يحمل  ال  الذي  االأخري 
التحكيم  جلنة  يف  الع�سوية 
بامل�سوؤولية،  له  عالقة  وال 
»الن�رص  ت�سكيلة  رئي�ص  وعاد 
املثار  احلديث  اإىل  االأ�سود« 
املبا�رص  النقل  رف�سه  حول 
القبائل،  و�سبيبة  الوفاق  للقاء 
يعرت�ص  مل  اأنه  �سدد  عندما 
اقرتحته  الذي  العر�ص  على 
اجلزائري  التلفزيون  موؤ�س�سة 
خالل  من  جابر  ح�سان  عرب 
اإال  التا�سعة  اإىل  اللقاء  تاأجيل 
باالت�سال  طالبه  لكنه  ليال  ربع 
بالرابطة وطلب تاأجيل التوقيت 
اإال ان االأمر مل يحدث واإدارته 
نقل  عدم  يف  لها  م�سوؤولية  ال 

املقابلة.

انتقادات الذعة للطاو�سي ب�سبب الكروم

اإدارة وفاق �ضطيف تتهم عبيد �ضارف بتعمد الهزمية 
فتحت اإدارة فريق وفاق �سطيف النار على احلكم مهدي عبيد �سارف وحملته م�سوؤولية اخل�سارة التي تكبدها النادي على ملعبه اأمام 
�سبيبة القبائل �سمن مباراة القمة عن اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث طالت االتهامات احلكم الدويل اجلزائري 

بتعمد العمل على م�ساعدة النادي القبائلي من اأجل العودة بالزاد كامال اإىل الديار، من خالل احت�ساب هدفا غري �سرعي لل�سبيبة 
وحرمان الفريق من ركلة جزاء �سرعية ح�سبها عقب عرقلة الالعب عبد املوؤمن جابو داخل منطقة العمليات، مل يتقبل رئي�س 

الوفاق واملدرب املغربي ح�سان حمار ور�سيد الطاو�سي على التوايل االأحداث التي وقعت على ملعبهم الثامن ماي خا�سة واأن الت�سكيلة 
كانت �سحية قرارات حتكيم ظاملة ح�سبهما وفق ت�سريحات الثنائي لو�سائل االإعالم عقب نهاية املواجهة، خا�سة وان ت�سكيلة »الن�سر 

االأ�سود« كانت اأف�سل من املناف�س على اأر�سية امليدان من حيث الفر�س التي خلقتها اإال اأن النجاعة الهجومية كانت غائبة.

ك�سف عن اإيقاف احلكمني بوكوا�سة وزواوي

غوتي: التحكيم دوما 
يف قف�ص االتهام

بوجناح يفوز بخما�سية ويرفع ر�سيده اإىل 14 
هدفا هذا املو�سم

االإ�ضابة تهدد براهيمي 
بالغياب اأمام غاالتا�ضراي

الفدرالية  اللجنة  رئي�ص  اأ�سار 
للتحكيم حممد غوتي اأن التحكيم 
االتهام من طرف  قف�ص  دوما يف 
روؤ�ساء االأندية عندما يتعلق االأمر 
املباريات،  للهزمية يف  بت�سجيلهم 
يف  جتاوزات  هناك  اأن  واعرتف 
التحكيم اإىل ان االأمر لي�ص فادحا 
بقدر ما يعمل روؤ�ساء الفريق على 
خالل  املعني  ودافع  له،  الرتويج 
الوطنية  االإذاعة  يف  ا�ست�سافته 
اأنهم  اعترب  اأين  احلكام  عن  اأم�ص 
ال  االأمر  اأن  اإال  ويخطئون  ب�رص 
باعتبار  ح�سبه  الكرام  مرور  مير 
من  ن�سبت جلنة خا�سة  هيئته  ان 
وحما�سبة  القوانني  تطبيق  اأجل 
م�سيفا  اأخطائهم،  على  احلكام 
توا�سلت  التحكيمية  االأخطاء  ان 
الفيديو  حتى عند ا�ستعمال تقنية 

.»VAR«
واأ�سار غوتي اأن رئي�ص وفاق �سطيف 
ح�سان حمار من حقه الدفاع عن 

غلى  االأمر  ي�سل  ال  لكن  فريقه 
عند  امل�سوؤولية  احلكام  حتميل 
عن  ودفاع  ي�سجلونها،  هزمية  كل 
احلكم عبيد �سارف عندما اأو�سح 
ال�سافرة  و�رصف  دويل  حكم  اأنه 
الوطن،  وخارج  داخل  اجلزائرية 
وال ميكن احلكم على اأدائه يف لقاء 
اأول ام�ص �سوى بعد م�ساهدة �سور 

الفيديو.
جلنته  اأن  غوتي  حممد  وك�سف 
احلكمني  ملفي  بدرا�سة  قامت 
بوكوا�سة وزواوي اأين مت اال�ستماع 
اإىل اأقوالهما عرب جلنة خا�سة والتي 
بوكوا�سة  احلكم  خاللها  اعرتف 
بالوقوع يف اأخطاء حتكيمية خالل 
اأدارها وهو  املباراة االأخرية التي 
ما دفع باأع�ساء اللجنة اإىل اإيقافه 
عن مهامه ملدة �سهر بينما اأوقف 
احلكم زواوي اإىل تاريخ الحق من 

اإدارة املباريات.
ع.ق.

الدويل اجلزائري  الالعب  يتواجد 
طائل  حتت  براهيمي  يا�سني 
التهديد بالغياب عن مواجهة فريقه 
بورتو الربتغايل املقبلة �سمن دور 
اأوروبا  اأبطال  رابطة  جمموعات 
عندما يواجهون نادي غاالتا�رصاي 
من  الثانية  اجلولة  �سمن  الرتكي 
ك�سف  حيث  القارية،  املناف�سة 
متو�سط  اأن  العاملي  »غول«  موقع 
يعاين  الوطني  املنتخب  ميدان 
دفعته  والتي  ع�سلية  اإ�سابة  من 
اإىل الغياب اأم�ص عن مباراة �سمن 
الدوري الربتغايل، ويف حال توا�سل 
غياب الالعب عن التدريبات �سوف 
يكون بعيدا عن خيارات مدربه يف 
للمقابلة  حت�سبا  الربتغايل  النادي 
املقبل،  االأ�سبوع  تنتظرهم  التي 
اأن الطاقم الطبي يبذل جهودا  اإال 

كبرية من اجل جتهيزه حتى يكون 
حا�رصا يف اللقاء. من جهة اأخرى، 
�سجل الدويل االآخر بعداد بوجناح 
ال�سد  ناديه  رفقة  عري�سا  فوزا 
نادي قطر بخما�سية  على ح�ساب 
من  ال�سابعة  اجلولة  �سمن  لهدف 
تغليب  حيث  قطر،  جنوم  دوري 
ح�ساب  على  اخل�رص  مهاجم 
اإيتو  �سامويل  الكامي�رصوين  النجم 
املحرتف رفقة نادي قطر، ومتكن 
من موا�سلة ت�سدر هدايف الدوري 
 14 هدفه  �سجل  بعدما  القطري 
الهدف  توقيع  اإثر  املو�سم  هذا 
بينما  »الزعيم«،  لت�سكيلة  الثاين 
عقب  الثنائية  توقيع  فر�سة  فوت 
اأطوار  يف  جزاء  لركلة  ت�سييعه 

اللقاء.
ع.ق.   

اأبدى اندها�سه لت�سريحات غوتي 
ونفى عالقته بقرباج وروراوة

زرواطي: رفعت دعوى ق�ضائية 
�ضد من هددين بالقتل

حممد  ال�ساورة  �سبيبة  لفريق  الر�سمي  الناطق  ك�سف 

زرواطي اأنه اأودع �سكوى على م�ستوى م�سالح االأمن �سد 

اأحد االأطراف املح�سوبني على االحتادية اجلزائرية لكرة 

بالقتل  ال�سخ�ص  يهدده  هاتفيا  ات�ساال  تلقيه  بعد  القدم 

والت�سفية، اأين �سدد زرواطي اأنه لن يرتاجع عن اخلطوة 

ونفى  املعني،  �سد  ق�سائية  دعوى  برفع  يقوم  و�سوف 

املعني يف ت�رصيحات اإذاعية ام�ص انتمائه اإىل احلر�ص 

االأ�سبق  الكروية  الهيئة  لرئي�ص  وتبعيته  للفاف  القدمي 

حممد روراوة والرئي�ص ال�سابق للرابطة املحرتفة للعبة 

حمفوظ قرباج، حيث اأو�سح اأنه ال يتحدث مع الرجلني 

من�سبهما،  عن  رحيلهما  منذ  بهما  وال عالقة  مدة  منذ 

اأ�سهر وال  �سبعة  يتحدث مع قرباج منذ  اأنه مل  مو�سحا 

اأنه انده�ص  ميلك ات�ساالت مع روراوة. و�سدد زرواطي 

لت�رصيحات رئي�ص اللجنة الفدرالية للتحكيم حممد غوتي 

عندما يردد يف كل مرة اأن االأخطاء التي يقع فيها احلكام 

�سغرية وال ت�ستحق ال�سجة التي حتدث من اأجلها، واأ�سار 

اأنه مل يطلق اي ت�رصيحات �سد جلنة التحكيم وكل االأمر 

اأن ت�رصيحاته كانت موجهة �سد رئي�ص الفاف خري الدين 
زط�سي.

ع.ق.

االأن�سار تلقوا اإ�سابات متفاوتة اخلطورة 
مبلعب الثامن ماي

الكناري يربهن عودته القوية 
للمناف�ضة على االألقاب

اإىل  قاده  الذي  التنقل  من  به  عاد  ثمينا  فوزا  القبائل  �سبيبة  فريق  من �سجل  الثامنة  اجلولة  قمة  �سمن  املحلي  الوفاق  واجه  اأين  �سطيف  وهي مدينة  القوية  انطالقتها  ال�سبيبة  ت�سكيلة  برهنت  حيث  الوطنية،  بعد مرور ثماين مباريات البطولة  الهزمية  ي�سقط يف فخ  الذي مل  الوحيد  واأن هذا املو�سم بعد موا�سم عجاف خالل االأعوام ال�سابقة، يوؤكد من خاللها على انطالق املو�سم اجلديد، حيث ي�سجل النادي عودة قوية اإىل ال�ساحة الفريق  االألقاب خا�سة  واإحراز  التتويجات  من�سة  اإل  العودة  القوية يف  اإىل �ساحة رغبته  الوطنية، وتوؤكد عودتها  البطولة  القبائلي من اأجل تاأكيد اأحقيته يف التناف�ص بقوة على التتويج بلقب هذا املو�سم.االألقاب، اأين يعترب االنت�سار من ملعب الثامن ماي خطوة ايجابية للفريق ال�سبيبة ت�سجل بداية قوية يف  الكبري من طرف اجلمهور  الثناء  باتريك دوما�ص  وعدم واملتتبعني خا�سة واأن قدومه على راأ�ص العار�سة الفنية لت�سكيلة »الكناري« ويلقى املدرب  به  يقوم  الذي  التدريبي  املنهج  وفق  خا�سة  لالعبني  الثقة  على منح  بالفائدة  عاد  خا�سا  اأ�سلوبا  يفر�ص  والذي  باالن�سباط  التالعب 
الثامن الالعبني والت�سكيلة. ملعب  اإىل  تنقلوا  الذين  ال�سبيبة  اأن�سار  من  عدد  لقي  املقابلـ  اإ�سابات خطرية نقلوا على اإثرها اإىل امل�ست�سفى من اأجل تلقي العالج.لالحتماء من االعتداء والذي تلقى على اإثره االأن�سار اإ�سابات متفاوتة دون عقب نهاية املواجهة ا�سطر على اإثرها اجلهور اإىل دخول اأر�سية امليدان ماي اإ�سابات متفاوتة عقب تعر�سه اإىل االعتداء من بع�ص اأن�سار الوفاق يف 

عي�سة ق.



اأالفي�س يف�صل يف اللحاق بال�صدارة
�صاحبي  مدريد  وريال  بر�صلونة  من  كل  خ�صارة  ا�صتغالل  يف  اأالفي�س  ديبورتيفو  ف�صل 
املركزين االأول والثاين واللحاق بهما نقاطا يف الدوري االإ�صباين ب�صقوطه اأول اأم�س يف 
فخ التعادل مع �صيفه خيتايف 1-1 يف ختام املرحلة ال�صاد�صة، وتفادى اأالفي�س اخل�صارة 
بعد اأن تخلف بهدف �صجله ال�صنغايل اأماث نداي يف الدقيقة 80، ثم اأدرك التعادل يف 
الثواين االأخرية من املباراة بوا�صطة االأرجنتيني جوناثان كايريي، ورفع اأالفي�س ر�صيده 
اىل 11 نقطة يف املركز الرابع بفارق االأهداف خلف اأتلتيكو مدريد و�صيف بطل املو�صم 
املا�صي، ونقطتني عن بر�صلونة وريال مدريد اللذين خ�رسا اأمام ليغاني�س 1-2 وا�صبيلية 

0-3 تواليا يف هذه املرحلة.
يف املقابل، حقق بلد الوليد اأول فوز له هذا املو�صم اإثر تغلبه على ليفانتي 2-1، وتقدم 
عن طريق  االأرقام  الوليد  بلد  عادل  ثم  ريدوندو  بو�صتيغو  �صريخيو  عن طريق  اخلا�رس 
الرتكي اأني�س اأونال بعد ثالث دقائق، ونق�صت �صفوف ليفانتي بطرد املونتينيغري نيكوال 
بوا�صطة  الفوز  هدف  و�صجل  اجلديد  الو�صع  الوليد  بلد  فا�صتغل  »ديدو«،  فوك�صيفيت�س 

نات�صو مارتينيز.

اجتماع مرتقب حل�صم م�صري بوغبا
ك�صفت تقارير �صحفية عن اجتماع قريب بني مينو رايوال وكيل اأعمال الفرن�صي بول بوغبا 
ونادي مان�ص�صرت يونايتد من اأجل مناق�صة م�صتقبل الالعب، وقالت �صحيفة »ذا �صن« اإن 
رايوال �صيجتمع يف نوفمرب املقبل مع اإدارة ال�صياطني احلمر، لبحث م�صتقبل بوغبا بعد 
توتر عالقته مع مدربه جوزيه مورينيو، وبات م�صتقبل الالعب الفرن�صي جمهوالاً يف قلعة 
اأولد ترافورد، خا�صة بعد جتريده من �صارة القيادة بقرار من املدرب الربتغايل، وتزعم 
�صحيفة »الغارديان« اأن رايوال �صيطري للحديث مع اإدارة مان�ص�صرت يونايتد، ملعرفة مدى 

رغبتهم يف بيع بوغبا خالل املريكاتو ال�صتوي املقبل.
وارتبط بوغبا، بالرحيل عن �صفوف ال�صياطني احلمر يف املريكاتو املقبل، و�صط اهتمام 
بالغ من جوفنتو�س االإيطايل وبر�صلونة االإ�صباين، كما اأفادت االأنباء الواردة من اإجنلرتا 
اأن اإدارة مان�ص�صرت يونايتد �صتقف بجوار مورينيو يف معركته �صد بوغبا مما ميهد لرحيل 

النجم الفرن�صي.

بر�صلونة يح�صر لتغيري ال�صعار

اأعلن بر�صلونة االإ�صباناأنه �صيغري �صعاره بحيث تختفي منه االأحرف الثالثة التي ت�صري اإىل 
النادي الكاتالوين »اف �صي بي« على اأن يو�صع بدالاً منها كرة مع علم اإقليم كاتالونيا من 
»اأجل املواءمة مع عهد جديد«، واأو�صح العمالق الكاتالوين يف بيان اأّن هذه املبادرة تلّبي 
قيمة  اإعطاء  هو  والذي  بر�صلونة  لنادي  اال�صرتاتيجية  للخطة  االأ�صا�صية  االأهداف  اأحد 
فيفي�س  جو�صيب  النادي  با�صم  املتحدث  وقال  الدويل.  ال�صعيد  على  التجارية  لعالمته 
اإعطاء  نريد  التفكري،  العام من  ون�صف  ثمرة عام  التطور هو  يف موؤمتر �صحفي: »هذا 
االإقليم  وعلم  هويتنا  رمز  هما  اللذين  القامت  واالأحمر  االأزرق  للونني  القيمة  من  مزيد 
الكاتالوين، وكذلك اإعطاء اأهمية اأكرب للكرة التي هي العن�رس املركزي والرمزي لطريقة 
لعب بر�صلونة«، ومتت املوافقة على ال�صعار اجلديد من قبل جمل�س اإدارة النادي، و�صيتم 
مّت  عمومية  األفااً خالل جمعية   150 امل�صرتكني مبجموع  لالأن�صار  ا�صتفتاء  على  طرحه 
بال�صعار  العمل  �صيتم  املوافقة،  متت  حال  ويف  اأكتوبر،   20 يف  انعقادها  موعد  حتديد 
اجلديد اعتبارااً من مو�صم 2019-2020، علمااً باأّن اآخر تغيري ل�صعار نادي بر�صلونة يعود 

اإىل عام 2002. 

اأملانيا تفوز با�صت�صافة بطولة اأوروبا 2024
لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأعلن 
اختيار  ام�س  اأول  القدم 
اأوروبا  بطولة  لتنظيم  اأملانيا 
اأملانيا  ملف  وانت�رس   ،2024
لي�صتمر  الرتكي  نظريه  على 
ا�صت�صافة  يف  تركيا  ف�صل 
امللف  ومتتع  اأوروبا،  بطولة 
باأف�صلية على �صعيد  االأملاين 
النقل،  وو�صائل  املالعب 
مالعب  ع�رسة  ت�صمن  اإذ 
ال�صت�صافة  وجاهزة  قائمة 
حتتاج  كانت  فيما  النهائيات، 
بناء وجتديد  اإعادة  اإىل  تركيا 
اأثنني من املالعب املقرتحة، 
اأعقاب  يف  اأملانيا  واختريت 

ت�صويت �رسي الأع�صاء اللجنة التنفيذية لالإحتاد االأوروبي البالغ عددهم 19، ومل يحق لع�صوين الت�صويت هما رينهارد غريندل 
رئي�س االحتاد االأملاين للعبة، ونائب رئي�س االحتاد الرتكي للعبة ثروة ياردميجي. 

ومل يقدم االحتاد االأوروبي تفا�صيل الت�صويت، وعلق غريندل عقب الت�صويت قائالاً: »اأود اأن اأ�صكر اللجنة التنفيذية لالحتاد 
االأوروبي على ثقتها املذهلة واأ�صعر بامل�صوؤولية«، من جهته، قال القائد ال�صابق للمنتخب االأملاين فيليب الم: »نريد تنظيم 
حفل كبري لكرة القدم ونظهر للعامل مدى قدرتنا على اأن نكون م�صيافني«، وتتمتع اأملانيا بخربة وا�صعة يف ا�صت�صافة البطوالت 
اأوروبا 1988 وكاأ�س العامل 1974 وبعد �صقوط جدار برلني عام 1989 ا�صت�صافت  اإذ ا�صت�صافت اأملانيا الغربية كاأ�س  الكربى، 

اأملانيا نهائيات كاأ�س العامل 2006.
اأما تركيا التي تقدمت برت�صيح ال�صت�صافة البطولة القارية للمرة الرابعة، فخ�رست ال�صباق يف للمرة االأخرية ل�صالح فرن�صا عام 
2016، ويف حني اأن 2،29 مليوين متفرج �صيكون مبقدورهم متابعة املباريات يف تركيا بح�صب �صعة املالعب يرتفع العدد يف 
اأملانيا اإىل 2،78 مليونني.وهذا يعني توفري مزيد من عائدات التذاكر، اإ�صافة اإىل التفوق االأملاين ب�صكل كبري يف جمال النقل، 
كما وفرت اأملانيا �صبكة متطورة من الطرق، ال�صكك احلديدية و�صبكة جوية جاهزة لنقل امل�صجعني بني املدن امل�صيفة.ذ، 
فيما اأ�صار تقرير االحتاد االأوروبي بوقت �صابق اأنه يف تركيا يعتمد ال�صفر على النقل اجلوي، كما اأن حجم االأعمال التي يتعني 
القيام بها يف االإطار الزمني املحدد ي�صكل خماطرة«، كما مثلت حقوق االإن�صان فجوة كبرية بني الدولتني املر�صحتني، حيث 

ي�صري االحتاد االأوروبي ب�صكل ال لب�س فيه اإىل اأّن عدم وجود خطة عمل يف جمال حقوق االإن�صان اأمر يثري القلق يف تركيا.

يتطلع فريق جوفنتو�س لالبتعاد ب�صدارة جدول ترتيب الدوري 
اجلولة  يف  اليوم  نابويل  فريق  ي�صت�صيف  عندما  االإيطايل 
ال�صابعة من البطولة، وحتظى هذه املباراة بطابع ثاأري، حيث 
ي�صعى جوفنتو�س للثاأر من هزميته اأمام نابويل 0-1 يف املباراة 
التي جمعتهما يف اأفريل املا�صي، وح�صد جوفنتو�س 18 نقطة 
ال�صابقة،  ال�صت  مببارياته  الفوز  حمققا  االآن  حتى  بالدوري 
نابويل،  اأمام  نقاط   3 بفارق  الرتتيب  الفريق جدول  ويت�صدر 
وقدم الفريقان اأداء جيدا يف اجلولة املا�صية، والتي �صهدت 
 .0-3 بارما  على  ونابويل   0-2 بولونيا  على  جوفنتو�س  فوز 
كما ت�صهد هذه اجلولة مباراة ديربي روما حيث يلتقي فريقا 
روما والزيو، بعد اأن حققا نتائج اإيجابية يف اجلولة املا�صية، 

وتنف�س اإيزيبيو دي فران�صي�صكو مدرب روما ال�صعداء بعد فوز 
الفريق  بعدما ح�صد  فرو�صينوين،  نظيفة على  برباعية  روما 
نقطتني فقط يف اآخر 4 مباريات، وميلك روما حاليا 8 نقاط، 
بينما يحتل الزيو املركز الثالث بر�صيد 12 نقطة، بعدما حقق 
اأودينيزي 2-1ـ وي�صهد  فوزه الرابع على التوايل على ح�صاب 
اليوم اأي�صا مباراة قوية �صتجمع بني اإنرت ميالن وكالياري، فيما 
ت�صتكمل مباريات هذه اجلولة يوم الغد حيث يلعب فيورنتينا 
مع اأتاالنتا، و�صا�صولو مع ميالن، وبولونيا مع اأودينيزي وكييفو 
فيما  اإمبويل،  مع  وبارما  وفرو�صينوين مع جنوى،  تورينو،  مع 
بني  جتمع  مبواجهة  املقبل  االإثنني  يوم  اجلولة  هذه  تختتم 

�صامبدوريا و�صيفه �صبال.

اليويف يتطلع لك�صر طموح نابويل باكرا
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ميالن يتعادل ثالث مباراة على التوايل
تعرث ميالن جمددا بتعادله مع م�صيفه اأمبويل 1-1 يف ختام املرحلة ال�صاد�صة من الدوري االإيطايل، يف حني �صعد �صا�صوولو اىل املركز 
الثالث بفوزه على م�صيفه �صبال 2-0، تعر�س ميالن لتعرث جديد يف غياب املهاجم االأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي مل ي�صعه املدرب 
جينارو غاتوزو على ورقة املباراة، واكتفى بالتعادل مع م�صيفه اأمبويل العائد اإىل دوري االأ�صواء، والتعادل الثالث تواليا مليالن الذي 
تعادل يف املرحلتني ال�صابقتني مع كالياري 1-1 واتاالنتا 2-2 بعد اأن ا�صتهل البطولة بخ�صارة اأمام نابويل و�صيف البطل 2-3 يف املرحلة 
الثانية ثم حقق فوزه الوحيد حتى االآن على �صيفه روما يف املرحلة الثالثة. وافتتح ميالن الت�صجيل يف وقت مبكر اثر عر�صية من اجلهة 
الي�رسى قطعها مدافع بتهاون فو�صلت اىل االأرجنتيني لوكا�س بيليا الذي اأطلقها بقوة من حافة املنطقة فارتطمت باملدافع ليونادو 
كابيتزي وخدعت احلار�س بيرتو تريات�صانو، وعجز ميالن عن زيارة �صباك م�صيفه يف الوقت املتبقي و�صمح العجز ل�صاحب االأر�س 
اإدراك التعادل من ركلة جزاء ت�صبب بها بيليا باعاقته فران�صي�صكو  اأدائه بن�صبة كبرية ومقارعة الفريق الزائر حتى ا�صتطاع  بتح�صني 
كابوتو الذي ترجمها بنجاح، وبقي اأمبويل يف املركز 17 بر�صيد خم�س نقاط فقط، بفارق نقطة خلف ميالن الذي تقدم ثالث درجات 
اىل املركز 13 بر�صيد �صت نقاط بفارق االأهداف اأمام اأتاالنتا وتورينو وكالياري. ويف مباراة ثانية، انتظر �صا�صوولو حتى الدقيقة 59 
لت�صجيل الهدف االأول بعد حماولة من ال�صنغايل خوما باباكار الذي �صدد كرة منحرفة من اجلهة الي�رسى ارمتى مواطنه الفريد غومي�س 
حار�س �صبال، وابعدها فو�صلت اىل كلود ادجابونغ الذي تابعها من م�صافة قريبة يف ال�صباك، وحترر العبو �صا�صوولو اأكرث، ووا�صلوا 
�صغطهم على منطقة م�صيفهم، وناب القائم االأي�رس عن احلار�س غومي�س يف الت�صدي لكرة قوية �صددها الي�صاندرو ماتري بعد دقيقتني 
من نزوله بديال لباباكار، لكن ماتري �رسعان ما عو�س بعد خطاأ دفاعي يف منت�صف امللعب فعادت اإىل الدويل االإيطايل ال�صابق الذي 

و�صعها يف املرمى اخلايل، ورفع �صا�صوولو ر�صيده اإىل 13 نقطة.
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الكاتبة اأولغا توكارت�سوك تك�سف العديد من اأ�سرارها

�أولغا  �لبولندية  �لكاتبة  ك�شفت 
مان  بجائزة  �لفائزة  توكارت�شوك، 
بوكر للرو�ية �لعاملية، عن رو�يتها 
»�لرحالت« لعام 2018، عن �لكتب 
يف  و�شاعدتها  وعيها  �شكلت  �لتي 
تنمية مهار�ت �لكتابة، كما ك�شفت 
لأن  �لتي دفعتها  �لكتب  عن  �أي�شاً 
ت�رسقها من �ملكتبة نتيجة لولعها 

بها.
ق�شري  حو�ر  خالل  ذلك  جاء 
مع  »�لغارديان«  �شحيفة  �أجرته 
جمالت  حول  توكارت�شوك،  �أولغا 
تقر�أها  �لتي  و�لكتب  �لقر�ءة، 
تكوينها  يف  �أثرت  و�لتي  حاليا، 
�لتي تخجل من  �ملعريف، و�لكتب 

عدم قر�ءتها حتى �ليوم.
وقالت �أولغا توكارت�شوك �إنها تقر�أ 
ديو�س«  »هومو  كتاب  �لأيام  هذه 
للموؤلف يوفال نوح هار�ري، لفتة 
�إىل �أن هذه �ملرة �لثانية �لتي تقر�أ 
لالإلهام  نظر�  �لكتاب،  هذ�  فيها 

�لق�ش�س  �إليها  متنحه  �لذي 
�لق�شرية �لغريبة.

�أما عن �لكتاب �لذي غري حياتها، 
كتاب  قر�أت  �أنها  �إىل  فاأ�شارت 
للفيل�شوف  �للذة«  مبد�أ  فوق  »ما 
حينما  وذلك  فرويد،  �شيغموند 
كانت فتاة �شغرية، و�شاعدها هذ� 
�لكتاب على فهم �أن هناك �لآلف 
لتف�شري  �ملمكنة  �لطرق  من 
جتربتنا يف �حلياة، و�أن كل �شيء له 
معنى، و�أن هذ� �لتف�شري هو مفتاح 
مبثابة  كانت  هذه  و�أن  �حلقيقة. 

�خلطوة �لأوىل لت�شبح كاتبة.
على  �أثر  �لذي  �ملوؤلف  عن  �أما 
بولند�  �أعتقد يف  كتابتها، فقالت: 
�شيعطون  �لكتاب  من  �لعديد  �أن 
نف�س �جلو�ب: برونو �شولتز، �لذي 
�أثارت ق�ش�شه �جلميلة و�حل�شا�شة 
وذ�ت �ملغزى على �للغة �لبولندية 
»�أنا  متاًما.  خمتلف  م�شتوى  �إىل 
ل  لأنه  �أي�شا  �أكرهه  ولكنني  �أحبه 

�إنه  معه.  للتناف�س  طريقة  توجد 
عبقري �للغة �لبولندية«.

وحول ر�أيها عن �لكتاب �لذي يعد 
من وجهة نظرها �أقل من �لو�قع، 
فقالت �نه رو�ية »�لدمية« للكاتب 
رو�ية  وهي  برو�س،  بولي�شالف 
�جتماعية، �شدرت لأول مرة عام 
1890، يف بولند�، وهي ق�شة حب 
�لجتماعية  �لطبقة  على  تعتمد 
�لتا�شع  �لقرن  نهاية  بولند� يف  يف 
من  جميلة  كتابة  »�إنها  ع�رس. 
لتلك  �لبولندية  �لأدبية  �لتقاليد 
كان  مبا  تقارنها  وعندما  �لفرتة، 
�لعامل  من  �أخرى  �أجز�ء  يكتب يف 
كان  كيف  ترى  نف�شه،  �لوقت  يف 
�لذي  �لكـتـاب  وحــول  ذكيا«. 
ذهنيا،  تغييـرهـا  فــي  �شــببــا  كان 
بوكر  مان  بجائزة  �لفائزة  فقالت 
»�لرحالت«:  رو�ية  عن   2018
كتب  من  بدلً  ��شـــمني،  �شاأختار 
عندما  �ل�شعر.  عامل  من  حمددة، 

وقعــت  �ملر�هقة  �شــن  يف  كنت 
�إليوت،  �إ�س  ت  مع  �حلب  فـــي 
كتبه  ب�رسقة  قمت  �أنني  لدرجة 
جمع  يف  بد�أت  ثم  �ملكتبة،  من 
كل �أعماله. �أما عن �ل�شم �لثاين، 
ت�شي�شالف  �لبولندي  �ل�شاعر  فهو 
عظيماً  �شاعر�ً  كان  لقد  ميلو�س، 
وكاتب مقالت غريت ر�أيي ب�شاأن 
�لكتاب  عن  وب�شوؤ�لها  �لكتابة، 
فاأ�شارت  ت�شحك،  جعلها  �لذي 
كتاب  �أنه  �إىل  توكارت�شوك،  �أولغا 
 The Hearing Trumpet
من تاأليف ليونور� كارينغتون، وهو 
رو�ية  »�إنها  جد�  م�شحك  كتاب 
بارعة« وقد تاأثرت بها يف رو�يتي 
 Drive Your Plow Over

.the Bones of the Dead
ت�شتطع  مل  �لذي  �لكتاب  وحول 
�إنهاءه، فاأ�شارت �إىل رو�ية »يقظة 
جيم�س  تاأليف  من  فينيغان« 
باأنها  �شعرته  لأنها  وذلك  جوي�س، 

�لكتاب  وحول  تنا�شبها  ل  رو�ية 
قر�ءته،  لعدم  كثري�  تخجل  �لذي 
 The Rings of رو�ية  فهي 

Saturn من تاأليف و.ج. �شيبالد، 
ول يز�ل �شمن قائمة �لكتب �لتي 

ت�شعى لقر�ءتها.       

مو�سكو حتت�سن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�سدر اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية 

مرياي ماتيو ت�سارك يف مهرجان املو�سيقى الع�سكرية مبو�سكو

و�لرعب  �حلركة  فيلم  ت�شدر   
»ذ�  �جلديد  �لعلمي  و�خليال 
�أمريكا  يف  �ل�شينما  �إير�د�ت  مغ« 
مليون   44.5 م�شجال  �ل�شمالية 
جون  �إخر�ج  من  �لفيلم  دولر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�شون �شتاثام وبينغبينغ يل وريان 
�حلركة  فيلم  وتر�جع  ويل�شون 
من  �أوت«  فول  �إمبو�شيبل:  »مي�شن 
�ملركز �لأول �لذي �حتله �لأ�شبوع 
�ملا�شي �إىل �ملركز �لثاين حمققا 

20 مليون دولر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  و�لفيلم 
ومن  فريج�شون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�شتوفر  �إخر�ج 
كما تر�جع فيلم �لر�شوم �ملتحركة 
من  روبن«  »كري�شتوفر  و�لكوميديا 
�لثالث  �ملركز  �إىل  �لثاين  �ملركز 
م�شجال 12.4 مليون دولر و�لفيلم 
وهايلي  مكريجور  يو�ن  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  �أتويل 

�إخر�ج مارك فور�شرت.

�مل�رسح  �أ�شطورة  و�شلت 
ماتيو  مري�ي  �لفرن�شي  �لغنائي 
مو�شكو  �لرو�شية  �لعا�شمة  �إىل 
يف  �أغنياتها  تقدم  �شوف  حيث 
�شبا�شكايا«  »برج  �إطار مهرجان 
وقد  �لع�شكرية  للمو�شيقى 
��شتقبل ماتيو يف مطار مو�شكو 
�ل�رسف  حر�س  �رسية  �أفر�د 
�لتابعة لفوج �لكرملني �لرئا�شي، 
�لزهور  من  باقة  لها  وقدمو� 
�لفرن�شية  �ملغنية  و�شتقدم 

و2   1 بتاريخ  حفلني  �ل�شهرية 
مر��شم  �شمن  �لقادم،  �شبتمرب 
حيث  �ملهرجان،  �ختتام 
�أغانيها  ��شهر  من   3 �شتقدم 
 Pardonne moi ce  « وهي 
)عفًو�   «  caprice d`enfant
 Sous le �أطفال( و«  على نزوة 
ciel de Paris » )حتت �شماء 
 Amour defendu »باري�س( و

» )�حلب �ملحظور(.
ونوه �ملكتب �ل�شحفي للمهرجان 

ملري�ي  �ملبهرة  �مل�شاركة  عن 
�ملا�شي، مب�شاحبة  �لعام  ماتيو 
حيث  �لع�شكري،  �لأورك�شرت� 
�ل�شهرية  �أغنيتها  �آنذ�ك  �أهدت 
�إىل روح زميلها،  �لأزيل«  »�حلب 
كان  �لذي  خليلوف،  فالريي 
�ملو�شيقى  ملهرجان  مدير  �أول 
يف  م�رسعه  ولقي  �لع�شكرية، 
عام  �لطائرة  �شقوط  حادث 

.2016
»برج  مهرجان  �أن  يذكر 

�شبا�شكايا« للمو�شيقى �لع�شكرية 
يقام �لعام �جلاري يف �لفرتة ما 
بني 24 �أوت �جلاري و2 �شبتمرب 
�لقادم، مب�شاركة فرق �ملو�شيقى 
�لع�شكرية من بريطانيا وموناكو 
و�شوي�رس�  وعمان  وهولند� 
و�رسيالنكا  و�إيطاليا  و�إ�شبانيا 
و�لفرقة  وميامنار  و�ملك�شيك 
�لإيرلندي  للرق�س  �لدولية 
�لكلتية  �ملو�شيقية  و�لفرقة 

�لدولية للقرب و�لطبول.

حتت�شن حديقة »�شوكولنيكي« يف مو�شكو 
�ملكر�س  �لهندية  �لثقافة  مهرجان 
وي�شتمر  �لهند،  ��شتقالل  بعيد  لالحتفال 
�جلاري  �أوت   12 حتى   10 من  �لحتفال، 
�لثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�شمن 
�لهندية �لعديد من �لفعاليات �لتي �شتقام 
يف متنزه �شوكولنيكي، وتبد�أ �لأن�شطة من 
 10 �ل�شاعة  وتنتهي  �لـ10 �شباحا  �ل�شاعة 

م�شاء كل يوم، و�لدخول جماين.
�لثقافة  على  �ملهرجان  زو�ر  و�شيتعرف 
خالل  من  جو�نبها  مبختلف  �لهندية 
جمموعة من �لفعاليات �لرتفيهية. ويتيح 
�ملجوهر�ت  على  �لطالع  �ملهرجان 
و�لتو�بل  �ل�شهرية  �لهندية  �لتقليدية 

باأنو�عها و�لهد�يا �لتذكارية �لتي �شتعر�س 
للبيع يف �أق�شام حديقة �شوكولنيكي.

و�شتتمتع �لن�شوة بالألو�ن �ل�شاحرة لالأزياء 
�شيتاح  �لتي  و�أقم�شتها �ملزرك�شة  �لهندية 
هناك  و�شتكون  �أي�شا،  للبيع  منها  ق�شم 
��شتعر��شات غنائية ر�ق�شة ي�شارك فيها 
برفقة  كينغ،  �آ�س  �ل�شهري،  بوليوود  مغني 

200 ر�ق�س ور�ق�شة.
�ملركز  قبل  من  �ملهرجان  هذ�  وينظم 
من  وبدعم  مو�شكو  يف  �لهندي  �لثقايف 
�لثقافة  ووز�رة  رو�شيا  يف  �لهند  �شفارة 
ياأتي تز�منا مع �لحتفال  �لرو�شية، حيث 
 15 ي�شادف،  �لذي  �لهند  ��شتقالل  بعيد 

�أوت.

اإخالء �سبيل �سعد ملجرد ب�سروط!
مع  ملجرد،  �شعد  �ملغربي،  �ملغني  �شبيل  �إخالء  مت 
�لق�شائية ومنعه من مغادرة فرن�شا  و�شعه حتت �ملر�قبة 
جو�زه  ت�شليم  عن  ف�شال  عليه،  �مل�شتكية  من  �أو�لقرت�ب 
لل�شلطات �ملخت�شة ودفع قيمة كفالة مالية ، ومثل ملجرد 
�أم�س �لثالثاء �أمام قا�شي �حلريات و�لحتجاز، �لذي قرر 
�إخالء �شبيله، وو�شعه حتت �ملر�قبة �لق�شائية، يف �لوقت 
�لحتياطي  �حلب�س  باإيد�عه  �لعامة  �لنيابة  طالبت  �لذي 

بالنظر �إىل �شو�بقه يف ق�شايا �أخرى متعلقة بالغت�شاب.

املمثل اإيدي موريف ينتظر 
قدوم ابنه العا�سر!

�أفادت تقارير �إعالمية مطلعة باأن جنم �لكوميديا �لأمريكي، �إيدي 
موريف، �شريزق قريبا باإبنه �لعا�رس، �ملتوقع قدومه �شهر دي�شمرب 
�ملقبل و�شوف ي�شبح �لولد �لعا�رس ملوريف، ثاين �أطفال موريف من 
بقية  �ل�شينمائي  �لنجم  �أجنب  بينما  بوت�رس،  بايج  �حلالية،  حبيبته 
�لثمانية �لآخرين من �أربع عالقات �شابقة وولد �أول �أطفال موريف، 
�إيريك، من عالقته �لقدمية مع حبيبته �ل�شابقة، بوليتا ماكنيلي، يف 
عام 1989، �أما باقي �أبنائه، فقد �أتو� من عالقات �شابقة عا�شها 
�لنجم مع كل من: متارى هود ونيكول ميت�شل، وكذلك مغنية �لبوب 
�ل�شهرية، ميل بي وحول عدد �أطفاله �لكبري، �أ�شار �لنجم �لأمريكي 
يتعلق  �أبنائه وكل ما  �إ�رس�قا يف حياته هم  »�أكرث �جلو�نب  �أن  �إىل 

بهم«، و�لذين ترت�وح �أعمارهم بني �شنتني و28 �شنة.

باتريك دميب�سي �سيف �سرف 
مهرجان اجلونة ال�سينمائي 

�أعلنت مديرة عمليات مهرجان �جلونة �ل�شينمائي يف دورته �لثانية، 
�لفنانة �مل�رسية ب�رسى، �أن �لنجم �لعاملي باتريك دميب�شي �شيكون 
�لعام وقالت ب�رسى، خالل �ملوؤمتر  �شيف �رسف �ملهرجان هذ� 
�ملهرجان،  تفا�شيل  عن  لالإعالن  بالقاهرة  �ملنعقد  �ل�شحفي 
هام�س  على  �لنقا�س  حلقات  �إحدى  �شيدير  �لعاملي  �لنجم  �إن 
�ملهرجان يوم 23 �شبتمرب �ملقبل من جانبها، قالت وزيرة �ل�شياحة 
ر�نيا �مل�شاط، �إن �ملهرجان، �لذي �شيبد�أ يف 20 �شبتمرب وي�شتمر 
حتى 28 من �ل�شهر نف�شه، ميد ج�رس� مع �لعامل ليتعرف على م�رس 
بكافة جو�نبها �لثقافية و�حل�شارية و�لجتماعية و�أ�شافت �لوزير 
�حلدود  تعرب  �ل�شينما  �أن  �ل�شحفي،  �ملوؤمتر  خالل  �مل�رسية، 
وحمبة  �شالم  ر�شالة  وحتمل  و�لعقول  �لقلوب  وتخرتق  �لدول  بني 
�ملخرج  �أفالم  باأن  �شعيدة  �أنها  �إىل  لفتة  �لعامل،  دول  جميع  بني 
�لن�شخة  تكرميا يف  تلقى  �شوف  �شاهني  يو�شف  �لعاملي  �مل�رسي 

�جلديدة من �ملهرجان.
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الناقد الأكادميي امل�سري عالء اجلابري:

تعزيز القراءة والكتابة العربية 
تعد م�ضروعًا ثقافيًا �ضخمًا

تواجه اللغة العربية حتديات جمة يف ع�سرنا املت�سارع اليوم، وينادي 
خمت�سون ب�سرورة مناق�سة تعزيز القراءة والكتابة بها، و�سع خطط 

وبرامج لدعم لغة جميلة عريقة يكاد ن�ساها الكثري من اأبنائها.

وكالت

والنقد  الأدب  اأ�ستاذ  ويتحدث   
والكاتب  ال�سوي�س  جامعة  يف 
الأكادميي امل�رصي عالء  والناقد 
امل�ساألة،  هذه  اجلابري،حول 
القراءة  تعزيز  »م�ساألة  فيقول: 
م�رصوعاً  تعد  العربية  والكتابة 
نطمح  ما  وغاية  �سخماً،  ثقافياً 
من  جمموعة  �سياغة  البدء  يف  له 
فاملوقف  والت�سورات،  الأ�سئلة 
م�رصوع  يف  جداً  ملتب�س  كلية 
القراءة والكتابة وبراأيي اأن جمرد 
حتقيقه كفكرة حم�سة غري كاِف، 
القراءة والكتابة  لو ات�رصت  فمثاًل 
مفيد  غري  هو  وما  ال�سخافات  يف 
دلياًل  لي�س  فذلك  عليه،  يبنى  ول 
الذكر،  ي�ستحق  �سيء  اأي  على 
املهمة،  هي  النت�سار  نوعية  بل 
فعك�س ذلك ل يدل على التطور اأو 

التقدم اأو ثقافة«.
ا�ستباك.. جدارة

امل�سوؤولية  اأن  اجلابري  ويوؤكد 
يف  مهمة  نقاط  حتديد  يف  تكمن 
امل�ساألة �سابقة الذكر، اأولها عالقة 
اللغة  وخ�سو�سية  بال�سورة  القراء 
للثقافة  القراءة  ومواجه  العربية، 
ين  �رصاع  اأنه  يعتد  ما  اأو  العلمية 
وي�سيف  والعلوم،  الإن�سانيات 
ا�ستباك،  دائماً  »هناك  اجلابري: 
بني و�سائل التعبري املختلفة �سواء 
اخلط  اأو  احلرف  يف  ذلك  كان 
احلايل  الع�رص  ويف  ال�سورة،  اأو 
هناك اقرتاب بني قواعد ال�سورة 

فما  الع�رص،  و�سطوة  والراأ�سمالية 
حدث ويحدث هو حماولة للبحث 
اإثبات  حماولة  اأ�ساًل،  وجود  عن 
اجلدارة والقيمة والأهمية، ولي�س 
هذه  لأن  ال�سورة،  مع  الت�سابك 
حتتوي  اأن  ا�ستطاعت  الأخرية 
ل  خدمتها  يف  وجتعلها  القراءة 
خ�سو�سيتها  يف  القراءة  العك�س، 
ثم  من  ومعاي�سة،  مهارة  نتيجة 
ال�سورة  لكن  �سلوك،  اإىل  تتحول 
ا�ستقبالها رحب رغم دوامها الأقل 
نق�سد  هنا  وطبعاً  القراءة  من 
القراءة التي ت�سكل الوعي وتطمح 
احلد  وتتجاوز  املطلق  للتفكري 

النمطي«.
 

�سعف لغوي

والناقد  الكاتب  يقول  جهته  ومن 
»تعزيز  املالح:  اإيهاب  امل�رصي 
العربية  باللغة  والكتابة  القراءة 
من  كثري  يف  مطروح  مو�سوع 
ال�سنوات  يف  خا�سة  الأوقات، 
وتنامي  ظهور  بداية  مع  الأخرية 
العربية  باللغة  الهتمام  اجتاه 
لغة  اأو  قومية  لغة  اعتبارها  بني 
مكوناً  باعتبارها  اإمنا  الثقافة، 
اأ�سا�سياً لوجود كامل وعن�رص ثابت 
اأن تكون هذه  العامل، و�رصورة  يف 
اللغة التي يتوا�سل بها ويتعامل من 
خاللها عدد �سخم من الب�رص، ما 
امللح  ومن  العامل،  خم�س  يقرب 
اأن نت�ساءل كيف ميكن حقاً تعزيز 
العربية  باللغة  والكتابة  القراءة 

ن�سهده  عام،  لغوي  �سعف  ظل  يف 
الالفتات  اأول  منذ  كثرية  ب�سور 
التي جتابهنا يف تعامالتنا اليومية 
غري  بلغة  حمتواها  تعلن  التي 

عربية اأو عربية ركيكة«.

اآلية التقدمي

فعل  »القراءة  املالح:  ويقول 
جنيب  اأن  علينا  لكن  هام،  معريف 
اأن  ميكن  اإذا  عما  الت�ساوؤل  حول 
تتم يف الفراغ ل كفكرة كلية، دون 
اللغة،  هذه  �سالمة  من  اأدنى  حد 
دون  املعرفة  امتالك  ميكن  هل 
وكتاب  قراءة  اللغة  هذه  �سالمة 

وفهماً واإفهاماً؟«.
اتقان  حول  »امل�ساألة  وي�ستكمل: 
القراءة  مدخلها  اللغة  وامتالك 
فالأزمة  املمتنع،  لل�سهل  اأقرب 
توافر  اأو  مثاًل،  الوقت  يف  لي�ست 
يف  التقدمي  اآلية  يف  بل  املواد، 
بحاجة  نحن  العربي،  العامل 
حقيقية لإيجاد اآليات منا�سبة لهذا 
الع�رص، حتى منتلك الوعي للقيام 

بالقراءة ب�سكل منتج«.
 

قفز حاجز

القراءة  »مقابلة  اجلابري:  ويقول 
بدورها  العلمية  بالثقافة  بالعربية 
حقيقة،  اإ�سكالية  اإىل  ترقى  اأزمة، 
من  قرن  ربع  من  اأكرث  بعد  واأنا 
اللغة العربية، ت�سكل لدي  تدري�س 
يجب  اأننا  وهو  رمبا،  �سادم  يقني 

على  العربية  اللغة  مع  نتعال  اأن 
يف  واقعني  فنحن  ثانية،  لغة  اأنها 
بني  جداً،  كبرية  لغوية  ازدواجية 
ما نقراأه وما نتعامل به يف احلياة 
الكبري يف  اجلهل  فاأ�سبح  اليومية، 
احلياة العامية وفعل القراءة حاجز 

ل يريد النا�س القفز عليه«.
حتكل  العربية  »اللغة  وي�سيف: 
وخ�سو�سية،  داخلية  اإ�سكاليات 
وبالنظر للتدرج فيها جند اأن هناك 
�سعوبة توا�سل بني الفروقات مما 
جعل اللغة العربية تبتعد عن كونها 
تثقل  بل  القراءة  لتقريب  و�سيلة 

القراءة اإىل حد ما«.
 

م�ستويات الف�سحى

�سابق  الطرح  مع  املالح  ويختلف 
»التعامل مع فكرة  فيقول:  الذكر، 
الزدواجية اللغوية على اأنها اأزمة 
ل يبدو دقيقاً، فذلك اأمر موجود يف 
كل الأمم، فما يتحدث به الإجنليز 
حياتهم  يف  مثاًل  والفرن�سيون 
اليومية غري الذي يوجد يف الأدب 
املفكر  والراحل  عموماً،  والكتب 
يف  القول  ف�سل  بدوي،  �سعيد  د. 
»م�ستويات  كتابه  امل�ساألة يف  هذه 
املعا�رصة«،  العربية  الف�سحى 
يف  تناق�س  ل  باأنه  الإ�سكال  وحل 
جداً  الطبيعي  من  بل  امل�ساألة 

تدرج الأمم وتباين اللغة فيها، وهو 
اأمر مرتبط بن�ساأت اللغات نف�سها 
لهجات  فهناك  املجتمعات،  يف 
العام،  التوا�سل  يف  عنها  متفرعة 
بقدر  تناق�ساً  لي�ست  وامل�ساألة 
ووعياً  وقدرات  خيارات  تكون  ما 

وثقافة، وطريقة تعبري وحياة«.

التقنيات.. حرية 
التفكري

ت�سوراً  و�سعنا  حال  يف  ولكن 
من  فالبد  العتبار،  قيد  معاك�ساً 
حل لهذه امل�ساألة، فيقول اجلابري: 
بامل�ستوى  الكتفاء  يكون  »قد 
التوا�سلي يف التعامل باللغة العربية 
ل على امل�ستوى املعياري، وف�س 
الإ�سكالت املتعلقة بع�سق مظهر 
اللغة اأكرث من ما حتمل به القارئ 
اأن  »ما  وي�سيف:  التقدم«.  على 
يف  ت�سهم  قد  احلديثة  التقنيات 
حل الكثري من املعوقات يف تعزيز 
العربية،  باللغة  والكتابة  القراءة 
الطفل  لدى  ال�سمعية  فالنقاط 
اأو  الكرتون  ي�ساهد  بينما  مثاًل 
ي�سمع الأغنيات، لها اأكرب الأثر من 
املرات التي يقراأ اأو يتحدث به، ثم 
بالختيارات  القبول  م�ساألة  هناك 
لنا  التي تبدو  ال�سابة  اأو  املراهقة 
فهي  ب�سيطة،  لغة  اأو  اأقل  بفنيات 

توؤ�س�س لالأكرب والأعمق م�ستقباًل، 
وكذلك ا�ستغالل و�سائل التوا�سل، 
احرتام  عدم  كارثة  من  والتخل�س 
فموثوقية  اجلال،  خ�سو�سية 
معه  نتعامل  الذي  مثاًل  التاريخ 
وحدث  مادة  ل  يوحى  وحي  كاأنه 
تخطيها،  يجب  م�ساألة  وق�سة، 

ومثل ذلك حرية التفكري«.

اأغاين.. اأفالم.. 
م�سرحيات

الرتكيز  »يجب  املالح:  ويقول 
ا�ستخدامه  ميكن  ما  فكرة  على 
العربي و�سولً  اللغة  وتعزيز  لتعلم 
خالل  من  نريده  الذي  للهدف 
التعامل مع التدرج وتقنية ال�سماع، 
الب�رصي،  اجلان  وا�ستغالل 
والرتكيز على التخفيف من احل�سو 
والنتقال  العربية  اللغة  تعليم  يف 
من  اخلالد  الباقي  الرفع  للممتع 
الأدب والفكر«. وي�سيف اجلابري: 
املناهج،  يف  كامل  لتغيري  »نحتاج 
الن�سو�س  واأفلمة  وم�رصحة 
مع  والتعامل  لأغنيات،  وحتويلها 
خمتلف  يف  مبرونة  العربية  اللغة 
مع  والتعامل  العمرية،  املراحل 
الألعاب  با�ستخدام  املناهج 
العربية  تكون  التي  والتقنيات 

حا�رصة فيها«.

للروائي �سليمان فيا�ض

�ضخ�ضيات و�ضرديات 
تن�ضجها »اأالعيب الذاكرة«

 
ت�ستغل الن�سو�س التي ي�سّمها كتاب »األعيب الذاكرة«، 
ال�سخ�سيات  اإبراهيم، على  اإعداد ومراجعة �سمر  من 
الثقافية التي عرفها الروائي �سليمان فيا�س وخربها 
فبع�سهم  العمل،  بحكم  اأو  بها،  �سداقته  بحكم  جيداً 
كان  الآخر  والبع�س  عمل معهم يف �سحف وجمالت، 

ياأتي اإليه للن�رص.
بني  املراوحة  �سفة  الن�سو�س  هذه  على  غلب  كما 
دنقل  اأمل  �سخ�سية  فتح�رص  والتمويه،  الإف�ساح 
اإدري�س،  ويو�سف  اأ�سالن،  اإبراهيم  وباملثل  �رصيحة، 

حيث يقدم وجوهاً تف�سيلية عن هذه ال�سخ�سيات.
ولهذا الكتاب ق�سة، حيث كان الأديب الراحل �سليمان 
فيا�س قد فّكر يف كتابة بورتريهات ل�سخ�سيات راآها 
وافاه ومل مينحه فر�سة جمع  الأجل  لكن  وعا�رصها، 
ما كتب، فقامت الكاتبة �سمر اإبراهيم باإعداد الكتاب 

ومراجعته؛ تنفيذاً لرغبة الأديب الراحل.
 وكالت

وزير الثقافة الفل�سطيني اإيهاب ب�سي�سو

اإعفاء دور الن�ضر من الر�ضوم مبعر�ض فل�ضطني للكتاب
الثقافة  وزير   قرر 
اإيهاب  الفل�سطيني 
دور  اإعفاء  ب�سي�سو، 
يف  امل�ساركة  الن�رص 
معر�س فل�سطني الدويل 
احلادي ع�رص للكتاب من 
ب�سكل  الأجنحة  ر�سوم 
كامل، تقديًرا جلهودهم 

يف اإجناح هذه الدورة.
جاء ذلك خالل اجتماعه 
مع  اخلمي�س  م�ساء 
النا�رصين  احتاد  رئي�س 
والفل�سطينيني  الأردنيني 
النا�رصين  من  وعدد 
امل�ساركني يف املعر�س 
ع�رصة  احلادية  بن�سخته 
يف مقر املكتبة الوطنية 

ب�رصدا.
الن�رص  دور  واأثنت 

الدورة  يف  امل�ساركة 
وزير  قرار  على  احلالية 
مثمنة  ب�سي�سو  الثقافة 
بالثقافة  اهتمامه 
تاأ�سيلها  وامل�ساهمة يف 

عرب الكتب واملعار�س.
دور  مئات  اأن  يذكر 
الن�رص املحلية والعربية 
توكيالتها  مع  والدولية 
معر�س  يف  ت�سارك 
للكتاب  الدويل  فل�سطني 
عرب  اأو  مبا�رص  ب�سكل 
التوكيالت، وهو املعر�س 
فعالياته  تتوا�سل  الذي 
من  ع�رص  الثالث  حتى 
حتت  اجلاري،  مايو 
�سعار: “فل�سطني الوطن 

القد�س العا�سمة”.
 وكالة اأنباء ال�سعر
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الكاتب جماهد النا�سر يف حوار خا�ص مع الو�سط "

روايتي "الرملية" رد اعتبار 
لعطاءات املراأة ال�صحراوية

ا�ستذكر الكاتب جماهد النا�سر ابن مدينة االأغواط  بطوالت املراأة ال�سحراوية يف اجلزائر ونف�ص عنها 
الغبار ،بعدما دخلت ذكراها طي الن�سيان ،فالهدف االأ�سا�سي  من خالل روايته الرملية  "َعاْي�َسة ِبْنت 
َماَدة " هو رد االعتبار لهذه ال�سخ�سية املتفردة  حيث قام  بت�سليط ال�سوء على �سريتها املميزة ،  اَلْ

ليتعرف عليها اجليل اجلديد و املثقفني  والباحثني  يف التاريخ اجلزائري املليء باالإجنازات العظيمة  
التي �ستبقى را�سخة  يف اأذهان االأجيال املتعاقبة ،وعليه ف�سي�سارك  ابن مدينة اأفلو بهذا  العمل الروائي 
اجلاد  الذي يعالج من خالله املوروث الثقايف اجلزائري املتنوع  يف معر�ص اجلزائر الدويل للكتاب �سيال 

"عن تفا�سيل هذا  "الو�سط  23  والذي ك�سف لنا يف هذا الوار ال�سيق وال�سري الذي جمعه مع جريدة 
املوؤلف الذي �سي�سدر عن دار املثقف فمن املنتظر اأن يجعل القارئ معجبا  مب�سمونه من الوهلة االأوىل 

لرثاء معلوماته القيمة  .

حاوره: حكيم مالك 

متى بداأت الكتابة؟

منذ  الكتابة  مع  بدايتي  كانت 
لدي  حيث  الإعدادي،  مرحلة 
يف  ق�صيدة  �صعرية،  حماولت 
رثاء الراحل" هواري بومدين" 
الثانوي،  مرحلة  خالل 
مطبوع  غري  ديوان  ولدي 
كما  قلم(،  )هم�صات  بعنوان 
الوطنية"  ال�صحف  يف  كتبت 
يف   1984 �صنة  اجلمهورية" 
لأين  كلثوم"  اأم  وفاة"  ذكرى 
من متتبعي اأغانيها، ثم جريدة 
مو�صوع   1989 "امل�صاء" 
باإ�صدار  قمت  ثم  تاريخي، 
بجبل  العبور  )�صبل  كتاب 
مطبوع،  �صنة1993وهو  عمور( 
وكتاب )امُلهّند امُلغمد( كتاب 
يف  امللحون  ال�صعر  جمع  يف 
بداية  ع�رص  ل�صعراء  املنطقة 
وكتابني  مطبوع  الحتالل، 

اأخرين يف التاريخ مطبوعني.

�ستدخل �سيال 
 " 23 بروايتك 

الرملية")عاي�سة بنت 
المادة (، فماذا تعني لك 
امل�ساركة يف هذا املعر�ص 

؟

تعني يل هذه امل�صاركة الأوىل 
للكتاب  الدويل  املعر�ض  يف 
ال�صابق  ففي  الكثري  باجلزائر 
هذا  لفعاليات  اأح�رص  كنت 
انتقاء  اأجل  من  املعر�ض 
الكتب بغية قراءتها   ، واليوم 
ولدي  كاتباً  اأدخل  اهلل  بحمد 
برتاث  يعّرف  اأدبي   اإنتاج 
عزلة  يف   هي  التي  منطقتي، 
ثقافية حاولت من خالل هذا 
العمل تك�صري احلاجز النف�صي 
هذا  من  واأنتظر  العزلة،  لهذه 
اأنها  اأعتقد  التي  و�صع روايتي 
مدينة  م�صتوى  على  الوحيدة 
الوقت  يف  الأقل  على  ــ  اآفلو  

الراهن ــ  بني يدي القراء.

هل لك اأن تطلعنا عن 
تفا�سيل هذه الرواية؟

اأو  )الّرْمِليَّة(   روايتي   اإن   
تدور   َماَدة(   احَلْ ِبنْت  )َعايْ�َصة 
فتاة   حياة  حول  اأحداثها 
نتيجة  ر�صيعة  وهي  �صاعت 
عندما  ال�صحراء  يف  ن�صيانها 
ـــــ  هالل  بنو  ـــــ  قبيلتها  كانت 
و  التل)ال�صمال(  بني  ترحتل  
واملاء،  للكالأ  طلباً  ال�صحراء 
ثم عادت باأعجوبة وهي يافعة  
اأن كادت  ، وبعد  ياع  ال�صّ بعد  
تُن�صى وتُدرج يف ِعداد املوتى 
ع�صريتها  يف  �صِيّدة  لتكون   ،
النكبات ومل  لكن توالت عليها 
احلياة،  يف  احلظ   يُحالفها 
الأبد  اإىل  املّرة  فتختفي هذه 
ومل  معنوياً  بل  ج�صِدّياً   لي�ض 
فال�صخ�صّية   ، اآمانيها  حتّقق 
هي  الرواية  يف  املحورية 
الرملية   ا�صم  واأما   ، )الّرْمِلّية( 
للفتاة  احلقيقي  ال�صم  فهو 
عادة  يُطلق   ال�صم   ،وهذا 
ُم�صتْوَحى   ، فهو   الغزالة  على 
من رمل ال�صحراء وهو املكان 
لعي�ض  واملالئم  ل  امُلف�صّ
بنت  َعايْ�ًصة   ( واأما   ، الغزال 
م�صتعار  ا�صم  فهو  َماَدة(  احَلْ
اأطلقته عليها قبيلة بني عامر 
عليها يف �صحراء  التي عرثت 
يف  اأدرجت  ،وقد   ، احَلَماَدة 
وملحا  واقعية  اأحداثاً  الرواية 
اأ�صعار  بع�ض  و   ، نوادر  و 
ون�ّصْقت   ، والبادية  ال�صحراء 
بني الأحداث لأنها ُكلها وقعت 
حيث م�رصح الرواية امِلْحَورية 
من حيث  الزمان واملكان ، و 
املنطقة  تاريخ  تعك�ض  لأنها 
وتقاليدها ، والغر�ض من هذا 
ْفظها و�صْونها واإنقاذها من  حِلِ
امُلوؤكد، مثل مفردات  ياع  ال�صّ
و�صحراوية   بدوية  واأ�صماء 
الّزمنية  احِلقبة  تلك  َواَكبَْت 
اليومي  القامو�ض  �صقطت من 
حياة  زوال  ب�صبب  للّتداول 
طريق  يف  هي  اأو  حال،  الرِتّ
،كل   ، وال�صِمحالل،  الزوال 

ُم�صِوّقة  اأدبّية  ِحبكة  يف  هذا 
يف  العي�ض  اإىل  القارئ  تنقل 
تاريخ  من  َخلَْت  تاريخية  فرتة 
وجتعله  العميقة  اجلزائر 
يف  ثرّياً  تُراثاً  ي�ْصت�رصف 
جمتمع كان ل يقراأ لكّنه ي�صمع 
على  ،ويحافظ  ويَِعي   جِيّداً 
و�صفاء  الّنِبيلة  الأخالق  قّيم 
النف�ض ،حياة ب�صيطة اإىل  َحـــِدّ 
ال�ّصذاجة ،لكنها غِنيَّة باملعاين 
اإىل  رحلة  فالّرواية  والِعبـــــَـر، 
القارئ  منها  ي�صتفيد  املا�صي 
احِلكمة والِعرب والراأي ال�صديد 
يف  اأ�صالفنا  بني  �صاع  الذي 
حماولة  قبل  العذراء  اجلزائر 
عبث  يَد ِفكر الّتلويث الأجنبي 
طم�ض  على  وَعمله  لثقافتها 

تقاليدها وحْتويرها.

ماهي الداللة التي 
يحملها عنوان روايتك؟ 
وهل املراد منها تكرمي 

املراأة ال�سحراوية واإحياء 
ماآثرها؟

ال�صحراوية  املراأة  اإن  نعم 
دليل  وخري  الريادة  لها  كانت 
)مباركة  �صخ�صية  هذا  على 
بنت اخل�ض( التي كانت اأمرية 
�صليلة  وهي  قومها  يف  و�صيدة 
وكر�صيفة  الهاللية،  اجلازية 
جبل  حكمت  التي  الأمازيغية 
عمور،  جبل  بناحية  عالم 
هي  ال�صحراوية  واملراأة 
زربية  اأناملها  �صنعت  من 
�صهرة  نالت  التي  عمور  جبل 
الرواية هي رد  عاملية. وهذه 
اعتبار للمراأة ال�صحراوية التي 
التيارات  بها  تع�صف  اأن  تكاد 

الثقافية الواردة.
 

ملاذا وقع اختيارك على 
دار املثقف لن�سر عملك 

الروائي؟

وعلى  بطاقمها  املثقف  دار   
راأ�صها ال�صيدة املديرة �صمرية 
ح�صن  يف  باع  لهم  من�صوري 
الإنتاج  جودة  ويف  ال�صتقبال 

و�رصعة الأداء، حيث ل جمال 
عندهم لالنتظار، وهذه �صجّية 
ل نلم�صها يف بقية الدور اأمتنى 
الوترية  هذه  على  ي�صريوا  اأن 

ولنا منهم ال�صكر والتقدير.

ملن يقراأ جماهد النا�سر؟

�صبابنا  اأيام  �صادفت  لقد   
العربية،  القومية  ازدهار  اأيام 
حيث  الوافر  حظنا  من  وهذا 
من  التدري�ض  بعثات  كانت 
البلدان ال�صقيقة م�رص و�صوريا 
والعراق تدخل الكتب اللبنانية 
بكرثة  امل�رصية  واجلرائد 
منا  الكثري  متناول  يف  فكانت 
زهيد،  بثمن  نقتنيها  وكنا 
لعمالقة  اأترابي  مع  فقراأت 
جورجي  مثل  العربي  الأدب 
الإ�صالم،  تاريخ  كتب  و  زيدان 
الذي تاأثرت به يف كتابة رواية" 
فيها  مزجت  حيث  الرملية" 
والتاريخ،  واحلب  الغرام  بني 
ح�صني  لطه  قراأت  اأنني  كما 
وم�صطفى  احلكيم  وتوفيق 
لطفي املنفلوطي، و وبطر�ض 
 .... ،واملتنبي  الب�صتاين 
العربي"  جملة"  اأي�صا  وقراأت 
وقراأت  الإ�صالم"،  و"منرب 
باأدباءه  وتاأثرت  اأدب املهجر  
واإليا�ض  ما�صي،  اأبي  اإيليا   ...
مطران  وخليل  فرحات، 
وقراأت  لر�صا حوحو والب�صري 
من  ...وغريهم  الإبراهيمي 

الكتاب.

ماذا متّثل لك مدينة 
"اأفلو"؟

�صّمتها ذات  التي  اأفلو   مدينة 
ال�صتاء  ف�صل  لأن  ال�صتاءين، 
ولقد  اأ�صهر،  �صتة  يف  ي�صتمر 
ممتدًحا  �صعراً  فيها  قلت 
هي  واأهلها،  وماءها  هواءها 
فيها  ترعرعت  التي  املدينة 
هواها  الهواء  مع  وتنف�صت 
فعّززين و�رّصفني هواها وعليه 
ل يت�صع هذا اللقاء لذكر كل ما 
م�صاعر  من  بخاطري  يجول 

حول هذه املدينة الرائعة.

و�صط املناف�صة املحتدمة بني 
والكتاب  الفرنكوفيني  الكتاب 
فمن  اجلزائر  يف  املعربني 
اآخر  الكفة  له  �صتميل  الذي 

املطاف؟
يف  العربية  اللغة  اإن   
اجلزائر مقّوم من مقّومات 
ينبغي  ول  الوطنية،  الهوية 
اأن يثار نزاع، اأو ت�صكل اأزمة 
ومزاحمة  ملناف�صة  مفتعلة 
يف  العربية  اللغة  اإزاحة  اأو 
عقر دارها، نعم من حق كل 
جزائري اأن يبدى راأيه ومن 
حقنا اأن نطلع على الإبداع 
دون  اللغات  بكل  العاملي 
باللغة  اأنف�صنا  نح�رص  اأن 
الفرن�صية فقط لأن احلكمة 
�صالة املوؤمن اأينما وجدها 
والفائر،  بها.  اأحق  فهو 
يف  تعاىل  لقوله  م�صداقا 
 :17 "الآية  "الرعد  �صورة 
)فاأما الزبد فيذهب جفاء، 
واأما ما ينفع النا�ض فيمكث 
يف الأر�ض( ، اأر�ض اجلزائر 
ال�صهداء  بدماء  �ُصقّيت 
تكون  اأن  اأجدر  والعربية 
فال  وال�صيادة،  الريادة  لها 
ينبغي اأن تكون �رصيبة الدم 

فرا�ض للغة امل�صتمر.

 
هل املكتبة اجلزائرية 

تقوم بدورها املنوط 
بها وت�سّجع القراءة يف 

بلدنا؟

تاماً  اأن هناك عزوفاً  اأرى   
طالب  حتى  القراءة،  عن 
يفتحون  ل  اجلامعات 
حترير  اإطار  يف  اإل  الكتب 
عليهم،  املفرو�صة  البحوث 

تفتح  بالبلديات  واملكتبات 
مهجورة  هي  ولكن  اأبوابها 
اأن  كما  التحفيزات،  لغياب 
و�صائل التوا�صل الجتماعي 
اأ�رصفت ال�صباب عن القراءة 
احلوارات  وبقيت  اجلادة 
والتطبيقات  الفارغة 
اللكرتونية �صيدة املوقف، 
الورقي  الكتاب  ولكن 
وحميمّية  رائحة  فيه  الذي 
الكتاب  جفاف  عن  تختلف 
الإلكرتوين ل يعرفها اإل من 

�صاحب الكتاب يف �صبابه.

ما تقّييمك مل�ستوى 
االنتاجات االأدبية 
اجلزائرية يف وقتنا 

الراهن؟

مبدعة،  �صابة  اأقالم  يوجد 
الو�صي  القطاع  وعلى 
اأن  بالدنا  يف  الثقافة  على 
وتكري�ض  العون  يد  تقّدم 
لكت�صاف  الإبداع  دعم 
املواهب لأن الن�رص مع�صلة 
الت�صحية  ت�صتدعى  كربى 

واملغامرة ال�صاقة.

 كلمة اأخرية للقراء؟

نهنئ القراء الكرام ب�صدور 
جتعلهم  التي  الرواية  هذه 
خال  ع�رص  يف  يعي�صون 
وتراثنا  جمدنا  ع�صور  من 
جريدة  واأ�صكر  اجلميل، 
لنا  فتحت  التي  "الو�صط" 
وهي  الرحب،  �صدرها 
اخلرب  نقل  على  م�صكورة 
للقراء، وبالتايل فهي �رصيك 
التعريف  يف  واأمني  فعال 
بالأقالم اجلزائرية، يف نقل 
القراءة  واإ�صاعة  الثقافة 

�صكرا جزيال. 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ال�صجائر الإلكرتونية ت�صبب ال�صرطان!
اأعلن علماء اجلمعية الدولية لأطباء 
الإ�شكندرية  مدينة  يف  الأ�شنان 
اأن  الأمريكية،  فريجينيا  بولية 
ال�شجائر الإلكرتونية تزيد من خطر 
الفم،  جتويف  ب�رسطان  الإ�شابة 
جامعة  من  ت�شايف  بنجامني  ويقول 
كاليفورنيا ب�شان دييغو: »بينت نتائج 
معظم  اأن  اأجريناها  التي  التحاليل 
بطرق  النيكوتني  ي�شتهلكون  الذين 
يح�شلون  التبغ،  با�شتثناء  خمتلفة 
اأو  م�شاوية  م�رسطنة  مواد  على 
من  تزيد  اأن  ميكنها  اأكرث،  حتى 
جتويف  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 

الفم كاملدخنني التقليديني«.
العلمي  وفريقه  ت�شايف  متكن  وقد 
جديدة  �شلبية  ميزة  اكت�شاف  من 
اأخذوا  فقد  الإلكرتونية،  لل�شجائر 

 1500 حوايل  وبول  دم  من  عينات 
اأو تارك للتدخني، وحللوها  مدخن 
حال  اأن  وتبني  نتائجها.  وقارنوا 
الإلكرتونية  ال�شجائر  مدخني 
ال�شجائر  مدخني  من  اأف�شل  لي�ص 
التقليدية، حيث كانت ن�شبة املواد 
العينات  يف  متقاربة  امل�رسطنة 
مادة  ن�شبة  كانت  فمثل  جميعها. 
امل�رسطنة  نيرتو�شونورنيكوتني 
من  وهي  العينات،  يف  متقاربة 
م�شببات �رسطان املريء وجتويف 

الفم.
ال�شجائر  اأن  على  النتائج  وتوؤكد 
من  املدخن  حتمي  ل  الإلكرتونية 
الإعلنات  يف  ي�شاع  كما  ال�رسطان 
ت�شاهم  العك�ص،  على  بل  التجارية، 

يف تطوره.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�س الإجهاد والعدوانية

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شف علماء جامعة ما�شات�شو�شت�ص 
الأطفال  تناول  اأن  الأمريكية،  لويل 
امل�شبعة  غري  الدهنية  الأحما�ص 
منتظمة،  دورية  ب�شورة   3- اأوميغا 
والعدوانية  الإجهاد  م�شتوى  يخف�ص 
العلماء  درا�شة  نتائج  وبينت  لديهم 
يتناولون  الذين  الأطفال  �شلوك  اأن 
مقارنة  هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3 
على  اإيجابيا  ينعك�ص  ما  باأقرانهم، 

اجلهاز الع�شبي لوالديهم.
ال�شلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
بعوامل  الإجرامي  وحتى  العدواين 
اأن  العلماء  ويفرت�ص  بيولوجية. 
الأحما�ص  يف  النق�ص  تعوي�ص 
ال�شلوك  مبنع  ي�شمح  ال�رسورية 
كما  املجتمع.  يف  العدواين 
تغريات  ي�شبب  اأن  للإجهاد  »ميكن 
فيزيولوجية توؤدي اإىل زيادة العدوانية 
وال�شلوك املت�رسع«وحت�شن اأوميغا-3 
عمل الدماغ والنتباه والذاكرة، ومن 

اأف�شل م�شادرها املاأكولت البحرية 
اأن  �شابقة  درا�شات  نتائج  واأكدت 
غري  الدهنية  الأحما�ص  تناول 
امل�شبعة والأ�شماك واملواد الغذائية 
باأوميغا-3 يخف�ص من معدل  الغنية 

الوفيات.
اأجراها  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
حل�شاب  مقبل،  كيفان  الربوفي�شور، 
غري�ص،  الأمرية  م�شت�شفى  مركز 
ال�شنة  يف  مرات   6 ال�شعر  �شبغ  اأن 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  من  يزيد 
درا�شته  14%وعقب  بن�شبة  الثدي، 
ب�رسطان  امل�شابات  الن�شاء  ملفات 
الثدي، ن�شح الربوفي�شور قائل: »من 
ا�شتخدام  ال�شعر  �شبغ  الأف�شل عند 
و�شائل ومواد حتتوي على اأقل كمية 
اأن  اأجل  من  العطرية،  الأمينات  من 
اأقل  يكون تاأثريها يف ال�شعر واجللد 
ما ميكن. كما ل ين�شح ب�شبغ ال�شعر 

اأكرث من مرة كل 2-3 اأ�شهر«.

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�شة، باأن العلماء 
در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني 
امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب 

ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت 
ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم 
للإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 
الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 

درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ص الذين 

تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�ص 
الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختلف باملقارنة مع 
ف�شائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار 
يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 
امل�شابني.
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جتليات رحمة اهلل لعباده يف رحمة الأم بر�ضيعها
من اأوائل اأ�صماء اهلل احل�صنى و�صفاته �صفة 

» الرحمة » فو�صف اهلل جّل وعال نف�صه 
بالرحمن والرحيم، كما خ�ّص اإحدى �صور 
كتابه العزيز وهي عرو�ص القراآن با�صم« 

الرحمـن« لتبتدئ بقوله �صبحانه: )الرحمـن، 
علّم القراآن، خلق الإن�صان، علّمه البيان( ويف 

اآية اأخرى يقول عّز وجّل: )هو اهلل الذي ل اله 
اإل هو، عامل الغيب وال�صهادة،هو الرحمان 

الرحيم(
واإذا و�صف اهلل نف�صه �صبحانه ب�صفة »الرحمة« 
فالأن هذه ال�صفة لها معاين جليلة رفيعة فهي 
تعني عند بني الب�رش النفعال اخلا�ص الذي 

يعر�ص على القلب عند م�صاهدة النق�ص 
اأو احلاجة، فيندفع املت�صف بهذه ال�صفة 
اندفاعا نحو رفع ذلك النق�ص اأو احلاجة. 

واإذا اأطلقت هذه الكلمة على اهلل �صبحانه 
اأريد بها العطاء والإفا�صة لرفع احلاجة.
وقد ذهب بع�ص املف�رشين اإىل اأن �صفة 
»الرحمـن« هو ذو الرحمة ال�صاملة والتي 

عّم بها املوىل �صبحانه املوؤمنني والكافرين 
واملح�صنني وامل�صيئني، وكل موجود يف هذه 

احلياة الدنيا، بينما �صفة » الرحيم« هو ذو 
الرحمة الدائمة، وذلك ما يخت�ص باملوؤمنني 
وحدهم. ومن هنا ق�ّصموا الرحمة اإىل رحمة 

»رحمانية« تعم اجلميع ورحمة »رحيمية« 
تخت�ص باملوؤمنني فقط. ولعلنا جند يف بع�ص 

الآيات تلميحا اإىل هذه احلقيقة عند قوله 
تعاىل: )وكان باملوؤمنني رحيما( وقوله جّل 

وعال )اإّنه بهم روؤوف رحيم( وقوله تعاىل يف 
مو�صع اآخر:) قل من كان يف ال�صاللة فليمدد 

له الرحمـن مّدا( وقوله )الرحمـن على العر�ص 
ا�صتوى( 

حني قدم على النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( 
ب�صبي، فاإذا يف ال�صبي امراأة تطوف وهي يف 

حالة ذهول، تبحث عن فلذة كبدها تبحث 
عن ر�صيعها، وكان هذا التطواف منها 

مبراأى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( وبع�ص 
من �صحابته، فما هو اإل اأن وجدت ولدها 
ذاك فلتزمته، واأل�صقته ب�صدرها، واألقمته 

ثديها تطعمه وت�صمه، فنظر النبي )�صلى اهلل 
عليه و�صلم( اإىل عاطفة الأمومة ورحمة الأم 

وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�صاألهم: اأترون 
هذه املراأة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا : ل 

يا ر�صول اهلل، فقال: »اهلل اأرحم بعباده من هذه 
بولدها«

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

غاِئِر،   الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّصم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�صافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�صب  �ُصنن ال�صّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�صب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّصمها  حيث  ق�صمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُصّ واآداب؛  �ُصنن 
�صلّى  اهلل  ر�صول  عن  امُلوؤّكدة  ال�صّنة 
على  واَظَب  والتي  و�صلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�صّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُصنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�صلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�صنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإىل  فق�ّصموها  ال�صافعّية  اأّما 
ب�صجود  ُتب  التي  نن  ال�ُصّ وهي 
عمداً  امُل�صلّي  ترَكها  �صواًء  ال�صهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �صهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّصموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُصنن  هي  ال�صنن  ومندوبات؛  �ُصنَنٍ 
غري  ال�ُصنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّصموا 
ال�ُصنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُصنن 

اأقوال، و�ُصنن اأفعال وهيئات. 

 خ�ضو�ضيات املذهب املالكي 
على م�ضتوى اأ�ضول الفقه

ميتاز املذهب املالكي على م�صتوى اأ�صول الفقه بعدة مزايا وخ�صو�صيات من اأهمها: 
اأول: وفرة م�صادره وكرثة اأ�صوله املتمثلة يف الكتاب وال�صنة واإجماع الأمة وعمل اأهل املدينة والقيا�ص ول�صتح�صان 

وال�صتقراء وقول ال�صحابي و�رشع من قبلنا وال�صت�صحاب وامل�صالح املر�صلة و�صد الذرائع والعرف والأخذ 
بالأحوط ومراعاة اخلالف. بالإ�صافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها بع�ص املالكية اإىل األف 

ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.
هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي واأعطته قوة وحيوية وو�صعت بني اأيدي علمائه من و�صائل الجتهاد واأدوات 

ال�صتنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم من ممار�صته وي�صهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�ص املذاهب �صاركت املذهب املالكي يف بع�ص هذه الأ�صول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ 

بجميع هذه الأ�صول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�صها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�صول وامل�صادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�صحيح امل�صتمد من ال�رشع وامل�صتند اإليه 

كالقيا�ص. هذا التنوع يف الأ�صول وامل�صادر واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم اجلمود على النقل 
اأوالن�صياق وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�صة املحدثني ومدر�صة اأهل الراأي وهي �رش 

و�صطيته وانت�صاره والإقبال ال�صديد عليه و�رشب اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته.
ثالثا: تو�صعه يف ا�صتثمار الأ�صول املتفق عليها تو�صعا كبريا مما �صاعد وي�صاعد على �صد الفراغ الذي ميكن اأن 

يح�ص به املجتهد عند ممار�صة الجتهاد وال�صتنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع الكتاب وال�صنة ل يكتفي بالن�ص 
والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة وتنبيه اخلطاب كما يقبل دللة ال�صياق ودللة القرتان والدللة 

التبعية، وقد ا�صتدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب الزكاة يف اخليل لقرتانها باحلمري (واخليل والبغال واحلمري 
لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�صع يف باب القيا�ص فقبل اأنواعا من القيا�ص ل يقبلها غريه ومل يخ�صه بباب من 

اأبواب الفقه ول نوع من اأنواع احلكم.
بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�ص اأنواع القيا�ص وي�صيقون جمالت املقبول عندهم. فال يقبلون القيا�ص 

على ما ثبت بالقيا�ص ول القيا�ص املركب والقيا�ص على خم�صو�ص وقيا�ص العك�ص. ول يجيزون القيا�ص يف احلدود 
والكفارات والرخ�ص والتقديرات والأ�صباب وال�رشوط واملوانع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �ضلى اهلل عليه و �ضلم
الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على النتهاء يف كمالها ويكفيك من 
اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( ، ويف  ذلك �صهادة رب العاملني يف 
ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة 
خري يف القرءان هي يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه اأي�صاً:«مل يكن ر�صول 
اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه 
اإل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل. ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد 
حياء من العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف وجهه« رواه البخاري. وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه 
�صلى اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اجْلَ

العبادات معللة مب�ضالح اخللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: »�صبل الو�صول وعالمات القبول« 
األ وهو اخل�صوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح اخللق، واأن هناك طقو�صاً من �صمات 

الديانات الو�صعية الأر�صية، الطقو�ص حركاٌت، و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �صورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �صَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ

] �صورة البقرة [
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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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الرابع  اجليل  فوك�س  فورد 
مقرر و�سولها للأ�سواق مطلع 
مع  للمناف�سة  املقبل  العام 
جولف  فاجن  فولك�س  اأمثال 
بقطاع  الأخرى  واملوديلت 

الكومباكت يف ن�سخ هات�سباك 
و�سيدان، اإل اأنه ح�سب اإحدى 
توفري  اأي�سا  �سيتم  التقارير، 

بيك اأب منها.
ال�سوء  على  ح�سلت  ما  اإذا 

اإنتاجها،  لبدء  الأخ�رض 
بيك  كورير  وقتها  �ست�ستبدل 
يف  جتميعها  يتم  والتي  اأب 
من�سة  با�ستخدام  الربازيل 
حمدودة  التفا�سيل  في�ستا، 

لكن  اأب،  بيك  فوك�س  حول 
يف  اإنتاجه  يتم  اأن  يتوقع 
ي�سل  اأن  على  املك�سيك، 
بحلول  العاملية  الأ�سواق 

.2020

الهواتف الذكية تنهي ع�شر 
مفاتيح ال�شيارات قريبا

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ب�سكل  و�سام�سونغ  اآبل  حتالفت 
من  جمموعة  مع  متوقع  غري 
"معيار  لإنتاج  الأخرى،  ال�رضكات 
ال�سيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
الهواتف  اأ�سحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �سياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�س. وك�سفت املجموعة 
"كون�سورتيوم  با�سم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�سيارات"  ات�سال 
 Digital" عن  الأ�سبوع  هذا 
باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليعو�س  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�سيارات 
ال�رضكة  عن  النظر  بغ�س  الذكي، 

امل�سنعة للهاتف اأو ال�سيارة.
ات�سال  "كون�سورتيوم  من  والهدف 
ال�سيارات" هو اإتاحة م�ستوى اأكرب 
من التكامل بني الأجهزة املحمولة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رضكات،  من  الأع�ساء  جلميع 
دبليو"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هيونداي"  موتورز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�س"  جي  "اإل  واأي�سا 
و"�سام�سونغ"  و"بانا�سونيك" 
و"فولك�س فاغن". وقال رئي�س ق�سم 
اأودي،  �رضكة  لدى  الإلكرتونيات 
فخورون  "نحن  وار�سيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعملئنا 
املوديلت، فمن خلل توحيد حل 
مع  يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�سع  لدينا،  الأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�سع".  اأ�سا�س 
الوظائف  جميع  يوؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يقوم  التي 
من  امل�ستخدمني  ميكن  و�سوف 
بدء  وكذلك  الأبواب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�سغيل 
ال�سيارات اأي�سا اختيار منح مالكي 
موؤقتا  الآخرين  الذكية  الهواتف 
�سيارتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رضائح  ي�ستخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  التوا�سل 
وهي نف�سها التي متكن من الدفع 
الذكية  الهواتف  يف  مل�س  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع توفري الأمان.

جمموعة  ال�سيارة  مفتاح  ويحتوي 
ال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
وتاأجري  ال�سيارات  م�ساركة  مثل 
مفيد  كونه  عن  ف�سل  ال�سيارات، 
رئي�س  وقال  الطوارئ.  حالة  يف 
جمل�س اإدارة جمموعة كون�سورتيوم 
ات�سال ال�سيارات حمفوظ رحمان: 
ات�سال  كون�سورتيوم  بداأت  "لقد 
موا�سفات  على  العمل  ال�سيارات 
 ،2.0 الإ�سدار   Digital Key
وناأمل اأن يكون الإ�سدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع الأول 
رحمان  واأ�ساف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�سهد  قائل: 
ال�ستفادة  على  تعمل  ال�سوق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 الإ�سدار  من 
الن�سخة 2.0 من الإ�سدار الرقمي 
القادم �سيكون لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة 

التو�سع الهائل".

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سلح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رضعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رضة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة 

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رضكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رضكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  علمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رضكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعلم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديلت م�رضوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

ك�سفت بي اإم دبليو موؤخرا عن 
الفئة الثامنة كوبيه 2019، و من 
ر�سد لأول مرة ن�سختها الطويلة 
ذات الأربعة اأبواب، جران كوبيه 
لي�ست هذه اأول مرة نلقي نظرة 
مبار�س  ظهرت  حيث  عليها، 
غران   M8 �سكل  يف   2018
منوذج  اأما  الختبارية،  كوبيه 
حمافظا  يبدو  فاإنه  الختبار 
الديناميكية  التفا�سيل  على 
با�ستثناء  كوبيه،  الثامنة  بالفئة 
اأنه اأكرب حجما لإتاحة م�ساحة 

للأبواب اخللفية.
�ستتيح غران كوبيه لبي اإم دبليو 
الريا�سية  ال�سيارات  مناف�سة 
بانامريا  بور�س  مثل  الكبرية 
 AMG  GT4 ومر�سيد�س 
ذلك  اإىل  بالإ�سافة  كوبيه، 
تنوي ال�سانعة البافارية اإطلق 
ن�سخة ك�سف للفئة الثامنة والتي 

ر�سدت موؤخرا دون متويهات.
الأربعة  ذات  ال�سيارة  �ستح�سل 
بي  تقنيات  اأحدث  على  اأبواب 

عدادات  يت�سمنها  دبليو،  اإم 
اإن�س،   12.3 رقمية  قيا�سات 
�سا�سة 10.25 اإن�س للمعلومات 
اأنظمة  جمموعة  مع  والرتفيه، 
متقدمة  وم�ساعدة  �سلمة 
لل�سائق على ناحية املحركات، 

مفاجاآت  اأية  هنالك  تكون  لن 
الثامنة  الفئة  �ست�ستمل  حيث 
غران كوبيه على نف�س حمرك 
الكوبيه �سعة 4.4 لرت 8 �سلندر 
قوة 523 ح�سان، على اأن حت�سل 
M8 جران كوبيه للأداء العايل 

 V8 على حمرك تريبو مزدوج
قوة 600 ح�سان مع نظام دفع 
اأن تك�سف  رباعي هذا ومتوقع 
الثامنة  الفئة  عن  دبليو  اإم  بي 
 2019 خلل  كوبيه  جران 

كموديل 2020. 
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من نوع كال�شنيكوف وخمزن ذخرية مملوء, 
ح�شب ما افاد به اأول اأم�س اخلمي�س بيان 
البيان  يف  وجاء  الوطني  الدفاع  لوزارة 
الإرهاب وبف�شل  اإطار مكافحة  » يف  اأنه 
ال�شعبي,  الوطني  اجلي�س  قوات  جهود 
�ّشلم اإرهابي نف�شه, يوم 26 �شبتمرب 2018, 
بالناحية  بتمرنا�شت  الع�شكرية  لل�شلطات 
الأمر  يتعلق  و  ال�شاد�شة  الع�شكرية 
املدعو«اأبو  كانة«,  »الهمال  بامل�شمى 
خالد«, الذي التحق باجلماعات الإرهابية 
بحوزته  كان  الإرهابي   »2006 �شنة 
كال�شنيكوف  نوع  من  ر�شا�س  »م�شد�س 

وخمزن ذخرية مملوء«, ي�شيف امل�شدر.
ويف نف�س ال�شياق, ك�شفت ودمرت مفارز 
 )01( خمباأ  ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
للجماعات الإرهابية وقنبلة )01( تقليدية 
بكل  ومت�شيط  بحث  عمليات  اإثر  ال�شنع 
اإطار  ويف  وال�شلف/ن.ع.1  وزو  تيزي  من 
»اأوقفت  املنظمة,  اجلرمية  حماربة 

ال�شعبي,  مفرزة م�شرتكة للجي�س الوطني 
على  خمدرات  تاجر  بالوادي/ن.ع.4, 
 )10( بـ  ملة  حمحُ �شياحية  مركبة  منت 
فيما  املعالج,  الكيف  من  كيلوغرامات 
خالل  الوطني,  الدرك  عنا�رص  �شبط 

وتب�شة/ باتنة  من  بكل  متفرقة  عمليات 
خمتلف  من  خرطو�شة   )8750( ن.ع.5, 
العيارات, بالإ�شافة اإىل كمية من البارود 
ومعدات ح�شو اخلراطي�س«, ي�شيف بيان 

وزارة الدفاع.

م٫�س

وزارة الدفاع الوطني

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست 
�سلم الإرهابي امل�سمى »الهمال كانة« املدعو »اأبو خالد« نف�سه, لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست و 

بحوزته م�سد�س ر�سا�س .

البويرة

 28 والية ت�سارك 
يف احتفاالت 

ال�سياحة اجلبلية
يف  اخلمي�س  اليوم  ولية   28 �شاركت 
التي  اجلبلية  ال�شياحة  احتفالت 
انطلقت بدار ال�شباب »جناح حميمي« 
البويرة(,  �رصق  كلم   10( حيزر  ببلدية 
لل�شياحة  الوطنية  اجلمعية  ح�شب 
هذه  تنظيم  اإىل  بادرت  التي  الرتبوية 
اجلمعية  رئي�س  واأو�شح  التظاهرة. 
ال�شباب  بوزارة  رئي�شي  م�شت�شار  و 
»�شجلنا  يعقوب,  ايدير  الريا�شة,  و 
النطالق  يف  ولية   28 م�شاركة 
اجلبلية  ال�شياحة  لحتفالت  الر�شمي 
بحيزر«, م�شيفا اأن »الهدف من تنظيم 
هذه الحتفالت هو حت�شي�س ال�شباب 
اجلزائري اأكرث باأهمية تطوير ال�شياحة 
زيارات  تنظيم  خالل  من  اجلبلية 
ملختلف املواقع ال�شياحية التي تزخر 
يعد  »الأمر  اأن  اجلزائر«وقال  بها 
بالقدرات  للتعريف  لنا  بالن�شبة  فر�شة 
مناطقنا  بها  تتميز  التي  ال�شياحية 
ت�شم  التي  البويرة  غرار  على  اجلبلية 

مواقع خالبة كتيكجدة و تيغزيرت«.

�سعود النفط اإثر 
خماوف �سح املعرو�ض
اأم�س  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 
امل�شتثمرين  �شعي  مع  اجلمعة, 
على  املحتمل  الأثر  لتقدير 
جراء  العاملي  النفط  معرو�س 
الوليات  ت�شارف  التي  العقوبات 
�شد  فر�شها  على  املتحدة 
�شادرات اخلام الإيرانية وارتفعت 
ال�شاعة  بحلول  »برنت«  عقود 
05:48 بتوقيت غرينت�س, بواقع 15 
للربميل,  دولر   81.53 اإىل  �شنتا 
فيما يتجه »برنت« لت�شجل ارتفاع 
ن�شبته 5.6% يف �شبتمرب, يعد اأكرب 
مك�شب �شهري منذ اأفريل املا�شي 
يف حني �شعدت عقود »خام غرب 
الأمريكي  الو�شيط«  تك�شا�س 
دولر   72.32 اإىل  �شنتا   19 بواقع 
الأمريكي  اخلام  ويتجه  للربميل, 
 %3.6 ن�شبتها  مكا�شب  لتحقيق 
منذ  زيادة  اأكرب  يف  ال�شهر  هذا 

جوان املا�شي.
اإيران  على  العقوبات  و�شت�رصي 
ثالث اأكرب منتج يف »اأوبك« اعتبارا 

الـ4 من نوفمرب املقبل.

اأمن ولية الأغواط 

احلمالت التوعوية لتالميذ املدار�ض 

البويرة

مراهق ابن اإمام ي�سنق نف�سه

قام اإطارات من امل�شلحة الولئية 
امل�شلحة  و  العمومي  لالأمن 
يف  الق�شائية  لل�رصطة  الولئية 
اإلقاء  بالإ�رصاف على  الأغواط  
حول  توعوية  حت�شي�شية  درو�س 
موا�شيع الإ�شتعمال الأمن ل�شبكة 
اإ�شتهالك  وخماطر  النرتنت 
كل  تالميذ  لفائدة  املخدرات 
من متو�شطة بن عرو�س حممد 
و ثانوية التاوتي �شديق, و اإلقاء 

ال�شالمة  حول  اخرين  در�شني 
و  البيئة  حماية  و  املرورية 
مع  املحيط  على  املحافظة 
املرورية  للرتبية  تنظيم حظرية 
باملوازاة لفائدة تالميذ اإبتدائية 
بلم�رصي حممد بالأغواط, هذه 
للتطرق  فر�شة  كانت  ال�شانحة 
خمتلف  من  املوا�شيع  لهذه 
باب  بفتح  اإثرائها  مع  اجلوانب 

النقا�س للتالميذ .

قرية  ام�س  �شباح  اهتزت 
حيزر  لبلدية  التابعة  مركالة 
�رصق عا�شمة ولية البويرة على 
وقع خرب اإقدام مراهق يبلغ 15 
حلياته  حدا  و�شع  على  �شنة 
بطريقة ب�شعة , حيث وجد جثة 
هامدة معلقا على جذع �شجرة 
العائلي  املنزل  عن  بعيد  غري 

»الو�شط  م�شادر  وح�شب   ,
م�شجد  اإمام  ابن  ال�شحية   «
يعاين  ل  ثانوي  وطالب  القرية 
ا�شطرابات  و  م�شاكل  اأي  من 
فتحت  جهتها  ومن   , نف�شية 
م�شالح الدرك الوطني حتقيقا 
يف مالب�شات احلادثة الليمة .

اأح�سن مرزوق

�سيدي بلعبا�س

تلميذا يحاول االنتحار حرقا

ال�سحفي عبد الرحمان  بطا�ض  يف ذمة اهلل

�سكيكدة

  التحاليل توؤكد �سالمة منبع واد عمار 

بولية  يحي  مقدم  التلميذ  والد  وجه 
ال�شلطات  لكافة  �رصخة  بلعبا�س  �شيدي 
من اجل نقل اإبنه للخارج من اأجل تلقي 
من  حلروق  تعر�شه  بعد  هناك  العالج 
اأمام  املن�رصم  الأ�شبوع  الثالثة   الدرجة 
ملعب 24 فرباير ب�شيدي بلعبا�س التلميذ 
من  يعاين  متو�شط  الرابعة  يف  يدر�س 
حروق تعر�س لها بعدما اأ�رصم النار يف 

ج�شده لأ�شباب جمهولة مل يعرفها حتى 
ي�شلح  ل  منزل  يف  يقطن  الذي  والده 
ل�شيء ,اإذ عرب والد وهو يبكي بحرقة عن 
يف  فيها  يتخبط  التي  املزرية  الو�شعية 
اإل  �شيء  لكل  ي�شلح  الذي  امل�شكن  هذا 
من خالل  اإبنه  معاجلة  اجل  من  لل�شكن 

نقله اإىل فرن�شا 
�س.�سهيب

ال�شحفي  اهلل,  رحمة  انتقل اأم�س اإىل 
 51 ناهز  عمر  عن  بطا�س,  الرحمان  عبد 
من  املرحوم  ويعد  قلبية.  اأزمة  اإثر  �شنة, 
اجليل الذي التحق مبهنة املتاعب يف عز 
»لو�شوار  بيومية  وعمل  ال�شوداء  الع�رصية 
الفرن�شية وعدة  باللغة  ال�شادرة  داجلريي« 

عناوين اأخرى.
تلفزيونية  ح�ش�شا  ن�شط  اأن  له  �شبق  كما 
القنوات  لظهور  الأوىل  ال�شنوات  خالل 
بلدية  رئي�س  �شقيق  اأي�شا  وهو  اخلا�شة, 
وبهذا  بطا�س.  حكيم  الو�شطى,  اجلزائر 
اإىل  »اخلرب«  اأ�رصة  تتقدم  اجللل  امل�شاب 
مت�رصعة  التعازي  باأخل�س  الفقيد  عائلة 
هلل عز وجل اأن يتقبل الفقيد يف جناته واأن 

يلهمهم جميل ال�شرب وال�شلوان.

واد عمار  التاأكد من �شالمة منبع  مت 
غرب  )اأق�شى  عطية  اأولد  ببلدية 
بقرة  على  به  عرث  الذي  �شكيكدة( 

نافقة يوم الأحد املا�شي و ذلك 
ما  التحاليل, ح�شب  نتائج  بعد ظهور 
اأفاد به رئي�س املجل�س ال�شعبي لهذه 
اجلماعة املحلية, ح�شني فروم و اأكد 
التحاليل  نتائج  اأن  املنتخب  نف�س 
بينت اأن مياه هذا املنبع »غري ملوثة 
و ذات نوعية جيدة و �شاحلة لل�رصب« 
املنطقة  �شكان  متوين  باأن  مطمئنا 

احليوية  املادة  بهذه  املوؤ�ش�شات  و 
»�شي�شتاأنف  املنبع  هذا  من  انطالقا 
وقف  مت  فقد  للتذكري   .« تدريجيا 
من  انطالقا  باملياه  ال�شكان   متوين 
اإعالم  اإىل  بالإ�شافة  املنبع  هذا 
التي  املوؤ�ش�شات  و  املواطنني  جميع 
العادة من اخلزانني رقم 2  تتمون يف 
بذات  بونغرة  و  بوعون  ملنطقتي  و3 
ا�شتعمال  بعدم  ن�شحهم  و  البلدية 
مياه هذا املنبع كاإجراء حتفظي فور 

العثور على البقرة النافقة به.

تلم�سان

 وفاة امراأة مب�سلحة االأمرا�ض 
العقلية بامل�ست�سفى اجلامعي 

اإهتز �شهرة يوم الأربعاء امل�شت�شفى اجلامعي تيجاين 
اإمراأة  وفاة  وقع  تلم�شان على  بو�شط مدينة  دمرجي 
م�شلحة  م�شتوى  على  عالج  رحلة  يف  تقيم  و  نزيلة 
بوا�شطة  العقلية حيث عرث عليها م�شنوقة  الأمرا�س 
وعليه  اخلا�شة  م�شادرنا  من  علم  ما  ح�شب  غطاء 
هذا  ويف  اجلرمية  و  الإنتحار  فر�شية  بني  تتاأرجح  
امل�شت�شفى  مدير  املكان  عني  اىل  تنقل   ال�شدد 
و  الأمنية  امل�شالح  رفقة  مازوين  ال�شيد  اجلامعي 
الق�شائية حيث با�رص الأمن احل�رصي الرابع التحقيق 
مالب�شات  ملعرفة  املوظفني  من  جمموعة  مع 

احلقيقية التي اأدت اىل وفاة.
بكاي عمر

بتيزي وزو

 افتتاح �سالون 
الفالحة و االبتكار

�شيد�شن وزير الفالحة و التنمية الريفية عبد 
للفالحة  الوطني  ال�شالون  بوعزقي  القادر 
وزو  تيزي  بولية  تنظيمه  املزمع  البتكار  و 
مببادرة من الغرفة املحلية للفالحة ,حتت�شن 
اإىل ال3 من �شهر  الفاحت  ولية تيزي وزو من 
اإىل ع�رصنة  ال�شالون  القادم و يهدف  اأكتوبر 
األفالحي وحت�شني املردودية بف�شل  الن�شاط 
البتكار واللجوء اإىل التقنيات اجلديدة لالإنتاج 
الفكرة تكمن يف  و اقت�شاد املوارد والت�شيري 
من  واجلامعة  الفالحني  بني  ج�شور  اإن�شاء 
بها  تقوم  التي  الأبحاث  من  ال�شتفادة  اجل 
هذه املوؤ�ش�شة املنتجة لالبتكار كما ت�شاهم 
يف ت�شجيع الفالحني على تبني طرق جديدة 
املردودية  بتح�شني  لهم  ,ت�شمح  لالإنتاج 
واحلفاظ على ن�شاطاتهم وتطويرها �شينظم 
ال�رصكاء  عديد  مع  بالتعاون  ال�شالون  هذا 
مديرية  بينهم  من  والوطنيني,  املحليني 
امل�شالح الفالحية للولية, واملجل�س ال�شعبي 

األولئي
 ح-�س 
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