
�لكناري ي�صعى �إىل ن�صف 
تاأ�صرية دور �ملجموعات

رفعنا للوزير تقرير� بالقو�ئم �مل�صخمة 
للجمعيات منتهية �ل�صالحية

م�صروع قانون �ملالية 2020 
يحيي مقرتحات �ل�صلم �الجتماعي 

غرق 929 مهاجر� غري �صرعي بالبحر 
�ملتو�صط خالل 2019

اجلمعة الـ30 من احلراك ال�شعبي

�ملتظاهرون ير�هنون على 
�فتكاك �ل�صرعية �ل�صعبية 

ما بني 12و15 �سبتمرب, �سركة طا�سيلي للطريان: 

ت�صعرية جديدة للرحلة بني باري�س-�لعا�صمة
�ص4
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زغماتي يراهن على �شلطة مطلقة
 للهيئة امل�شتقلة 

جمل�س الأمة ي�صادق  على 
القانون اجلديد لالنتخابات 

�ص3وال�صلطة امل�صتقلة

�ص3

�ص6 �ص13  �ص3

�ص4

�سبيبة القبائل / حافيا كوناكري اليوم 
ابتداء من 19:30

رئي�س الغرفة الفالحية لورقلة عقبة �شكري بوزياين للو�شط:

على  راأ�شها ال�شريبة على الرثوة 

فيما و�شل 55819 حراقا �شاملا اإىل اأوروبا
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غرق امليرتو واملطار, بني التهاون واملمار�سات املافياوية:

قطر�ت �الأمطار تف�صح �لربيكوالج..وماآل �ملاليري
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 •    مطالب بفتح حتقيق عن ف�سائح الربيكوالج
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تيزي وزو:

 اإطالق جتريبي ل300 طائر
 حجل ببوحري 

مت �إطالق عملية جتريبية لطائر 
�حلجل يف منطقة ببوحري بلدية 
38كم  بعد  على  �لو�قعة  �إيفر� 
�رشق تيزي وزو ح�سبما علم من 
رئي�س فدر�لية �ل�سيد بالوالية, 

�أرزقي عيدر.
فقد  عيدر,  ذكره  ملا  ووفقا   

�لتي  �لعملية  هذه  �جناز  مت 
يدوم  برنامج  �إطار  يف  تندرج 
منذ  فيه  و�رشع  �سنو�ت  ثالث 
مدير  بح�سور   ,2018 �سنة 
رئي�س  و  لزر�لدة  �ل�سيد  مركز 
�ملجل�س �ل�سعبي الإيفر� ورئي�س 
�لغابات  حمافظة  مقاطعة 

لعز�زقة وعدد من �ل�سيادين.
�لتي  �لعملية  هذه  وتهدف 
بني  �تفاق موقع  �إطار  متت يف 
�لغابات  حمافظة  و  �لفدر�لية 
�إىل  لزر�لدة  �ل�سيد  مركز  و 
�حلجل  لطائر  �العتبار  �إعادة 
و �مل�ساهمة يف تكاثره ح�سبما 

�لذي  عيدر  �ل�سيد  �أكده 
�ل�سنة  نوع   500 باإطالق  ذكر 
مدير  قال  بدوره  و  �ملا�سية. 

,�سعيد  لزر�لدة  �ل�سيد  مركز 
هذه  ح�رش  �لذي  خطاوي, 
مرة,  لثاين  �لتجريبية  �لعملية 

هو  �ملركز  مهام  بني  من  �أن 
لتطوير  �ل�سيادين  »مر�فقة 

ن�ساط �ل�سيد«.

خبر في 
صورة

اإعادة اإ�سكان عائلة انهار منزلها 
ب�سبب انفجار قارورة غاز بالعا�سمة

على  تقطن  عائلة  ��ستفادت 
م�ستوى حي �لكاف ببلدية و�د 
قري�س )�لد�ئرة �الإد�رية باب 
�لو�دي(, �خلمي�س, �خلمي�س 
من �سكن ببلدية عني �لبنيان 
)غرب �لعا�سمة( بعد �نهيار 
قارورة  �نفجار  �ثر  م�سكنها 
�الأب  وفاة  �إىل  �أدى  غاز 
و�إ�سابة �إبنتيه بجروح بليغة. 

 
وعلى هام�س �إ�رش�فه على عملية �إعادة �إ�سكان �لعائلة �ملنكوبة �أو�سح 
�لو�يل �ملنتدب للمقاطعة �الإد�رية لباب �لو�دي عبد �لعزيز عثمان �أن 
ببلدية عني  �لتي �ستفادت من �سكن الئق بحي 1000 م�سكن  �لعائلة 
بحي  يقع  �لذي  منزلها  »تعر�س  �لعا�سمة,  و�يل  بتعليمات من  بنيان 
�لكاف ببلدية و�د قري�س لالنهيار �سهر ماي �ملا�سي النفجار قارورة 
غاز �أدت �إىل وفاة �الب )33 �سنة( وكذ� �إ�سابة �إبنتيه ذ�ت 3 �سنو�ت 

و�سنة ون�سف بحروق جد خطرية«.
 27 ذ�ت  للو�لدة  �سمحت  �لعملية  �أن  �لوالئي  �مل�سوؤول  نف�س  و�أ�سار 
عاما من �إيجاد �سقف ياأويها وبناتها �الأربع �للو�تي ترت�وح �أعمارهن 
بني 1 �سهر و 7 �سنو�ت و كانت »تعاين من و�سع �جتماعي جد �سعب«, 
خا�سة ونحن على �أبو�ب ف�سل �ل�ستاء , مربز� �أن »�لعملية تندرج يف 
�إطار �لعمليات �لت�سامنية �لتي تخ�س�سها �لوالية ملثل هذه �حلاالت 

�الإن�سانية و �لتكفل بان�سغاالت �لعائالت �ملعوزة«.

الطبعة الدولية ال�سابعة ل�سور 
اأعماق البحر للكورني�ش اجليجلي 

�خلمي�س,  �نطلقت 
�لدولية  �لطبعة  فعاليات 
�ل�سابعة مل�سابقة  »�سور 
للكورني�س  �لبحر  �أعماق 
�جليجلي و�لفيلم �لق�سري 
بليدة  برج  ب�ساطىء   «
�لعو�نة  ببلدية  »�ندرو« 

غرب مدينة جيجل.
هذه  يف  و�سارك 
�أ�رشفت  �لتي  �مل�سابقة 

على تنظيمها �حلظرية �لوطنية لتازة بالتن�سيق مع �ل�سندوق �لدويل 
جيجل  غر�ر  على  �لواليات  خمتلف  من  ثنائي   23 �لبيئة,  حلماية 
م�ساركني  �إىل  �إ�سافة  ووهر�ن  وعنابة  و�سكيكدة  �لعا�سمة  و�جلز�ئر 
�لب�رشي  �ل�سمعي  يف  ت�سم خرب�ء  وبح�سور جلنة حتكيم  تون�س  من 

وباحثني يف �لتنوع �لبيولوجي و�لبحري.
�لطابع  فاإن  لتازة,  �لوطنية  �حلظرية  مديرة  بودوحان  ليليا  وح�سب 
�لدويل �لذي �كت�سته �مل�سابقة منذ 2018, بعد �أن كانت وطنية خالل 
�مل�ساركة   على  �لطبعة  هذه  يف  �قت�رش  �الأوىل,  �خلم�س  �لدور�ت 
يف  دول  عدة  من  �مل�ساركني  بع�س  ><لتاأخر  بالنظر  �لتون�سية 
�لت�سجيل عرب �لو�ب و�ملوقع �لر�سمي للحظرية �لوطنية تازة  �إىل ما 

بعد �الآجال �ملحددة<<.
وح�سب ذ�ت �مل�سوؤولة,  فاإن » هذه �مل�سابقة و �إ�سافة �إىل طابعها 
�لر�مية  �لر�سائل  من  جمموعة  لبعث  تاأتي  �لتناف�سي,  و  �لرتفيهي 
�لبحري وحمايته ف�سال عن حماية �ملحيط  �ل�ساحل  للحفاظ على 
حتت �ملاء وكذ� �إبر�ز �لتنوع و �لرث�ء �لبيولوجي ل�سو�حلنا و�سو�طئنا 

ناهيك عن ��ستحد�ث بنك معلومات بيئي للحظرية �لوطنية لتازة«.

�ساهم جتاوب �ملجتمع �جلز�ئري 
يف  �لزكاة  �سندوق  م�رشوع  مع 
رفع �إير�د�ته من 5 مليار �سنتيم 
 18 �سنتيم خالل  مليار   140 �إىل 
�سنة ح�سبما ك�سف عنه بالبليدة 
وزير �ل�سوؤون �لدينية و�الأوقاف, 

يو�سف  بلمهدي.
ت�رشيح  يف  بلمهدي  و�أو�سح    
�إ�رش�فه  هام�س  على  لل�سحافة 
على ملتقى حول �سندوق �لزكاة 
�أن »�ملجتمع �جلز�ئري �حت�سن 
منذ  �لزكاة  �سندوق  م�رشوع 
�سنة,   18 حو�يل  منذ  تاأ�سي�سه 
�ل�سندوق  �إير�د�ت  �أن  بدليل 

يف  �سنتيم  مليار   5 من  قفزت 
�ل�سنة �الأوىل من �إطالقه �ىل 140 

مليار �سنتيم يف �سنة 2018«.
و�أ�ساف �أن �نخر�ط �جلز�ئريني 
يف �سندوق �لزكاة �سمح بتوطيد 
�سو�ء  �ملو�طنني  بني  �لعالقة 
وزيادة  �ملتلقي,  �أو  �ملت�سدق 
كما  ولهذ�,  �الأمو�ل,  روؤو�س 
�إ�سافة  تقدمي  »باإمكاننا  قال,  
�ملو�سم  هذ�  خالل  جديدة 
)2010/2019( و رفع هذ� �لرقم 
�لوزير  و�أ�سار  �لفقر�ء«.  لفائدة 
�ساهم  �لزكاة  �سندوق  �أن  �إىل 
�لتنمية  يف  ي�ساهم  ز�ل  وال 

الأن  �القت�سادية,  و  �الجتماعية 
رباين«  �قت�سادي  »نظام  �لزكاة 
من  �مل�ستفيدين  عدد  بلغ  حيث 

من  عاجزين  و  �أر�مل  و  يتامى 
تاأ�سي�سه  منذ  �ل�سندوق  هذ� 

3مليون م�ستفيد.

نبيل قروي يدخل يف اإ�سراب
                                                                          عن الطعام

مثلما  �لطعام  �إ�رش�ب عن  نبيل قروي يف  �لتون�سي  �الأعمال  دخل رجل 
ك�سف عنه �أحد �ملحامني �ملكلفني مبتابعة ملف �لدفاع عنه وهو �لذي 
يتو�جد قابعا يف �سجن �ملرناقية, حيث قال ر�سا �حلاج يف من�سور له على 
»ن�سمة«  قناة  مالك  �أن  »فاي�سبوك«  �الجتماعي  �لتو��سل  ح�سابه مبوقع 
�لتلفزيونية �أخربه باللجوء �إىل �الإ�رش�ب كخيار من �أجل �ملطالبة بحقه 

يف ممار�سة حقه يف �النتخاب.

غوالم يزور اإحدى ثانويات نابويل
 

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �سنع 
قيامه  عند  �حلدث  غوالم  فوزي 
يف  �لثانويات  الإحدى  بزيارة 
مرفوقا  �الإيطايل  نابويل  مدينة 
خاليدو  �ل�سنغايل  �لدويل  بزميله 
�لطلبة  بتحفيز  قام  �أين  كوليبايل, 
جيدة  در��سية  �سنة  حتقيق  على 
الأحالمهم  حتقيقهم  يف  ت�ساهم 
�لظهري  و�دخل  �مل�ستقبلية, 

�الأي�رش لنادي �جلنوب �الإيطايل �لفرحة قلوب �لطلبة �لذي كانو� �سعد�ء 
بح�سور جنمي فريق �ملدينة.

م�سروع �سندوق الزكاة رفع اإيراداته لـ140 مليار 

�خلمي�س  م�ستغامن  والية  �أحيت 
»�سيدي  ملعركة   63 �لذكرى 
زقاي« )13- 16 �سبتمرب 1956( 
جبلي حممد  �لقائد  و��ست�سهاد 
وقامت  علي.  �سيدي  ببلدية 
�ملدنية  �ملحلية  �ل�سلطات 
علي  �سيدي  لد�ئرة  و�لع�سكرية 

)50 كلم �رشق م�ستغامن( بو�سع 
و�لرتحم  �لزهور  من  �إكليل 
بالن�سب  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  على 
�لتذكاري �ملخلد لهذه �ملعركة 
ببلدية  »�لق�ساق�سة«  بدو�ر 
�سيدي علي, بح�سور جمع غفري 
�لثورية  و�الأ�رشة  �ملو�طنني  من 

بينهم  ومن  �ل�سهد�ء  وعائلة 
عائلة �ل�سهيد جبلي حممد.

الأول  �ملنا�سبة  هذه  �إحياء  ومت 
مرة �لعام �ملا�سي بعد �نقطاع 
د�م عدة �سنو�ت بح�سور تالميذ 
�إحد�هما  �بتد�ئيتني  مدر�ستني 
حممد  �ل�سهيد  ��سم  حتمل 

�لتاريخ  تر�سيخ  بهدف  جبلي 
وخ�سو�سا  و�ملحلي  �لوطني 
�ملجيدة  �لتحرير  ثورة  �أحد�ث 
ح�سبما  و�لنا�سئة  �لتالميذ  لدى 
ذكرته مديرة �ملجاهدين لوالية 
يف  م�سعود  بن  دليلة  م�ستغامن 

ت�رشيح.

اإحياء الذكرى 63 ملعركة �سيدي زقاي وا�ست�سهاد 
القائد جبلي حممد 
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اجلمعة الـ30 من احلراك ال�شعبي

املتظاهرون يراهنون على افتكاك 
ال�سرعية ال�سعبية 

 •        امل�شريات ت�شرتجع كثافتها
جدد املتظاهرون يف اجلمعة 30 من عمر احلراك ال�شعبي، رف�شهم لطريقة التح�شري القائمة 

بخ�شو�ص الرئا�شيات، مطالبني ب�شيغة تبنى على مراحل مقنعة، يف حني عرفت امل�شريات انتعا�شا.

اإميان لوا�ص

رف�ضهم  عن  املتظاهرون  عبرّ 
اإنتخابات  بتنظيم  ال�ضلطة  لتم�ضك 
مت�ضارعة،  بطريقة  رئا�ضية 
اخلا�ضة  ال�رشوط  حتديد  جمددين 
رحيل  اإىل  داعني  املرحلة،  بت�ضيري 
النظام  وجوه  وكل  الثالثة  الباءات 
مع  انتخابات  »مكان�ش  بالهتاف 
الع�ضابات«، يف حني نددوا باإ�رشار 
بوجوه  انتخابات  بتنظيم  ال�ضلطة 
�ضهدت  حيث  �ضعبيا،  مرفو�ضة 
اأعداد  توافد  العا�ضمة  �ضوارع 
كبرية من املتظاهرين الذين رفعوا 
لإجراء  معار�ضة  �ضيا�ضية  �ضعارات 

الظروف  يف  الرئا�ضية  النتخابات 
احلالية، وكذلك طعنوا يف خمرجات 
جلنة احلوار والو�ضاطة التي يقودها 

كرمي يون�ش.
 30 يف اجلمعة  املتظاهرون  ورفع 
كان�ش  ما  الالفتات،«  من  العديد 
»مطالبني  الع�ضابات«،  يا  انتخابات 
 « وجوهه  جميع  و  النظام  برحيل 
حتت لفتات يتنحاو قاع« ، كما مت 
رفع العديد من الالفتات » امل�ضرية 
مع  لالنتخابات  ل  ل  و«  �ضلمية« 
لل   «  ،  « القدمية  املنظومة 
رموز  كل  قبل ذهاب  لالإنتخابات 
جمهورية  لبناء  »نعم  و  الع�ضابة« 

ثانية اجلزائر حرة م�ضتقلة »،« دولة 
مدنية دميقراطية يف اإطار املبادئ 
 « حريتي«،  اأعطني   « النوفمبية، 
حتى  ميفرقنا  واحد  �ضعب  احنا 

واحد«، » معا نربحهم قاع« .
ما  واهلل  الفوط  »ماكن�ش  اأهازيج 
لزم  �ضالح  وبن  وبدوي  نديرو 
يطريو« كانت حا�رشة بقوة لإعالن 
رف�ش امل�ضاركني التوجه لل�ضناديق 
برجمة  على  موؤ�رشات  بروز  بعد 
نهاية  قبل  الرئا�ضية  الإنتخابات 
رفع  امل�ضريات  عرفت  كما  ال�ضنة، 
اأرقام  حملت  كبرية  وطنية  اأعالم 
خاوة«  »خاوة  �ضعار  ورفع  الوليات 

و »دولة مدنية«.
املركزية  اجلامعة  من  وبالقرب 
رفع اأهايل املوقوفني يف امل�ضريات 
مطالبني  لأبنائهم  �ضورا  ال�ضابقة 
تفاعل  وقد  �رشاحهم،  باإطالق 
املتظاهرون مع مطلبهم من خالل 
اأهازيج »اأطلقو ولدنا يا احلقارين«، 
يف  ح�رشوا  �ضبان  ارتدى  كما 
الـ30 قم�ضانا حتمل �ضور  امل�ضرية 
املجاهد خل�رش بورقعة كتب عليها 

»احلرية للمجاهد بورقعة«.
يف   30 اجلمعة  م�ضرية  تاأتي  و 
مرور  مع  خا�ضة،  جد  ظروف 
ال�ضلطة اإىل  امل�ضادقة على قانوين 

القانون  وم�رشوع  النتخابات 
الع�ضوي لل�ضلطة امل�ضتقلة ملراقبة 
ال�ضعارات  تعالت  كما  النتخابات. 
معتقلي  �رشاح  باإطالق  املطالبة 
الرائد  راأ�ضها  على  احلراك، 
كرمي  ال�ضيا�ضي  والنا�ضط  بورقعة، 
طابو..«  كرمي  اأكب..  »اهلل   ، طابو 
التي دوت يف �ضارع ديدو�ش مراد، 

»ليبي كرمي طابو«.

املتظاهرون يعودون للت�شاوؤل 
عن تفعيل املادة 7 و 8

الت�ضاوؤل  اإىل  كما عاد املتظاهرون 
حتت   ،8 و   7 املادة  جت�ضيد  عن 

انتخابات  ول  للحوار  ل   « �ضعارات 
�ضعارات  ورفع  الع�ضابات  مع 

املادتني: 7 و 8 ».

فعرفت  الأمني  اجلانب  من  اأما 
م�ضددة  غري  اأمنية  تعزيزات 
اختناق  يف  ت�ضبب  ما  م�ضبوقة، 
حركة املرور على م�ضتوى مداخل 
على  الت�ضييق  مت  كما  العا�ضمة، 
م�ضتوى  على  املركبات  مرور 
العا�ضمة،  داخل  الأمنية  احلواجز 
حتمل  �ضيارة  كل  ومت  توقيف 
كما  العا�ضمة.  خارج  من  ترقيما 
�ضفوف  يف  اعتقالت  ت�ضجيل  مت 

املتظاهرين.
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زغماتي يراهن على �شلطة مطلقة للهيئة امل�شتقلة 

جمل�س الأمة ي�سادق  على القانون اجلديد لالنتخابات 
وال�سلطة امل�ستقلة

- زغماتي يثمن دور اجلي�ص للخروج من الأزمة
الأمة  جمل�ش  اأع�ضاء  �ضادق 
م�رشوعي  بالإجماع،  على 
اجلديد،  النتخابات  قانون 
يف  النتخابات،  �ضلطة  وقانون 
رئي�ش  برئا�ضة  علنية  جل�ضة 
بالنيابة �ضالح قوجيل  املجل�ش 
 15 و  ع�ضو   100 وبح�ضور 

وكالة.
حافظ  العدل  وزير  واعتب 
زغماتي،  بلقا�ضم  الأختام، 
الأمة  جمل�ش  اأع�ضاء  م�ضادقة 
على م�رشوعي قانون النتخابات 
لالنتخابات  الوطنية  وال�ضلطة 
يُعد مبثابة الإم�ضاء على �ضهادة 
وزير  وقال  جديد  نظام  ميالد 
يف  زغماتي،  بلقا�ضم  العدل 
الت�ضويت  عقب  األقاها  كلمة 
“الن�ضني  اإن  القانونني  على 
على  بالغة  اأهمية  يكت�ضيان 
يكر�ضان  فهما  �ضعيد،  من  اأكرث 
املمار�ضات  بني  القطيعة 
القدمية التي طبعت النتخابات 
ويج�ضدان  �ضابقا،  بالدنا  يف 
التغيري  يف  ال�ضعب  اإرادة  كذلك 
بكل  ممثليه  اختيار  يف  وحقه 
حرية و�ضفافية، من خالل اإبعاد 
الإدارة عن النتخابات نهائيا”.

حافظ  العدل  وزير  وعر�ش 
زغماتي خالل  بلقا�ضم  الأختام 
قانوين  م�رشوعي  اجلل�ضة  ذات 
قانون  وم�رشوع  النتخابات 
امل�ضتقلة  لل�ضلطة  الع�ضوي 
لالنتخابات، اأمام نواب جمل�ش 
زغماتي،  بلقا�ضم  الأمة  وقال 
اأن اجلزائر على موعد انتخابي 
اأ�ضوات  عن  احلر  للتعبري  هام، 
ال�ضعب بكل حرية ودميقراطية 
اجلارية  ال�ضنة  موعد  قبل 
ال�ضلطة  اأن  الوزير  واأو�ضح 
لالنتخابات  امل�ضتقلة  الوطنية 
تنظيم  مهمة  لها  �ضتعهد 
جميع  يف  النتخابات  ومراقبة 
ا�ضتدعاء  من  بداية  مراحلها 
اإعالن  غاية  اإىل  الناخبة  الهيئة 

متلك  واأنها  الأولية  النتائج 
�ضلطة مطلقة.

 واأ�ضاف الوزير خالل رده على 
ان�ضغالت اأع�ضاء جمل�ش الأمة، 
كيفية  يبني  الن�ضني  م�رشوع  اأن 
التحيز  عدم  مفاهيم  تكري�ش 
والتمييز بني املرت�ضحني.واأ�ضار 
القوائم  حول  رده  يف  الوزير 
القانون  م�رشوع  اأن  الإنتخابية، 
يخ�ش  فيما  بجديد  ياأت  مل 
النتخابية. القوائم  مراجعة 
يف  يكمن  اجلديد  اأن  واأفاد 
ملراقبة  خا�ضة  جلنة  ت�ضكيل 
فجميع  النتخابية  القوائم 
التغيري،  مي�ضها  مل  القواعد 
�ضنة  كل  العادية  املراجعة 
واملراجعة ال�ضتثنائية مبنا�ضبة 
واأ�ضاف  الإنتخابي  الإ�ضتحقاق 
مراقبة  اأن  ال�ضياق،  ذات  يف 
لل�ضلطة  املخ�ض�ضة  امليزانية 
امل�ضتقلة تكون من قبل جمل�ش 
الأموال  واأن  خا�ضة  املحا�ضبة 
ت�رشف  حتت  تو�ضع  التي 
عمومية  اأموال  هي  ال�ضلطة 
العادية  للطرق  يخ�ضع  وكغريه 

للمراقبة والقانون.
وزير  اأثنى  اأخرى  جهة  من   
بلقا�ضم  الأختام،  حافظ  العدل 
زغماتي، على الدور الذي لعبته 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف الأ�ضهر 
بف�ضل  انه  اأكد  اأين  املا�ضية 
ما  اجلزائر  جتنب  “اجلي�ش”، 

ح�ضل يف بلدان اأخرى.
ويف رده على ان�ضغالت اأع�ضاء 
هذا  يف  قال  الأمة،  جمل�ش 
اإنكار  ي�ضتطيع  اأحد  “ل  ال�ضدد 
دور اجلي�ش وقراراته احلكيمة  
الأزمة  من  البالد  لإخراج 
وي�ضاند  مطالب  ومرافقة 
ال�ضعب. كما تعهد وزير العدل، 
للجزائر  الأح�ضن  بتقدمي 
ال�ضعب  طموحات  يلبي  مبا 
اجلزائري، الذي اأكد اأن احلاكم 
يف اجلزائر ينبغي اأن يحوز على 

دونها  من  لأنه  ال�ضعب،  ثقة 
مهما  �ضيء  فعل  ي�ضتطيع  لن 
و  ي�ضعها،  التي  القوانني  كانت 
الذهاب  :«نريد  قائال  اأ�ضاف 
م�ضتحيال،  لي�ش  وهذا  بعيدا 
م�ضهود  وطنية  كفاءات  لدينا 
لها عامليا وثروات نح�ضد عليها 

لكن مع الأ�ضف غاب الراأي.
البالد  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 
يتمثل  هام،  موعد  على  مقبلة 
التي  الرئا�ضية،  النتخابات  يف 
حرية  بكل  ال�ضعب  فيها  �ضيعب 
م�ضريا  اآرائه،  عن  ودميقراطية 
اجلديدة  القوانني  هذه  اأن  اإىل 
ال�ضلطات  كل  اإبعاد  �ضيتم 
تنظيم  من  والإدارية  العمومية 
اأن  م�ضيفا  النتخابية،  العملية 
�ضتتمتع  امل�ضتقلة  »ال�ضلطة 
بال�ضخ�ضية املعنوية وال�ضتقالل 
اإىل  واأ�ضار  والإداري  املادي 
امل�ضتقلة  الوطنية  ال�ضلطة  اأن 
مهمة  لها  �ضتعهد  لالنتخابات 
النتخابات  ومراقبة  تنظيم 
من  بداية  مراحلها  جميع  يف 
اإىل  الناخبة  الهيئة  ا�ضتدعاء 
ولال�ضارة  النتائج  اإعالن  غاية 
املجل�ش  نواب  �ضادق  قد  كان 
ال�ضعبي،  اخلمي�ش،  الوطني 
الع�ضوي  القانون  م�رشوع  على 
قانون  وم�رشوع  لالإنتخابات، 
ال�ضلطة امل�ضتقلة لالإنتخابات، 

بالأغلبية.

 �شبوتة: القوانني 
اجلديدة اخلا�شة 

بالنتخابات عاجلت 
طابوهات

ال�ضوؤون  جلنة  مقرر  اأكد 
فوؤاد  الأمة،  مبجل�ش  القانونية 
القوانني  م�رشوع  اأن  �ضبوتة، 
املتعلقة بالنتخابات، عاجلت 
م�ضائل كانت يف حكم املمنوع 
بخ�ضو�ضها  النقا�ش  فتح 
ت�رشيح  يف  �ضبوتة  واأو�ضح 

هام�ش  على  لل�ضحفيني، 
القوانني  م�ضاريع  مناق�ضة 
املتعلقة بالنتخابات مبجل�ش 
الأمة، اأن م�ضاألة اإعداد ميزانية 
يف  كانت  النتخابية،  العملية 
رغم  مناق�ضتها  املمنوع  حكم 
اأن املعار�ضة لطاملا طرحتها، 
قانون  م�رشوع  اليوم  لياأتي 
ال�ضلطة امل�ضتقلة لالنتخابات 
ويعاجلها واأ�ضار ذات املتحدث 
اأن هذه القوانني تتيح لأطراف 
مراقبتها  النتخابية  العملية 
ا�ضتدعاء  من  بداية  وت�ضيريها 
الهيئة الناخبة اإىل غاية اإعالن 

النتائج.

 تيغر�شي الهواري: 
القانون مك�شب للحراك 

ال�شعبي
املالية  جلنة  ع�ضو  قال 
تيغر�ضي  وامليزانية 
كان  القانون  الهواري  اأن 
ال�ضيا�ضية،  للطبقة  مطلب 
وكل  اجلمعيات،  املنظمات 
اأو  داخل  �ضواء  املواطنني 
مك�ضب  وهو  الوطن  خارج 
واأ�ضاف  ال�ضعبي  للحراك 
م�رشوعي  اأن  املتحدث  ذات 
وم�رشوع  النتخابات  قانوين 
لل�ضلطة  الع�ضوي  القانون 
يحوي  لالنتخابات،  امل�ضتقلة 
اأهمها  ايجابية  عدة  نقاط 
اجلامعي  امل�ضتوى  ا�ضرتاط 
خ�ضو�ضا تر�ضح بع�ش الأ�ضماء 
الفارط  الرئا�ضي  لال�ضتحقاق 
الرت�ضح  قوائم  من  وجعلت 
من  العديد  لدى  اأ�ضحوكة 
جمل�ش  نائب  واعتب  الدول. 
هو  الأربعني  �ضن  اأن  الأمة 
البالغ  يكون  بحيث  الأن�ضب 
تخوله  وحكمة  برزانة  يتمتع 
ب�ضكل جيد  والتفكري  للمن�ضب 

يف �ضيا�ضة البلد.
 ف.ن�شرين 

على  راأ�شها ال�شريبة على الرثوة 

م�سروع قانون املالية 2020 يحيي 
مقرتحات ال�سلم الجتماعي 

التمهيدي  امل�رشوع  اقرتح 
فر�ش   ،2020 املالية  لقانون 
اجلزائر،  الرثوة  على  �رشائب 
التق�ضيم  �ضمان  بهدف 
بني  ال�رشيبية  لالأعباء  الأمثل 
اأبقى  كما  املواطنني«،  كل 
لقانون  التمهيدي  امل�رشوع 
النفقات  على   2020 املالية 
ثابتة  للميزانية  الجتماعية 
دون تغيري بالرغم من ال�ضغوط 

املالية التي تواجهها البالد.
التمهيدي  امل�رشوع  اقرتح 
تدعيم   2020 املالية  لقانون 
على  ور�ضوم  �رشائب  فر�ش 
على  بناء  واملمتلكات،  الرثوة 
العقارية  الرثاء  موؤ�رشات 
خالل  من  العقارية،  وغري 
الرثوة،  على  �رشائب  فر�ش 
تفاديا لتهريب روؤو�ش الأموال 
الر�ضمية  ال�ضوق  يف  املتداولة 

اإىل ال�ضوق املوازية.
فر�ش  اقرتاح  اأن  ويذكر 
بني  قيمتها  ترتاوح  �رشيبة، 
الرثوة  على  باملئة،  5ر3  و   1
كان  دج  مليون   50 تفوق  التي 
قد اأدرج �ضمن م�رشوع قانون 
املالية 2018 قبل اأن يتم الغاوؤه 
املالية  جلنة  من  باقرتاح 
ال�ضعبي  باملجل�ش  وامليزانية 

الوطني.
امل�ضتهدفة  الرثوات  وكانت 
قانون  م�رشوع  اإطار  يف 
الأمالك  ت�ضمل   2018 املالية 
اخلوا�ش  و�ضيارات  العقارية 
 2.000 �ضعتها  تفوق  التي 
�ضم   2200 و  )بنزين(  �ضم3 
و  واليخوت  3 )املازوت( 
ال�ضباق،  وخيول  النزهة  �ضفن 
القطع  ال�ضياحية،  الطائرات 
قيمتها  تفوق  التي  الفنية 
املجوهرات  و  دج   500.000
و الأحجار الكرمية و املعادن 
املالية  جلنة  النفي�ضة. لكن 

ال�ضفلى  بالغرفة  امليزانية  و 
اإلغاء  اقرتحت  للبملان 
هذه  بفر�ش  املتعلق  الجراء 
التعديالت  اطار  يف  ال�رشيبة 
املقرتحة على م�رشوع قانون 

املالية 2018 .

احلفاظ على النفقات 
الجتماعية رغم 

ال�شغوط املالية
التمهيدي  امل�رشوع  اأبقى  كما 
على   2020 املالية  لقانون 
النفقات الجتماعية للميزانية 
من  بالرغم  تغيري  دون  ثابتة 
ال�ضغوط املالية التي تواجهها 

البالد.
بيان  مل�ضالح  بيان  ح�ضب   و 
عقب  ن�رش  الأول،  الوزير 
اجتماع جمل�ش احلكومة، فان 
على  يعتمد  القانون  م�رشوع 
توقعات حذرة لعائدات اجلباية 
البرتولية، يف ظل ظرف خا�ش 
�ضوق  ا�ضتقرار  عدم  مييزه 
رغم  يقرتح،  و  املحروقات، 
منو اقت�ضادي م�ضطرد ن�ضبيا 
مع ن�ضبة ت�ضخم متحكم فيها، 
»احلفاظ الكلي على ال�ضيا�ضة 
الجتماعية للدولة« مع عقلنة 
ال�ضلع  من  للواردات  كبرية 
تدخله  خالل  . و  واخلدمات. 
املالية  وزير  عر�ش  عقب 
الوزير  اأكد  القانون،  مل�رشوع 
الأول نور الدين بدوي اأن هذا 
اأن يحافظ على  بد  الن�ش »ل 

للدولة  الجتماعي  الطابع 
باملكت�ضبات  مي�ش  األ  و 
املواطنني«  لفائدة  املحققة 
املجال. للتذكري،  هذا  يف 
قانون  اطار  يف  خ�ض�ش  فقد 
ب  ميزانية  ل2019،  املالية 
للتحويالت  دج  مليار   1.763
 1.760 الجتماعية )مقابل 
ما  اأي   )2018 �ضنة  دج  مليار 
جمموع  من  باملئة   21 يعادل 

ميزانية الدولة لل�ضنة اجلارية
التحويالت  ميزانية  وتغطي 
اطار  يف  الجتماعية، 
اأكرث  ل2019،  املالية  قانون 
موجهة  دج  من 445 مليار 
مليار   290 و  العائالت  لدعم 
مليار   500 و  للمتقاعدين  دج 
دج لل�ضندوق الوطني للتقاعد 
لل�ضيا�ضة  دج  مليار   336 و 
اأكرث  و  لل�ضحة  العمومية 
لل�ضيا�ضة  دج  مليار   350 من 
العمومية لل�ضكن و حوايل 300 
نف�ش  لفائدة  تعباأ  دج  مليار 
ال�ضندوق  طرف  من  القطاع 
نف�ش  لال�ضتثمار. يف  الوطني 
الأول  الوزير  دعا  الوقت، 
»تكون  لأن  القطاعات  جميع 
املالية  ال�رشامة  م�ضتوى  يف 
تفر�ضها  التي  وامليزانياتية 
باحل�ش  التحلي  واإىل  املرحلة 
جتاه  للم�ضوؤولية  العايل 
التي تنتظر  التحديات الكبى 

البالد«.
اإميان لوا�ص
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 حممد بن ترار

هذا واأ�شارت ذات املنظمة  
ال�شلطات  اأن  بيانها  يف 
اأنقذت  قد  اال�شبانية 
يوم  جزائريني  �شخ�شني  
بعد40  على  �شبتمرب   03
املرييا  مدينة  من  كلم 
اال�شبانية  والذين �رصحوا 
�شابا   15 رفقة  كانوا  اأنهم 
لكنه  زورق  منت  على  اآخر 
ال�شلطات  وحاولت  غرق  
عن  البحث  اال�شبانية 
لكن  املفقودين  احلراقة 

ب03  وقبلها  جدوي،  دون 
�شبان   09 اإنقاذ  مت  اأيام 
 23 غرق  فيما  مغاربة  
منت  على  كانوا  اآخرين 
املغرب،  من  زورق  قادم 
هذا واأ�شارت ذات املنظمة 
ورغم  اأنه  تقريرها  يف 
املفقودين  عدد  تراجع 
 50 اإىل  بالبحر  والغرقى 
بال�شنة  مقارنة  باملائة 
تبقى  لكنها  املا�شية، 
ماأ�شاة ت�شتوجب االلتفاتة 
واملراقبة   الدولية  
احلثيثة لل�شواحل، م�شريا 

املهاجرين  عدد  اأن  اإىل 

الذين   ال�رصعيني   غري 

البحر   عرب  اأوروبا  بلغوا 
باملائة  ب30  تراجع 

 2018 ب�شنة  مقارنة 
خالل  اإح�شاء  مت  حيث 
االأوىل  اأ�شهر  الثمانية 
اأغلبهم  مهاجرا    55819
اجلزائر  من  قادمون 
االفريقية   الدول  مت 
واأ�شار  هذا  واملغرب، 
عدد  ارتفاع  اإىل  التقرير 
الن�شاء  من  املهاجرين 
ظهروا  واالأطفال  الذين 
بعدما  االأخرية  ال�شنة  يف 
تقت�رص  قبل  فيما  كانت  
ال�رصعية  غري  الهجرة 

على  ال�شباب فقط  .

فيما و�سل 55819 حراقا �ساملا اإىل اأوروبا

غرق 929 مهاجرا غري �سرعي 
بالبحر املتو�سط خالل 2019

اأ�سارت  املنظمة العاملية للمهاجرين  عن وفاة 929 مهاجرا غري �سرعي  ماتوا يف عر�ض البحر خالل 
�سنة 2019 اأغلبهم من اجلزائريني ثم الأفارقة من جنوب ال�سحراء و املغاربة منهم 15 جزائريا 

غرقوا يوم 03 �سبتمرب املا�سي  و23 مغربي يوم 29 اأوت .

على  نعمة  من  االأمطار  حتولت 
املواطنني اإىل نقمة وم�شدر خطر 
خا�شة  ال�شكان،  حياة  على  حقيقي 
وبلعبا�س  التي  بوهران  ومع�شكر 
الغربية  الواليات  اأكرث  تعترب 
بتدخل  عّجل  الذي  ت�رصرا االأمر 
واالأ�شغال  البلديات  م�شالح 
ال�رصعة  جناح  العمومية  على 
مت  كما  اإنقاذه  ميكن  ما  الإنقاذ 
اله�شة  بامل�شاكن  انهيارات  ت�شجيل 
بتلم�شان  مهددة  بوهران  واأخرى 

وبلعبا�س .
االأمطار  حّولت  وهران  ففي 
بفعل  مائية  برك  اإىل  االأحياء 
من  البالوعات  بكل  ان�شداد 
وحتى  تليالت  ووادي  طفراوي 
حني  جاورها،  يف  وما  ال�شانية 
ال�شحي  ال�رصف  انفجرت  قنوات 
ال�شباح  لتمتزج مياه االأمطار  بحي 
يوؤكد  ف�شل  القذرة  ما  باملياه 
ا�شنادها  مت  التي  امل�شاريع 
الربح  اإال  يهمها  ال  ملقاوالت 

امل�شلحة  ح�شاب  ال�رصيع  على 
�شهدت  الوالية  العامة. كما 
لل�شكنات  انهيار  حالتي  ت�شجيل 
م�شكن  �شقف  انهيار  اله�شة  منها 
جرحى   04 خلف  الذي  بارزيو 
ترتاوح اأعمارهم بني 03 اأ�شهر و37 
�شنة وفور اخلطر اأطلقت ال�شلطات 
ما  وتنقية  لتطهري  حملة  الوالئية 
بالوعة  لتفادي   3000 عن  يزيد 
ومبع�شكر  دقت  الفي�شان،  اأخطار 
ناقو�س  املدنية  احلماية  م�شالح 
اخلطر بعد ت�شاقط االأمطار االأوىل 
ذات  وقفت  اخلريف  حيث  ل�شهر 
مهدد  موقعا   50 امل�شالح  على 
ا�شل  من  بلدية  ب20  بالفي�شانات 
للوالية  االمر  بلدية  مكونة   47
الذي جعل  م�شالح احلماية املدنية 
ب186  م�شخة  و10زوارق  تتجهز 
خيمة  كاحتياط  و397  مطاطية 
خا�شة وان والية مع�شكر �شبق وان 
اأغرقت  كربى  في�شانات  عا�شت 
بلعبا�س  وب�شيدي  والزرع،  ال�شكنات 

لوادي  املجاورين  ال�شكان  يعي�س 
من  خوفا  الهلع  من  حالة  مكرة 
تت�شبب  الوادي  التي  في�شانات 

�شنويا يف وفيات وخ�شائر كربى.
املت�شاقطة  االأمطار  ت�شببت  كما 
اله�شة  ال�شكنات  بع�س  يف ت�شّبع 
باالنهيار،  مهددة  اأ�شبحت  والتي 
وبعني تيمو�شنت اأكد التقرير املعد 
من قبل احلماية املدنية  اإن ثالث 
بلديات مهددة بالفي�شانات وهي كل 
من بلدية  االأمري عبد القادر الواقعة 
بغرب الوالية وهي التي يعربها اأحد 
يف  في�شاناته  ت�شببت  الذي  االأودية 
خطر  وميتد   �شنة،   20 قبل  كارثة 
تارقة   منطقة  اإىل  الوادي  هذا 
والتي  الوالية   �شمال  ال�شاحلية 
كربى   خ�شائر  عرفت  وان   �شبق 
�شاأن  من  كما   ، الفي�شانات  بفعل 
ال�شيول اأن  تهد كل من بلديتي  عني 
اجلنوبية  واأغالل  باجلهة  الكيحل 
حتوي  االأخرى  هي  والتي  للمدينة 
تكون  اأن  �شاأنها  من  خطرية  اأودية  

بوؤرة  �شوداء يف ال�شتاء وتت�شبب يف 
كوارث.

اأ�شار  فقد  الطرقات   عن  اأما   
الوطني  الطريق  اأن  التقرير 
تلم�شان  بني  ما  الرابط   02 رقم 
�رصيان  اأهم  يعترب  والذي  ووهران  
م�شتوى  على  بالغلق  مهدد  للوالية  
بعد  والعامرية  املالح  بلديتي 
ارتفاع من�شوب مياه الوادي املالح  
�شوق  اإىل  املوؤدي  الطريق  وكذا 
اأخطاره  ت�شكل  الذي  االأربعاء  
تهدد  كما  اخلدايدة.  دوار  مبدخل 
رقم  الوطني  الطريق  الفي�شانات 
35 على م�شتوى بلدية  االأمري عبد 
في�شانات  تهدد  وبتلم�شان  القادر،  
رقم  الوطني  بومعزة  الطريق  غار 
وب�شار  تلم�شان  بني  الرابط   22
باالإ�شافة اإىل تهديد اأودية ال�شهوب 
اإح�شاء  عن  الطرق  ناهيك  بقطع 
باالنهيار  مهددة  �شكنات  عدة 

بتلم�شان القدمية  واالأكواخ .
حممد بن ترار

الوطني  الدرك  عنا�رص  متكنت 
بالتعاون مع م�شالح خفر ال�شواطئ 
من تفكيك �شبكتني لتنظيم  رحالت 
منت  على  ا�شبانيا  نحو  احلراقة 
بوزجار   من  بكل  املوت  قوارب 
متو�شنت  عني  والية  �رصق  �شمال 
وم�شتغامن  وتوقيف 04 اأ�شخا�س مع 
وحمركات  قوارب  جمموعة  حجز 
البحرية  الرحالت  بخارية ومعدات 
ا�شتعالماتية  لعمليتني  وفقا  وذلك 
بالتن�شيق بني م�شالح خفر ال�شواطئ 
االأوىل  العملية   . الوطني  والدرك 
متت على م�شتوى  منطقة م�شتغامن 
�شبكة  من  توقيف عن�رصين  اأين مت 
خمت�شة يف تنظيم رحالت احلراقة  
�شيدي  �شواطئ  من  انطالقا 
قاربني  حجز  مت  كما  من�شور  
ال�رصعية   غري  للهجرة  ومعدات  
جاءت  العملية  هذه  وحمركات، 
ا�شتغالال لتحقيقات متت مع حراقة  
االأ�شبوع  البحر   بعر�س  موقوفني  
املن�رصم من قبل حرا�س ال�شواحل 
باإقليم م�شتغامن، اأما العملية الثانية 
فتمت على م�شتوى منطقة العامرية 
متكنت  اأين  متو�شنت  عني  ب�شمال 
بالتن�شيق  الوطني  الدرك  عنا�رص 
ملنطقة  ال�شواحل  حرا�س  مع 
بوزجار  من االإطاحة بعن�رصين من 
عرب  املوت  رحالت  لتنظيم  �شبكة 

البحر  انطالقا من �شواحل الوالية 
الرحالت  معدات  وحجز   ال�رصقية 
واأطواق  وحمركات  قوارب  من 
على  جاءت  العملية  هذه  النجاة، 
خلفية حتقيقات معمقة اأطلقت مع 
فوج من احلراقة  مت توقيفهم بداية 
االأ�شبوع باإقليم بوزجار. يحدث هذا 
يف الوقت الذي مت توقيف �شبكة ثالثة 
بولها�شة غرب عني متو�شنت نهاية 
وال  عن�رصين  من  االأ�شبوع  متكونة 
تزال التحقيقات جارية حول وجود 
�شبكات  اأخرى بكل من بني �شاف  
يكون   والتي  ووهران   والغزوات  
باأ�شمائهم   اأدلوا  موقوفون  حراقة 
ارتفعت  وقد  هذا  امل�شتعارة، 
االأ�شابيع  يف  املوت  رحالت  وترية 
تراجعت  قد  كانت  بعدما  االأخرية 
حتولت  حيث   ، احلراك  ب�شبب 
طي�س  من  ال�رصعية  غري  الهجرة 
�شباب اإىل ا�شتثمار عائلي، حيث مت 
توقيف خالل االأ�شبوعني املا�شيني 
واأطفاال ق�رصا  ن�شاء  ت�شم  عائالت 
 ، احلراقة  قوافل  �شمن  ور�شعا 
 04 عائالت  تزال  ال  الوقت  يف 
غليزان تطالب مب�شري  من  حراقة 
قرارهم  بعد  اختفوا  اأبنائها  الدين 
بفعل  املوت   قوارب  بركوب 

الظروف املعي�شية املزرية .
حممد بن ترار

فيما ال يزال البحث عن �شبكات اأخرى  بالغزوات وبني 
�شاف وهران

تفكيك �سبكتني لتنظيم رحالت احلراقة
  نحو ا�سبانيا بكل من بوزجار وم�ستغامن

تنديدا بالو�شعية املهرتئة للطريق الوطني رقم 01

وقفة احتجاجية ل�سكان مترنا�ست 
مقابل املركز اجلامعي اليوم ال�سبت للطريان  طا�شيلي  �رصكة  اأطلقت 

ت�شعرية تف�شيلية  جديدة على تذاكر 
واجلزائر  باري�س-اأوريل  الرحلة 
الفرتة  خالل  فقط  ذهابا  العا�شمة 
 2019 �شبتمرب  و15   12 بني  املمتدة 
ب�شعر 100 اأورو ح�شبما اأفاد به بيان 
املجمع  لفرع  العمومية  لل�رصكة 

البرتويل والغازي �شوناطراك.
واأو�شح امل�شدر اأن »�رصكة طا�شيلي 

تف�شيلية  ت�شعرية  اأطلقت  للطريان 
يف  الراغبني  للم�شافرين  جديدة 
ال�شفر من باري�س اأوريل نحو اجلزائر 
يوميا  وذلك  فقط  ذهابا  العا�شمة 
اإىل   12 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأن »هذه  15 �شبتمرب 2019« م�شيفا 
اأورو   100 ب�شعر  مقرتحة  الرحلة 
املقاعد  حدود  ويف  ل�رصوط  وفقا 
من  اال�شتفادة  وميكن  املتوفرة«. 

هذه الت�شعرية على م�شتوى الوكاالت 
وكذا  الطا�شيلي  لطريان  التجارية 
لل�رصكة  االلكرتوين  املوقع  على 

.www.tassiliairlines.dz
»طريان  الوطنية  ال�رصكة  وكانت 
االأحد  يوم  اأعلنت  قد  الطا�شيلي« 
انطالقا  يوميا  لرحلة  برجمتها  عن 
باجتاه  العا�شمة  اجلزائر  من 
لل�شماح  واإيابا  ذهابا  اأوريل  باري�س 

باإلغاء رحالت  املعنيني  للم�شافرين 
بوجهتهم.  بااللتحاق  اأزور«  »اإيغل 
وكاالتها  اأن  ال�رصكة  واأو�شحت 
تفتح  اجلزائر  مبطار  التجارية 
اأبوابها كل يوم من ال�شاعة ال�شابعة 
منت�شف  غاية  اإىل   )07:00( �شباحا 
التجارية  ممثليتها  تبقى  كما  الليل 
بباري�س هي االأخرى جمندة يف هذه 

العملية. 

 �شركة طا�شيلي للطريان: 

ت�سعرية جديدة للرحلة بني باري�س-اجلزائر العا�سمة
 ما بني 12و15 �سبتمرب

فيما اأطلقت ال�شلطات حالة الطوارئ لتهيئة البالوعات وجماري املياه

االأمطار حتول اأحياء الواليات الغربية اإىل م�ستنقعات
 واالأودية تهدد ال�سكان

مترنا�شت  والية  �شكان   توعد 
وقفة  ال�شبت  اليوم  بتنظيم 
املركز  مقابل  احتجاجية، 
تنديدا  بتامنغ�شت  اجلامعي 
للطريق  املهرتئة  بالو�شعية 
بني  الرابط   01 رقم  الوطني 

مترنا�شت وعني �شالح .
والية  �شكان  ال�شبت  اليوم  يعتزم 
بتنظيم وقفة  مترنا�شت احلدودية 
احتجاجية، مقابل املركز اجلامعي 
القطب اجلديد تامنغ�شت، تنديدا 
بو�شعية الطريق الوطني رقم واحد 
وتاأتي  واملعاناة،  املوت  طريق 
االحتقان  معدالت  تزايد  حالة 
املقلق  االرتفاع  ظل  يف  املحلي 
ملعدالت حوادث املرور املميتة، 
و�شع قابله �شمت مطبق من طرف 
ال�شلطات املركزية واملحلية التي 
حيال  املتفرج  دور  لعب  ف�شلت 
املعاناة امل�شتمرة مل�شتعملي هذا 
حلول  عن  البحث  عو�س  الطريق 
جذرية لربجمة عملية ترميم لهذا 
من  اأكرث  منذ  املهرتئ  الطريق 

ثالثني �شنة .
يومية  حاولت  جهتها  من 
والية  بوايل  االت�شال  الو�شط 
ب�شفته  اجلياليل  مترنا�شت دومي 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول 
التنفيذية بالوالية ملعرفة راأيه يف 
ذلك  علينا  تعذر  اأنه  اإال  املو�شوع 
خارج  هاتفه  رقم  وجود  ب�شبب 

نطاق التغطية .
الدولة  حتوز  رئا�شة   ومعلوم  اأن 
على �شكاوى وعرائ�س احتجاجية 

حتقيق  فتح  يف  باال�رصاع  تطالب 
معمق   واإداري  –ق�شائي  اأمني 
التي تقف خلف  االأطراف  لك�شف 
 01 رقم  الوطني  الطريق  اإهمال 
وعا�شمة  التيديكلت  بني  الرابط 
من  املمتد  �شطره  يف  االأهقار، 
�شالح  عني  االإدارية  املقاطعة 
امقل  عني  ببلدية  اآراك  –قرية 
خا�شة   ، كلم   270 م�شافة  على 
اإذا علمنا اأن هذا املقطع يح�شد 
�شنويا االأرواح ب�شبب حالة االهرتاء 
املتقدمة الأر�شيته، مما جعل عدد 
من م�شتعمليه يتيهون يف ال�شحراء 
من  �شاعات  منهم  االأمر  ليتطلب 

الزمن العادة ت�شحيح امل�شار .
الطريق   هذا  بالذكر  اأن  جدير 
عليه  لل�شري  ي�شلح  ال  اأ�شبح 
معدالت  يف  مقلق  ت�شجيل  ب�شبب 
عن  ناهيك  الطرقات،  اإرهاب 
خا�شة  املمهالت  اإ�شارات  غياب 
بالنقاط ال�شوداء، االأمر الذي اأحلق 
باملركبات التي  ج�شيمة  اأ�رصارا 
م�شتعملي  خا�شة  اأ�شحابها  هدد 
امل�شافرين  نقل  حافالت 
وال�شلع  الب�شائع  نقل  و�شاحنات 
ال�شيارات  ق�شيمات  ت�شديد  بعدم 
ال�شلطات  حترك  مل  ما  حالة  يف 
مبا  بالوالية  القرار  و�شناع  العليا 
النقل  ووزارة  االأوىل  الوزارة  فيهم 
الوالية  ووايل  العمومية  واالأ�شغال 
العمومية  االأ�شغال  ومديرية 
الو�شع  الحتواء  �شاكنا  بتمرنا�شت 

املتاأزم بذات الطريق .
اأحمد باحلاج

البليدة  حمكمة  برجمت 
الرباعي،  حماكمة  الع�شكرية، 
الرئي�س  )�شقيق  بوتفليقة  ال�شعيد 

املتقاعدين،  واجلرنالني  ال�شابق( 
العامة  واالأمينة  وطرطاق  توفيق 
حلزب العمال لويزة حنون يوم 23 

�شبتمرب اجلاري، بح�شب ما ك�شف 
العربي  اآيت  عنه املحامي مقران 
و   ”TSA” موقع  لـ  ت�رصيح  يف 

يواجه املوقوفني  تهمتا  لالإ�شارة 
اجلي�س،  ب�شلطة  »امل�شا�س 

واملوؤامرة �شد �شلطة الدولة«.

برجمة حماكمة ال�سعيد والتوفيق وطرطاق وحنون يوم 23 �سبتمرب
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اإعداد: م.ثيزيري
 

ن�صرية خا�صة للتحذير:
ن�رشية  اخلمي�س  م�ساء  حذرت 
خا�سة، من ت�ساقط اأمطار رعدية 
عرب عدة واليات من الوطن، وهي 
وال�سلف  غليزان  واليات  من  كل 
واجلزائر  وتيبازة  الدفلى  وعني 
العا�سمة والبليدة واملدية وامل�سيلة 
والبويرة  وزو  وتيزي  وبومردا�س 
واالأغواط  وت�سم�سيلت  وتيارت 
بوعريريج، حيث  وبرج  واجللفة 
االأمطار  �سقوط  يبداأ  اأن  توقعت 
غاية  اإىل  م�ساءا  ال�ساد�سة  على 
تتعدى  اأن  وتوقعت  الليل،  منت�سف 
وهنا   .. ملم،   20 االأمطار  كمية 

بداأت الكارثة.
اإىل  الوطن  واليات  معظم  حتولت 
بركات �سباحة بعد �سقوط االأمطار 
غرقت  حيث  باجلزائر،  الغزيرة 
بالعا�سمة  وطرقات  اأحياء  عدة 
بعد  املياه  يف  اخلمي�س،  م�ساء 
على  طوفانية  اأمطار  تهاطلت  اأن 
كميات  ت�ساقطت  كما  املدينة 
بلديات  من  العديد  يف  معتربة 
بع�س  يف  ملمرتا   40 بلغت  الوطن 
اأدت اإىل ت�سجيل العديد  املناطق، 
ما  وهو  املادية،  اخل�سائر  من 
الذي  الربيكوالج  ف�سح  يف  ت�سبب 
اتخذته الع�سابة منهجا مطبقا يف 
جميع م�ساريعها من اأجل ا�ستنزاف 
كلفت هذه  اأن  بعد  البالد،  خريات 
ومل  الدوالرات  ماليري  امل�ساريع 
االأمطار،  اأمام قطرات من  ت�سمد 
وهو ما اعتربه الفاي�سبوكيون كارثة 
بكل املقايي�س بعد ت�ساقط اأمطار 
وغرق  واليات  عدة  يف  طوفانية 
عدة اأحياء بالعا�سمة ما ت�سبب يف 
واإنقاذ  ال�سكان  الهلع بني  حالة من 
كما تتحدث  االأرواح،  من  العديد 
�سكن  �سقوط  عن  امل�سادر  بع�س 

ببلدية القبة بالعا�سمة.

اأمطار غزيرة على العا�صمة 
تت�صبب يف �صيول جارفة و�صل 

حركة املرور  
التي  الغزيرة  االأمطار  ت�سببت 
على  اخلمي�س  م�ساء  تهاطلت 
اجلزائر العا�سمة يف ارتفاع من�سوب 
العديد  و�سوارع  طرقات  املياه يف 
املرور،  حركة  و�سل  البلديات  من 
بداأت  التي  االأمطار  وت�سببت 
تتهاطل ابتداء من ال�ساعة الثامنة 
اجتاحت  جارفة  �سيول  يف  م�ساء 
العا�سمة  �سوارع  من  العديد 
واملحالت  املنازل  وغمرت 
بئر  ببلديات  خا�سة  التجارية 
عكنون،  بن  حيدرة،  راي�س،  مراد 

ما  ق�سنطينة،    وح�سب  ج�رش 
ال�سيارات  من  العديد  فاإن  لوحظ 
االخوة  ب�سارع  ال�سيول  جرفتها 
بوعدو ببئرمراد راي�س و�سط هول 
كبري و�رشاخ ال�سكان، كما اأن« حي 

الوئام« الفو�سوي ببلدية ج�رش
خلق  ما  املياه  غمرته  ق�سنطينة 
ذعرا كبريا يف اأو�ساط القاطنة..

مطار اجلزائر الدويل اجلديد 
يف�صح بريكوالج الع�صابة

اجلزائر  مطار  حتى  ي�سلم  ومل 
ف�سائح  من  اجلديد  الدويل 
بع�س  ظهرت  حيث  الربيكوالج، 
الفاي�سبوكيون  ن�رشها  التي  ال�سور 
وهي  االأمطار  �سفحاتهم  عرب 
املطار،  من  االأجزاء  بع�س  تغمر 
فقط،  موؤخرا  افتتاحه  مت  الذي 
ب�سبب  ر�سميا  تد�سينه  يتم  ومل 
بالرئي�س  اأطاح  الذي  احلراك 
تد�سينه  يعتزم  كان  الذي  بوتفليقة 
االأعظم،  اجلزائر  م�سجد  رفقة 
اإال اأن احلراك ال�سعبي اجلزائري، 
تكن  مل  التي  الرابحة  الورقة  كان 
ال  مبا  جرى  اأن  بعد  احل�سبان  يف 

ت�ستهيه ال�سفن.

قطرات االأمطار تكرر حادثة 
غرق »تايتانيك« يف ميرتو 

العا�صمة

حمطة  ملواطنني  �سور  واأظهرت 
امليرتو املعدومني بحي العنا�رش، 
وهي تغرق يف املياه ب�سبب تهاطل 
ت�ساقطت  التي  الغزيرة  االأمطار 
ف�سحت  بالعا�سمة  ق�سري  لوقت 
اأي�سا �سيا�سة الربيكوالج يف م�رشوع 
ميرتو اجلزائر، حيث تداول العديد 
لالأمطار وهي  الن�سطاء �سورا  من 
امليرتو  حمطات  بع�س  تغمر 
امل�سافرين  حتى  منعت  بالكامل، 
الركوب  اإىل حمطات  الو�سول  من 
لرتامواي  بالن�سبة  االأمر  ونف�س 
اجلزائر، الذي توقف عن العمل يف 
بعد  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  حدود 
القطار  م�سار  االأمطار  غمرت  اأن 
العديد من حمطاته، خ�سو�سا  يف 
حمطة  وهي  النهائية  باملحطة 

املعدومني »روي�سو«..

الفاي�صبوكيون يطالبون 
باإعادة فتح جميع ملفات هذه 

امل�صاريع:

تغرق،  كانت  كي  تايتانيك  »تقول 
عادي،  املاء  حتت  مرتو  عادي 
ميوتو  نهار  منظر،  من  ياله 
املوتى،  حتى  ي�رشقو  وتخاف 

هذي م�ساريع الع�سابة والت الهرم 
وجوههم  كي  م�ساريع  البلد  خلو 
ودعا  حقيقية«  حتتية  بنية  بدون 
اإعادة  اإىل  املواطنني  من  الكثري 
فتح جميع ملفات اإجناز مثل هذه 
واالإ�سرتاتيجية،  احليوية  امل�ساريع 
مل  اأنها  االأمطار  ف�سحت  التي 
تنجز وفق املعايري املتفق عليها، 
املن�سدة  للبالوعات  بالن�سبة  اأما 
فراح  والنفايات،  الف�سالت  ب�سبب 
الت�رشفات  يلومون  الفاي�سبوكيون 
لرمي  نظرا  الالئقة  غري  الفردية 
حيث  االأرجاء،  جميع  يف  النفايات 
الزبل  تعليقاتهم« نرمو  يف  جاء 
اأما  النتيجة،  وين جات هادي هي 
عن البالوعات التي ان�سدت ب�سبب 
من  باأنها  عليها  فعلقوا  النفايات 
برمي  يقوم  الذي  ال�سعب  �سنع 
ما�سي  كانت  اأي جهة  النفايات يف 
الروقارات  عمرو  يل  امل�سوؤولني 

بالزبل«..

اإنقاذ فتاة من موت حمقق 
ببلدية بئر مراد راي�س: 

املدنية  احلماية  اأعوان  متكن 
مراد  بئر  ببلدية  فتاة  انت�سال  من 
بعدما  العا�سمة  باجلزائر  راي�س 
�سيارتها  اجلارفة  املياه  غمرت 
اثر االأمطار الغزيرة التي تهاطلت 
العديد  على  اخلمي�س  يوم  م�ساء 
تتوفى  اأن  الوطن، قبل  منواليات 
النقيب  اجلمعة، واأكد  يوم  �سبيحة 
االأنباء  لوكالة  برناوي  ن�سيم 
على  باالإعالم  املكلف  اجلزائرية، 
»فتاة  اأن  املدنية  احلماية  م�ستوى 
يف الع�رشين من العمر مت انقاذها 
باأحد �سوارع بلدية بئر مراد راي�س 
حمقق  موت  من  العا�سمة  اأعايل 
مياه  غمرتها  �سيارة  يف  كانت 
»ال�سحية  اأن  واأ�ساف  ال�سيول«، 
االنعا�س  م�سلحة  يف  حاليا  توجد 
م�سطفى  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
با�سا، وت�سببت االأمطار التي بداأت 
تتهاطل ابتداء من ال�ساعة الثامنة 
اجتاحت  جارفة  �سيول  يف  م�ساء 
العديد من �سوارع العا�سمة وغمرت 
ويف  التجارية،  واملحالت  املنازل 
اجلزائرية  االأنباء  لوكالة  ت�رشيح 
قال مدير االأ�سغال العمومية لوالية 
رحماين،  الرحمان  عبد  اجلزائر، 
ع�رش  عرب  تدخلت  م�ساحله  اأن 
)10( نقاط كانت قد غمرتها مياه 
ال�سيول وتعطلت بها حركة املرور 
ال�رشقي  املحول  باخل�سو�س 
)بن  العا�سمة  للجزائر  واجلنوبي 

عكنون -
زرالدة( وباب الزوار واملطار، كما 
ارتفاع  اأن  امل�سوؤول  ذات  اأفاد 

اأو�سايح«  ب«واد  املياه  من�سوب 
�سيدي  وواد  العا�سمة(  )�رشق 
بوزريعة  بلديتي  )بني  جمرب« 
غمر  يف  ت�سبب  قد  الوادي(  وباب 
الطرقات املحاذية يف العديد من 

النقاط.

م�صتوى مياه ال�صيول و�صل 
حتى 40 �صم بالعديد من 

البلديات
 

التي  ال�سيول  مياه  م�ستوى  بلغ 
بلديات  من  العديد  �سهدتها 
اخلمي�س  م�ساء  العا�سمة  اجلزائر 
ح�سبما  �سنتمرتا،  ال40  يقارب  ما 
اأكده م�سوؤول باحلماية املدنية يف 
املكلف  اأولية،  واأو�سح  ح�سيلة 
باالإعالم مبديرية احلماية املدنية 
االأول  املالزم  اجلزائر،  لوالية 
»مت  اأنه  لـ/واأج  خالد  اهلل  خلف  بن 
كل  يف  في�سان  نقطة   17 ت�سجيل 
مراد  بئر  �رشاقة،  بلديات  من 
باب  احلرا�س،  براقي،  راي�س، 
بوزريعة  البي�ساء،  الدار  الوادي، 

وباب الزوار«.
واأ�ساف ذات امل�سوؤول اأن »م�ستوى 
اإليها  امل�سار  النقاط  عرب  املياه 
�سم«.  40 اإىل  5�سم  بني  يرتاوح 
االأر�سي  النفق  اأن  اإىل  واأ�سار 
باب  بلدية  م�ستوى  على  املوجود 
الزوار »�رشق العا�سمة« قد »غمرته 
ذات  كلي«.  وتاأ�سف  ب�سكل  املياه 
اأن  معتربا  و�سع،  لهكذا  امل�سوؤول 
هو  ال�سيول  لهذه  الرئي�س  »ال�سبب 
اإىل  م�سريا  البالوعات«،  ان�سداد 
املدنية  احلماية  وحدات  كل  اأن 
العا�سمة  م�ستوى  على  املوجودة 

مت ت�سخريها.
        

مياه االأمطار تغمر عديد 
امل�صاكن والطرقات الوطنية 

واحل�صرية بتي�صم�صيلت

 

التي  االأمطار  مياه  غمرت  كما 
عديد  اخلمي�س  م�ساء  ت�ساقطت 
الوطنية  والطرقات  امل�ساكن 
تي�سم�سيلت  بوالية  واحل�رشية 
احلماية  م�سالح  لدى  علم  ح�سبما 
امل�سدر  ذات  املدنية،  واأو�سح 
ملياه  ت�رشب  ت�سجيل  مت  باأنه  لواأج 
االأمطار داخل عديد امل�ساكن بعدد 
تي�سم�سيلت  مدن  و�سوارع  اأحياء  من 
»عني  وقرية  احلد  وثنية  وخمي�ستي 

فراجة« ببلدية خمي�ستي.
واأ�سارت نف�س امل�سالح باأن االأمطار 
على  تهاطلت  التي  الغزيرة  الرعدية 
ت�سجيل  تت�سبب يف  »مل  الوالية  اإقليم 
�سوء  ت�سببت  ب�رشية«.« كما  خ�سائر 
االأحوال اجلوية كذلك يف غلق اأ�سطر 
من الطرق الوطنية رقم 14 و19 و65 

بعا�سمة  احل�رشية  الطرقات  وكذا 
 كما  احلد.  وثنية  وخمي�ستي  الوالية 
اىل  الغزيرة  االأمطار  ت�ساقط  اأدى 
ما�سية  راأ�سا   40 من  اأكرث  نفوق 
مب�سترثة فالحية بقرية »عني فراجة« 
م�سالح  ومتكنت  خمي�ستي،  ببلدية 
باأعوان  مرفوقة  املدنية  احلماية 
الوطني  للديوان  الوالئية  الوحدة 
االأمطار  مياه  ت�رشيف  من  للتطهري 
ف�سال  املت�رشرة  امل�ساكن  داخل 
الوطنية  الطرقات  فتح  اإعادة  على 
واحل�رشية ا�ستنادا اإىل ذات امل�سدر. 
كما ت�سببت التقلبات اجلوية يف وقوع 
حادث ا�سطدام ما بني �سيارة اجرة 
الوطني  بالطريق  �سياحية  و�سيارة 
بني  ما  الرابط  �سطره  14 يف  رقم 
بلديتي ثنية احلد واليو�سفية »دون 

ت�سجيل خ�سائر ب�رشية«.

غرق امليرتو واملطار, بني التهاون واملمار�صات املافياوية:

قطرات االأمطار تف�سح الربيكوالج..وماآل املاليري  

الربيكوالج عن ف�صائح  •    مطالب بفتح حتقيق 
ل�صيارتها املياه  بعد جرف  فتاة  •     وفاة 

»امليرتو يغرق ماكا�س منها« , ».وين راهم 1500 دوالر يل ت�صرفت على الربيكوالج, زيدو حققوا مع اأويحي يل كان يتم�صخر بينا« هذه التعليقات واأخرى ي�صعب 
ح�صرها يف بع�س االأ�صطر, هي التي حتولت لعناوين �صور اأظهرت غرق ميرتو اجلزائر وحتول معظم بلديات العا�صمة وعدة واليات لربكات �صباحة غرقت اإثر 
هطول بع�س القطرات من املياه, على غرار �صقوط بيت باأكمله يف اأحد اأحياء القبة اأول اأم�س اخلمي�س, �صور ومن�صورات عن الكارثة وتعليقات �صاخرة تداولها 

فاي�صبوكيون طيلة ليلة اخلمي�س, واآخرون طالبوا بفتح حتقيقات معمقة لك�صف الروؤو�س التي ا�صتنزفت خريات البالد بدون اأدنى رحمة اأو �صفقة على النتائج 
التي ترتبت ماآ�صيها على هذا ال�صعب, وخملفات االأمطار املت�صاقطة خري دليل على ذلك.



 نا�سد م�ستعملو الطريق الوطني 
ب�سكرة  بني  الرابط    83 رقم 
ال�سلطات  عقبة،  �سيدي  وبلدية 
من  الت�رسيع  ب�رسورة  الو�سية 
الطريق،  تو�سعة  اأ�سغال  وترية 
وذلك على خلفية ت�سجيل حادث 
مروري األيم راح �سحيته �سخ�سان 
ل�سيارتني  عنيف  ا�سطدام  اثر 
من  الع�رسات  حذر   . �سياحيتني 
بني  الرابط  الطريق  مرتادي 
وب�سكرة،  عقبة  �سيدي  مدينتي 
جريدة  مع  حديثهم  معر�ض  يف 
املحلية  ال�سلطات   ،« »الو�سط  
ا�ستكمال  يف  التماطل  مغبة  من 
اأ�سغال تو�سعة هذا الطريق الذي 

ع�رسات  �سنويا   يح�سد  اأ�سبح 
اآخرهم  �سخ�سني  ال�سحايا، كان 
يف  موؤخرا   م�رسعهما  لقي  
على  ماأ�ساوي  مرور  حادث 
م�ستوى الطريق الرابط بني بلدتي 
حتديدا  عقبة  و�سيدي  ب�سكرة 
ت�سادم  اإثر  املالح،  منطقة  يف 
�سائق  تويف  �سياحيتني  �سيارتني 
رفقة  املكان  عني  يف  اإحداهما 
مرافق  جرح  فيما  �سغرية،  فتاة 
ال�سيارة  يف  و�سخ�سان  ال�سحية 
الأخرى، و بعد اإخطارها �سارعت 
لعني  املدنية  احلماية  م�سالح 
املكان، اأين نقلت جثث ال�سحايا 
اإىل املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية ب�سري 

بن نا�رس بب�سكرة رفقة اجلرحى، 
الأمنية  امل�سالح  فتحت  فيما 
احلادث،  مالب�سات  يف  حتقيقا 
تعالت  اخلرب  هذا  انت�سار  فور  و 
بالإ�رساع  املطالبة  الأ�سوات 
التي ي�سهدها  الأ�سغال  من وترية 
الرابط   83 رقم  الوطني  الطريق 
بني بلديتي ب�سكرة و�سيدي عقبة، 
اأرقاما  �سجل  الذي  الأخري   هذا 
مرعبة يف حوادث املرور املميتة 
حيث  الأخرية،  ال�سنة  خالل 
با�رست ال�سلطات املحلية اإجناز 
م�رسع ازدواجية هذا الطريق بدء 
بتو�سعته، حيث اأ�سبح املواطنون 
ورواد الطريق املذكور يتخوفون 

�ساعات  يف  وخا�سة  �سلوكه  من 
من  اإل  الروؤية  تنعدم  اأين  الليل 
عن  ف�سال  ال�سيارات،  م�سابيح 
خالل  من  ال�سائقني  بع�ض  تهور 
املفرطة  ال�رسعة  ا�ستعمال 
طريق  يف  اخلطرية  والتجاوزات 
واأم�سى  اجتاهني،  ذي  اأحادي 
من  احلد  يف  الأول  امل�سوؤول 
هو  الطرقات  اإرهاب  ظاهرة 
املطالبة  املحلية،  ال�سلطات 
ازدواجية  اإجناز  اأ�سغال  باإنهاء 
احلوادث  اأرقام  لأن  الطريق 
الأخري  م�ستوى  على  امل�سجلة 

اأ�سبحت ل تطاق .
�صالح ،ب
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اأكد رئي�ض الغرفة الفالحية لولية 
يف  بوزياين  �سكري  عقبة  ورقلة 
يومية  به  خ�ض  �سحفي  ت�رسيح 
»الو�سط »اأن الوقفة الحتجاجية 
بريئة  غري  للمربيني  الأخرية 
لتوقيع  واأنها جاءت عقب رف�سه 
طرف  من  املنجز  املح�رس 
اإىل  والهادف  الفالحية  امل�سالح 
اللجوء  دون  ال�سعري  مادة  توزيع 
والتطهري،  ال�رسيف  الت�رسيح  اإىل 
مت�سك  الغرفة  رئي�ض  اأن  حيث 
بتنفيذ التعليمات الوزارية حرفيا 
رف�سا الجتهاد يف اجناز حم�رس 

بعيدا عن هذه التعليمات .
عقبة  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الغرفة  رئي�ض  بوزياين  �سكري 

الفالحية لولية ورقلة  يف معر�ض 
من  اأاإ�سبوع  قبل  مت  اأنه  حديثه، 
الآن مت لقاء جمعه بوزير الفالحة 
والتنمية الريفية وال�سيد البحري 

 16 وبح�سور  ال�سيدية  واملوارد 
انتخاب  مت  اأين  جنوبية،  ولية 
البل،  ل�سعبة  الوطني  املجل�ض 
اللقاء  هذا  عن  متخ�ض  حيث 

القطاع على �رسورة  وزير  تاأكيد 
بالت�رسيح  واللتزام  التطهري 
اإن�ساء  ال�رسيف لكل املربيني، مع 
جميع  عن  تبلّغ  حتقيق  جلنة 
رئي�ض  اغتنم  كما  املند�سني، 
ورقلة  لولية  الفالحية  الغرفة 
هذا اللقاء لتقدمي عر�ض �سامل 
امل�سخمة  القوائم  جميع  حول 
للجمعيات ذات العتماد املنتهي 
ذهب  ما  وهو  ال�سالحية، 
من  بوزياين  يقول  الوزير  اإليه 
�سارمة  تعليمات  اإعطاء  خالل 
القوائم  تطهري  ب�رسورة  تق�سي 
لت�سفيتها من املربيني الوهميني، 
الدعم موجه من  اأن هذا  موؤكدا 
ميكن  ول  الدولة  ميزانية  طرف 
التالعب  الأحوال  من  حال  باأي 

باملال العام .

فتح رئي�س الغرفة الفالحية لوالية ورقلة عقبة �صكري بوزياين، النار على من و�صفهم باملربيني 
الوهميني الذين قال اإنهم قاموا بتغليط املربيني احلقيقيني لالنتقام من القرارات اجلريئة 

لرئي�س الغرفة التي جاءت تنفيذا للتعليمات الوزارية الرامية لتطهري قوائم املربيني واي�صال 
دعم الدولة للمربيني احلقيقيني .

رئي�س الغرفة الفالحية لورقلة عقبة �صكري بوزياين للو�صط:

اأحمد باحلاج 

رفعنا للوزير تقريرا بالقوائم امل�سخمة 
للجمعيات منتهية ال�سالحية 
الغرفة  رئي�س  �صمعة  ت�صويه  اإبل وهميون حاولوا  مربو  	•

بعد التزايد املقلق ملعدالت حوادث املرور 

مطالب بت�سريع تو�سعة الطريق الرابط بني ب�سكرة - �سيدي عقبة

نظم نهاية الأ�سبوع الفارط، مواطنو 
احتجاجية  وقفة  مترنا�ست  ولية 
ال�سحة  مديرية  مقر  اأمام  عارمة 
بتح�سني  للمطالبة  وال�سكان 
مع  املتدنية،  ال�سحية  اخلدمات 
التم�سك مبطلب تدارك النقائ�ض 
امل�سجلة يف الأخ�سائيني والعتاد . 
قال الع�رسات من �سكان مترنا�ست 
يومية  مع  لهم  ت�رسيح  يف 
لل�سارع  خروجهم  اأن  »الو�سط«، 
اأمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
للمطالبة  ال�سحة،  مديرية  مقر 
اخلدمات  نوعية  حت�سني  ب�رسورة 

لقا�سدي  املقدمة  ال�سحية 
قاعات العالج، العيادات املتعددة 
العمومية  املوؤ�س�سات  اخلدمات، 
واملوؤ�س�سات  اجلوارية  لل�سحة 
واملدا�رس  بالقرى  ال�ست�سفائية 
�سياق  ويف  احل�رسية،  واملناطق 
مت�سل فقد ذهب نف�ض املتحدثني 
اإىل اأبعد من ذلك  عندما اأكدوا اأن 
بعيد  اأ�سبح  بالولية  ال�سحة  واقع 
مقارنة  املطلوب  امل�ستوى  عن 
بالأموال ال�سخمة املر�سودة لهذا 

القطاع .
اأحمد باحلاج 

من  الأربعاء  اأم�سية  اأ�رسف 
املفت�ض  املن�رسم   الأ�سبوع 
اجلنوب  ل�رسطة  اجلهوي  
تركي  تن�سيب   على  مترنا�ست، 
خلدون عميد اأول لل�رسطة، رئي�سا 
مترنا�ست،  ولية  لأمن  جديدا 
خلفا للعميد الأول لل�رسطة  مكيد 
من   كل  عكا�سة، وذلك بح�سور 
وممثلني  مترنا�ست  ولية  وايل 
والق�سائية  الأمنية  ال�سلطات  عن 
واملدنية وممثلي املجتمع املدين،  
امل�سالح  جانب  روؤ�ساء  اإىل 
رتباء  اإطارات  والولئية  اجلهوية 
وم�ستخدمني  �رسطة  اأعوان 
ملختلف  التابعني  �سبيهني 
امل�سالح اجلهوية والولئية بناحية 
قاعة  م�ستوى  مترنا�ست،  على 
 601 الوحدة  مبقر  املحا�رسات 

حلفظ النظام مترنا�ست.
املفت�ض  حث  املنا�سبة   وبهذه 
اجلهوي ل�رسطة اجلنوب مترنا�ست 
اأمن الولية اجلديد  خالل  رئي�ض 
التحلي  على  الإفتتاحية  الكلمة 
ل  واأن  والواجب  امل�سوؤولية  بروح 
يدخر اأي جمهودات لتاأدية مهامه 
القوانني  واأن يحر�ض على تطبيق 
املهنة،  باأخالقيات  والتم�سك 
كما   ، جودة  ذات  خدمة  وتقدمي 
اأعينه  ن�سب  حتت  بو�سع  حثه 
اأمن  على  احلفاظ  مهامه  من  اأن 
املواطن وممتلكاته، كما اأكد على 
ملكافحة  اجلهود  تظافر  �رسورة 
املن�سود  الهدف  وبلوغ  اجلرمية 
لالأمن  العامة  القيادة  طرف  من 

والوطني. 
اأحمد باحلاج

امل�سجلة  احل�سيلة  ك�سفت 
لل�رسطة  الولئية  للم�سلحة 
اأدرار  ولية  باأمن  الق�سائية 
الفارط  اأوت  �سهر  خالل 
تورط  اإح�ساء 69 ق�سية  عن 

فيها 71�سخ�ض.
جمموع الق�سايا امل�سجلة والبالغ 
معاجلتها %72 ،  اإجناز  ن�سبة 
مبختلف  جمملها  يف  تعلقت 
العام،  بالقانون  املا�سة  اجلرائم 
ما�سة  ت�سجيل 05 ق�سايا  مت  اأين 
العمومي، 17ق�سية  بال�سئ 
و29ق�سية  بالأ�سخا�ض  ما�سة 
اإىل  باملمتلكات  ما�سة 
اإح�ساء 03 ق�سايا  جانب 
املالية  باجلرائم  خا�سة 
ذات  �سجلت  كما  والقت�سادية، 
متعلقة  امل�سلحة 05 ق�سايا 
وق�سية  املعلوماتية  باجلرائم 

بالأ�رسة  واحدة)01( ما�سة 
اإىل  بالإ�سافة  العامة  والآداب 
ال�سلة  ذات  ت�سجيل 09 ق�سايا 
على  مت  املخدرات  مبكافحة 
من  حجز 2.90 كلغ  اإثرها 
راتنج  من  و 135،32 غ  القنب 
املوؤثرات  من  و14 قر�ض  القنب 

العقلية.
هذا و تبقى قوات ال�رسطة حتارب 
�سهرا  اأ�سكالها  ب�ستى  اجلرمية 
كما  املواطن  واأمن  راحة  على 
تدعوا م�سالح امن الولية جميع 
خطر  اأي  عن  للتبليغ  املواطنني 
قد يهدد حياتهم وممتلكاتهم عن 
طريق الت�سال بالأرقام املجانية 
17امل�سخرة  1548 و  اخل�رساء 
لالأمن  العامة  املديرية  قبل  من 

الوطني .
اأحمد باحلاج

مواطنو مترنا�ست ينظمون وقفة 
احتجاجية اأمام مديرية ال�سحة 

املفت�ش اجلهوي ل�سرطة
 مترنا�ست ين�سب تركي خلدون 

رئي�سا الأمن الوالية 

�سرطة اأدرار تعالج 69 ق�سية تورط 
فيها 71 �سخ�سا خالل اأوت 

 اأطنان القمامات حتا�سر �سكان بلدية بن ق�سة بالوادي  

للمطالبة بو�صع حد للظروف الكارثية 
بالهياكل ال�صحية 

خلفا للعميد االأول لل�صرطة مكيد عكا�صة 

يف اإطار جت�صيد خمطط احتالل امليدان 

يف وقت يبقى عتاد البلدية حبي�صا باحلظرية 

ت�سهد اأطنان القمامات ببلدية بن 
ق�سة بالوادي تكد�سا هائال، ب�سبب 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
املحلية من اأجل �سن حملة نظافة 
ال�سكان  لنت�سال  النطاق  وا�سعة 
معاملها  باتت  بيئية  كارثة  من 
تلوح يف الأفق .  اأعرب الع�رسات 
بالوادي  بن ق�سة  بلدية  من �سكان 
التاأخر  من  ال�سديد  غ�سبهم  عن 
ال�سلطات  طرف  من  الكبري  

القمامات  اأطنان  لرفع  املحلية 
يزيد  ملا  ال�سوارع  يف  املكد�سة 
الذي بات  الأمر   ، اأ�سهر  عن �ستة 
بعدما  بيئية  بكارثة  ال�ساكنة  يهدد 
خالل  ال�سحية  امل�سالح  �سجلت 
اإ�سابة  حالت   10 احلالية   ال�سنة 
اجللدي،  والطفح  الل�سمانيا  بداء 
الهائل  التكاثر  عن  احلديث  دون 
كالعقارب  ال�سامة  للح�رسات 
الراهن   الظرف  يف  والأفاعي 

ب�سبب ارتفاع موجة احلر ال�سديد 
درجة    45 الـ  عتبة   جتاوزت  التي 
مئوية حتت الظل، ومما يثري  قلق 
عتاد  اأن  ال�ساخطني  املواطنني 
وجرافات   �ساحنات  من  البلدية 
اقتنائها  مت  التي  و  ورافعات 
موؤخرا مببالغ مالية �سخمة  ظلت 
حبي�سة الأدراج، ويف انتظار تدخل 
حللحلة  الو�سايا  طرف  من  جاد 
على  لزاما  يبقى  الرتاكمات 

املواطنني معاي�سة الو�سع املزري 
لأجل غري م�سمى .

نا�سد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف   
ذات املتحدثني ال�سلطات الولئية 
حتقيق  فتح  يف  التعجيل  ب�رسورة 
الأموال  م�سري  يف  معمق   اإداري 
املر�سودة يف اإطار اجناز م�ساريع 
يظهر  مل  والتي  البي�ساء  اجلزائر 

لها اأثر على اأر�ض على الواقع .
�صالح،ب 



االقت�صادية،  الدبلوما�صية 
البطالة،  اخلارجي،  الدين 
عجز  اجلهوية،  التنمية 
هي  التجاري،  امليزان 
اأغلب النقاط التي ت�صمنتها 
االقت�صادية  الربامج 
لالنتخابات  للمر�صحني 

الرئا�صية التون�صية.
واتفق خبريان يف ت�رصيحات 
لالأنا�صول، على اأن الربامج 
يف  للمر�صحني  االنتخابية 
وا�صحة  تكن  مل  جمملهم 
بامل�صاألة  يتعلق  ما  يف 
يف  خا�صة  االقت�صادية، 
ي�صهدها  التي  االأزمة  ظل 
منذ  املحلي  االقت�صاد 
�صنوات ما بعد ثورة 2011. 
ما  اأن  ثالث  خبري  واعترب 
يقدمه املر�صحون ال ميكن 
اقت�صادية  بربامج  ت�صميته 
يف  وتتوا�صل  انتخابية. 
االنتخابية  احلملة  تون�س 

التي انطلقت يف 2 �صبتمرب/ 
اأيلول اجلاري، وت�صتمر حتى 

13 من ال�صهر نف�صه.
انتخابي،  �صمت  يوم  وبعد 
االأحد  الناخبون  يقرتع 
املقبل، على اأن تعلن النتائج 
حال  ويف  الثالثاء.  االأولية 
ف�صيتم  ثانية،  جولة  اإجراء 
نوفمرب/   3 قبل  الت�صويت 
املقبل،  الثاين  ت�رصين 

ح�صب هيئة االنتخابات.

�صالحيات اقت�صادية

اخلبري  ح�صن  حم�صن  وقال 
التجارة  ووزير  االقت�صادي، 
اإنه  لالأنا�صول،  ال�صابق 
الت�رصيحات  "ح�صب 
هناك  املعلنة،  والربامج 
يف  وفو�صى  فهم  عدم 

الربنامج االقت�صادي".
"لي�س  ح�صن:  واأ�صاف 
هناك و�صوح ما عدا لبع�س 
اأن  ميكن  ملا  املر�صحني، 
اجلمهورية  رئي�س  به  يقوم 

احلالية".  ال�صالحيات  وفق 
"رئي�س  اأن  اخلبري  وف�رص 
قيمة  لديه  اجلمهورية 
التدخل  له  تخول  معنوية 
والتاأثري  امللفات،  كل  يف 
على اأداء احلكومة وجمل�س 
"رئي�س  ال�صعب".  نواب 
يلعب  اأن  اجلمهورية، ميكن 
دورا يف جمال الدبلوما�صية 
باعتبارها  االقت�صادية، 
اهتماماته،  �صلب  من 
التي  االآليات  اأهم  من  وهي 
التدخل  من  الرئي�س  متكن 
االقت�صادي".  اجلانب  يف 
واأكد اخلبري االقت�صادي اأن 
االقت�صادية،  "الدبلوما�صية 
على م�رصاعيه  الباب  تفتح 
ال�صياحة  جمال  يف  للتدخل 
واال�صتثمار  والت�صدير 

اخلارجي".
الد�صتور  اأن  اإىل  ي�صار 
يحدد  مل  التون�صي، 
رئي�س  �صالحيات  بدقة 
اجلمهورية املتعلقة بال�صاأن 
االقت�صادي، بل اقت�رص االأمر 

اجلمهورية  "رئي�س  على 
ال�صيا�صات  ب�صبط  يخت�س 
الدفاع  جماالت  يف  العامة 
اخلارجية  والعالقات 
املتّعلق  القومي  واالأمن 
والرتاب  الدولة  بحماية 
التهديدات  من  الوطني 

الداخلية واخلارجية".
الوعود  جدية  وبخ�صو�س 
طرف  من  املقدمة 
للرئا�صية  املرت�صحني 
على  تطبيقها  واإمكانية 
اأر�س الواقع، اعترب حم�صن 
ح�صن اأّن "اخلطاب يف برامج 
االأول  نوعان،  املر�صحني 
هادئ،  كال�صيكي  خطاب 
يف  موغل  ولكن  يطمئن  قد 
واخلطاب  الكال�صيكية". 
"هو خطاب �صعبوي  الثاين، 
على  قادر  غري  اأنه  اأعتقد 
منح  مثل  الوعود،  حتقيق 
الرثوات  وتاأميم  البطالة 
يف  موغلة  توجهات  وهي 

ال�صعبوية".

 ال برامج وا�صحة

املن�صف  اعترب  جهته،  من 
اخلبري  روحه،  �صيخ 
والنائب  االقت�صادي 
املجل�س  يف  ال�صابق 
"ما  اأن  التاأ�صي�صي،  الوطني 
لرئا�صة  املر�صحون  يقدمه 
اجلمهورية، ال ميكن ت�صميته 

بربامج حقيقية وا�صحة".
واأ�صار �صيخ روحه يف ات�صال 
"غياب  اإىل  االأنا�صول،  مع 
للم�صائل  وا�صحة  خمططات 
واالجتماعية،  االقت�صادية 
اإبان  عليه  كانت  ما  عك�س 
وراأى  البورقيبية".  الفرتة 
الرئي�س  حكم  خالل  اأنه 
احلبيب بورقيبة، كانت هناك 
امل�صائل  لكل  خمططات 
اأن  ميكن  وال  االقت�صادية 
دون  واحد  مليم  �رصف  يقع 

لكن  جدوى،  له  تكون  اأن 
ت�رصف  املليارات  اليوم 
واعترب  ماآلها.  معرفة  دون 
ي�صعى  اليوم  "الكل  اأن 
دون  الكر�صي،  اإىل  للو�صول 
وخمططات  وا�صحة  برامج 
واجتماعية،  اقت�صادية 
الوطنية  الرثوة  خلق  ت�صمن 

وكرامة املواطن التون�صي".

 مر�صحون خارج ال�صباق

فيما اعترب ر�صا ال�صكندايل، 
اخلبري االقت�صادي اأن "بع�س 
املر�صحني هم خارج ال�صباق، 
امل�صاألة  من  متمكنني  وغري 
رئي�س  ومهام  االقت�صادية 

اجلمهورية".
لالأنا�صول،  وتابع يف ت�رصيح 
مل  املر�صحني  "اأغلب 
الوعود  حتى  يطرحوا 

�صيدافعون  التي  والبدائل 
واأ�صار  امل�صتقبل".  يف  عنها 
وجود  اإىل  ال�صكندايل 
لبع�س  جيدة  مقرتحات 
بينها  من  املر�صحني، 
الدبلوما�صية  على  الرتكيز 
دفع  بهدف  االقت�صادية، 
اال�صتثمار  وجلب  الت�صدير 
املغرب  وبناء  اخلارجي، 

العربي.
قال  ال�صياق،  هذا  ويف 
م�صاألة  هي  ال�صكندايل: 
من  لننطلق  اليوم  �رصورية 
هناك  باعتبار  اجلزائر 
والعمل  البلدين،  بني  تكامل 
بعد ذلك على تو�صيع التعاون 
املغرب  بلدان  خمتلف  اإىل 
املقرتحات  ومن  العربي. 
ح�صب  االأخرى  اجليدة 
اإحداث  االقت�صادي،  اخلبري 
ومن  للخزينة  تون�س  وكالة 

قام االأمني العام ملجل�س االإمارات للم�صتثمرين باخلارج �صعادة جمال �صيف اجلروان بزيارة 
اإىل اململكة املغربية اأ�صتمرت ملدة ثالثة اأيام �صملت لقاءات مع م�صوؤولني وزيارات ميدانية 
يف عدة مدن مغربية تهدف اإىل ا�صتك�صاف جماالت اال�صتثمار الواعدة التي يتيحها املغرب.

ق.د/وكاالت

مر�صحو الرئا�صة بتون�س

 برامج اقت�ضادية غري وا�ضحة 
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طالبت تركيا جمددا، االحتاد 
بالتزاماته  بالوفاء  االأوروبي 
واملهاجرين  الالجئني  جتاه 
مولود  وانتقد  ال�صوريني. 
وزير  اأوغلو  ت�صاوو�س 
اخلارجية الرتكي ،يف ت�رصيح 
مع  الغربية  الدول  تعامل  له 
"اإن هذه  الهجرة، قائال  اأزمة 
الدول ال تنظر اإىل هذه االأزمة 
االأمني".  املنظور  من  اإال 
اخلارجية  وزير  و�صدد 
الرتكي على �رصورة حل اأزمة 

قبل  �صوريا  يف  املهاجرين 
منها،  للهجرة  ا�صطرارهم 
وقف  تثبيت  اأهمية  موؤكدا 
البلد.  هذا  يف  النار  اإطالق 
واأ�صار اإىل اأن االحتاد االأوروبي 
كان من املفرت�س اأن ير�صل 6 
يف  لالجئني  يورو  مليارات 
لكنه   ،2018 نهاية  تركيا حتى 
مل يدفع اإال اأكرث من ثلث هذا 
من  الرغم  على  بقليل  املبلغ 
احلايل.  العام  نهاية  اقرتاب 
من  اأوغلو  ت�صاوو�س  وحذر 

املهاجرين  هوؤالء  "تكلفة  اأن 
اإىل  و�صلوا  اإن  اأكرث  �صتكون 
على  لي�س  االأوروبي،  االحتاد 
امل�صتوى االقت�صادي فح�صب 
اأن  يذكر  اأي�صا".  �صيا�صيا  بل 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 
موؤخرا  اأكد  قد  كان  اأردوغان 
حتمل  ميكنها  ال  بالده  اأن 
موجة جديدة من املهاجرين 
مطالباً  �صوريا،  �صمال  من 
بالده  مع  بالتعاون  وا�صنطن 
�صمال  اآمنة  منطقة  الإقامة 

الالجئون  ليتمكن  �صوريا 
اأقرب  يف  اإليها  العودة  من 
وتو�صلت  ممكن.   وقت 
االأوروبي،  واالحتاد  تركيا 
اتفاق  اإىل   2016 عام  يف 
الهجرة غري  يهدف ملكافحة 
الب�رص،  وتهريب  ال�رصعية 
مبوجب  تركيا  تقوم  حيث 
االتفاق، با�صتقبال املهاجرين 
يونانية  جزر  اإىل  الوا�صلني 
من  انطالقهم  تاأكد  ممن 

تركيا مقابل دعمها ماليا.

اأم�س،  ال�صني،  جددت 
لتمرير  ال�صديدة  معار�صتها 
االأمريكي  ال�صيوخ  جمل�س 
م�رصوع قانون يتعلق مبنطقة 
ذاتية  الويغورية  �صينجيانغ 
البالد،  غرب  �صمال  احلكم 
االأمريكي  اجلانب  داعية 
حتويل  دون  احليلولة  اإىل 
لتفادي  قانون  اإىل  امل�رصوع 
تلحق  قد  التي  االأ�رصار 
بالعالقة ال�صاملة بني ال�صني 

والواليات املتحدة.
وقالت املتحدثة با�صم وزارة 
"هوا  ال�صينية  اخلارجية 

ت�صون يينغ"، يف ت�رصيح اليوم 
جمل�س  اإقرار  على  تعليقا 
م�رصوع  االأمريكي  ال�صيوخ 
حقوق  "�صيا�صة  قانون 
 "  -"2019 للويغور  االإن�صان 
للحقائق  تام  جتاهل  يف 
و�صع  القانون  م�رصوع  انتقد 
حقوق االإن�صان يف �صينجيانغ 
ال�صينية  احلكومة  و�صيا�صة 
هناك، و�صوههما". واأ�صافت 
يينغ اأن "هذا التدخل ال�صارخ 
يف �صوؤون ال�صني الداخلية لن 
�صخط  زيادة  عن  اإال  ي�صفر 

ال�صعب ال�صيني".

"نحث  تقول  يينغ  وتابعت 
على  االأمريكي  اجلانب 
اإىل  احرتام احلقائق والعودة 
عقلية  عن  والتخلي  العقل، 
والتوقف عن  الباردة  احلرب 
املتعلقة  الق�صايا  ا�صتغالل 
للتدخل  ذريعة  ب�صينجيانغ 
الداخلية،  ال�صني  �صوؤون  يف 
حتويل  دفع  عن  والتوقف 
قانون،  اإىل  القانون  م�رصوع 
االأ�رصار  تفادي  اأجل  من 
بالعالقات  تلحق  قد  التي 
ال�صاملة بني ال�صني والواليات 

املتحدة". 

تركيا تطالب الحتاد الأوروبي بالوفاء 
بالتزاماته جتاه الالجئني ال�ضوريني

بكني تعار�س ب�ضدة مترير جمل�س ال�ضيوخ 
الأمريكي م�ضروع قانون يتعلق مبنطقة �ضينجيانغ

الق�ضاء الأمريكي يرف�س للمرة الثانية اإطالق 
�ضراح الرئي�س البريويف الأ�ضبق 

االأمريكي،  الق�صاء  رف�س 
�رصاح  اإطالق  الثانية  للمرة 
االأ�صبق  البريويف  الرئي�س 
-2001( توليدو  األيخاندرو 
2006(، الذي تطالب �صلطات 
للتحقيق معه  بت�صليمه  بالده 
ما  بح�صب  ف�صاد،  تهم  يف 
ذكرته و�صائل اإعالم  حملية.

توما�س  القا�صي  ورف�س 
املقاطعة  عن  هك�صون، 
االأدلة  بكاليفورنيا،  ال�صمالية 
دفاع  قدمها  التي  اجلديدة 
الذي  قراره  واأكد  توليدو 
يوليوز  اأواخر  يف  اتخذه 
باإبقاء  اأمر  عندما  املا�صي، 

االأ�صبق  البريويف  الرئي�س 
االحتياطي  االعتقال  رهن 
باإمكانية فراره  لوجود خطر 
يف  املتحدة  الواليات  من 
�رصاحه.وقال  اأطلق  حال 
القا�صي هك�صون، الذي ينظر 
اإىل  توليدو  ت�صليم  طلب  يف 
للرئي�س  اإن  بالده،  �صلطات 
"عالقات  االأ�صبق  البريويف 
واأ�صخا�س من حوله ميلكون 
ميكن  ومكان  كثرية  اأمواال 
اأن يفر اإليه". وي�صكل توليدو 
مو�صوع   2018 ماي  منذ 
اأقر  اأن  بعد  اعتقال  مذكرة 
م�صوؤولون بال�رصكة الربازيلية 

اإىل  دوالر  مليون   20 بدفع 
الرئي�س االأ�صبق مقابل الفوز 
عمومية.وكان  ب�صفقات 
االدعاء العام بالبريو قد وجه 
االأموال  تبيي�س  تهمة  اأي�صا 
طلبا  وقدم  االأ�صبق،  للرئي�س 

جديدا لوا�صنطن برتحيله.
هذه  كل  توليدو  وينفي 
ويعتربها  االتهامات 
�صيا�صيا. ا�صطهادا 
توليدو،  اإىل  وباالإ�صافة 
ق�صايا  ب�صاأن  التحقيق  يتم 
بالبريو  "اأدويربي�صت"  ف�صاد 
ال�صابقني  الرئي�صني  مع 
بابلو  وبيدرو  اأوماال  اأويانتا 

رهن  املو�صوع  كو�صين�صكي، 
�صمل  كما  اجلربية،  االإقامة 
التحقيق ذاته الرئي�س اال�صبق 
الن غار�صيا، الذي انتحر يف 
اإلقاء  حلظة  املا�صي  اأبريل 
قرار  مبوجب  عليه  القب�س 

ق�صائي.
يجري  االإطار،  نف�س  ويف 
اأي�صا مع املر�صحة  التحقيق 
لالنتخابات  ال�صابقة 
فوجيموري،  كيكو  الرئا�صية، 
وعمدة ليما ال�صابقة، �صو�صانا 
توجدان  اللتني  فياران، 
االحتياطي،  االعتقال  رهن 

و�صيا�صيني خرين.

نيوزيلندا: 
فر�س قيود اأكرب على حيازة ال�ضالح

 عقب جمزرة امل�ضجدين
وزراء  رئي�صة  طرحت 
اأرديرن،  جا�صيندا  نيوزيلندا 
اأم�س، م�رصوع قانون جديدا 
على  اأ�صد  قيودا  يفر�س 
بالتزامن  ال�صالح،  حيازة 
ذكرى  البالد  اإحياء  مع 
جمزرة  على  اأ�صهر   6 مرور 
امل�صجدين مبدينة كراي�صت 

ت�صري�س.
وفقا  اأرديرن،  واإعتربت 
لقناة "رو�صيا اليوم" يف بيان 
القانون  م�رصوع  اإعالن  عن 

�صالح  حيازة  اأن  اجلديد، 
حقا،  ولي�س  ف�صل  ناري 
ك�صف  الهجوم  اأن  م�صيفا 
نقاط �صعف يف الت�رصيعات، 
ولدينا �صلطة اإ�صالحها ولن 
نكون حكومة م�صوؤولة ما مل 

نعالج االأمر.
ي�صار اإىل اأن م�رصوع القانون 
اإر�صاء  يت�صمن  اجلديد، 
لتتبع  وتوثيق  ت�صجيل  عملية 
�صالح  قطعة  كل  وتعقب 
مرخ�صة يف نيوزيلندا  وي�صدد 

اأي�صا القواعد بالن�صبة لتجار 
ال�صالح واالأفراد فيما يتعلق 
االحتفاظ  اأو  باحل�صول 
باالإ�صافة  �صالح،  برتخي�س 
الالزمة  الفرتة  تقلي�س  اإىل 
بالن�صبة  الرتخي�س  لتجديد 
اإىل  �صنني  ت�صع  من  لالأفراد 

خم�س.
ولقيت خطوات نيوزيلندا يف 
جمال ت�صديد قوانني ال�صالح 
يف  وبخا�صة  عاملية  اإ�صادة 

الواليات املتحدة.



د-وليد بوعديلة

هذه الق�صة..هذا الن�ص
       تتحدث الق�صة يف الرواية عن �صيخ 

يعاين ال�صياع والقلق،   
 يف جمتمع متحول ومتغري، بعد اأن توفيت 
فيعي�ص  ال�صاق،  برتت  اأن  وبعد  الزوجة، 
متذكرا  املدينة،  �صوارع  بني  متنقال 
مرت  التي  احلياة  حمطات  من  الكثري 
،ورف�ص  م�صتمرة  ذاتية  معاناة  مع  به، 
اأ�صاب  ملا  كبريين  وفكري  �صو�صيولوجي 

املجتمع والدولة.
املحبة"  "�صنوات  دالالت  ترتبط  و     
 ، كثريا  الراوي  لها  اأ�صار  وقد   باملا�صي، 
مثل قول ال�صيخ يف حوار ذاتي:" تلك كانت 
تعلمت  االأخرى،  االأيام  ت�صبهها  ال  اأياما، 
منها يف حياتي درو�صا كثرية يف لذة االأمل،و 
يف اأمل اللذة، وهو ما يجعلها تبقى حا�رضة 

بقوة وبا�صتمرار...")�ص38(.
      كما حتا�رض ال�صخ�صية الروائية-ال�صيخ 
م�صاعر القلق، ال�صياعن العبث، احلزن...
يف عالقة اإ�صكالية معقدة مع راهن الوطن 

وخيانات ابنائه ملجد الثورة التحريرية.
    ومن هوية الن�ص نذكر ح�صور الثقافة 
لل�صاي  بائع  �صاب  خالل  من  ال�صحراوية 
اجلنوب  من  القادم  وهو  ال�صحراوي، 
ومعه ق�ص�ص االأم ومو�صيقى" االمزاد")اآلة 

مو�صيقية  تعزف عليها املراأة الرتقية يف 
ال�صويف  ب�صحرها  اجلزائرية(  ال�صحراء 
يف  ونقراأ  الرثية،   ال�صعبية  ودالالتها 
ومو�صيقاها   االآلة  هذه  جماليات  الرواية 

الروحية.

جماليات املكان والزمان..
جماليات  من  لكثري  الرواية  حتيلنا      
اختالف  مع  واملدينة،  الريف  يف  املكان 
الرموز واملعاين حول كل مكان بني مكان 
روحي،يعانقه  و  االأم(   رحم  رحمي)من 
الراوي �رضديا وعاطفيا يف زمن املا�صي 
واأحزانه  اإ�صاراته  ويتذكر  ال�صيخ  له  يحن 
اأحياء  يف  اجلدة  مع  بخا�صة  واأفراحه 
و   ، اجلزائري  ال�رضق  يف  قاملة  مدينة 
مكان اآخر جديد يعي�صه بحرقة-يف الزمن 
يتنّكر  الأنه  له،  راف�ص  هو  بل  احلا�رض- 

الأجماد الرجال وال�صهداء.
مقاطع  �صيجد  فالقارئ  ثمة  ومن    
ا�صرتجاعية كثرية يف الرواية، يعود فيها 
احلكي للحظات الدفء العائلي الأطفال 
االأب  هاجر  اأن  بعد  جدتهم،  مع  �صغار 

وتوفيت االأم...
امل�صاجد  الكاتب-الراوي  ويتاأمل        
عاطفيا  وال�صاحات...تاأمال  واملدار�ص 
وتاريخيا وح�صاريا، ومنها يفتح جماليات 
حتوالت  يف  ويبحث   ، ودالالتها  االأمكنة 

الوطنية بني  العواطف  املجتمع وانتقال 
االأجيال اجلزائرية...           فالرواية 
رجل  بعيون  وم�صمونيا  �صكليا  تتحرك 
عن  ناجت  األيم،  حلادث  تعر�ص  جماهد 
نزهة،  اأثناء  الغابة  يف  اإرهابي   تفجري 
وامل�صاعر،  الفكر  ال�صاق وميزق  فتقطع 
الرواية  هذه  لتاأتينا  االأمل،  وهج  ويزداد 
للنا�ص  الروحي  التاأمل  ب�رضدية 
الكتابة  تاأتينا  معها  و  والوطن،  واملكان 

الروماني�صة، ال�صوفية، ال�صيا�صي�صية...
   مبعنى اأننا جند الرواية يف حوارا بني 
يبدعه  واحد  روائي  ن�ص  يف  اخلطابات 

االأزهر عطية. 
مالمح روائية اأخرى...

      ومن املالمح التي يكت�صفها القارئ 
للرواية نذكر:   

لبع�ص  ال�صارحة  احلا�صية  -توظيف 
املحطات التاريخية ولبع�ص ال�صخ�صيات 

من اأزمة متعددة يف االأر�ص اجلزائرية.
- ح�صور نب�ص احلنني العاطفي ال�صادق 
�رضدي  وانفتاح  للزوجة"مرمي"،  التوجع 
يف  بها  يرتبط  ما  كل  على  راق  جميل 

املنزل ويف احلياة.
يف  كثريا  ال�رضد  �صعرية  -ح�صور 
لعوامل  عطية  الروائي  يحن  الرواية)هل 

ال�صعر؟؟(.
الذاتية  ال�صرية  من  مالمح  -هناك 

املكان  ذاكرة  عرب  الرواية،  يف 
الراهن  من  ال�صيخ  واأهله،ومواقف 
جاء  ما  اأو�صحها  ،ولعل  اجلزائري 
وحدك  االآن  متر  اأراك  الن�ص:"  يف 
وا�صم  االأزاهري")�ص26(،  �صاحب  يا 
على  اإحالة  هي  فهل  "االأزهر"  الروائي 

املوؤلف املبدع؟؟.
الكتابة  جلماليات  تنتمي  الرواية   -
الن�ص  مع حماولة ملعانقة  الكال�صيكية، 

الفل�صفي والتاريخي و الرومان�صي.
اأخريا...

ملا  اأكرث،  لوقفات  الرواية  حتتاج       
اإحاالت  ومن  �صيا�صية  اأفكار  من  فيها 

اجتماعية.
والية  �صلطات  على  نقرتح  اأننا  بقي      
النقا�ص  وفتح  الروائي  ا�صتقبال  قاملة 
من  حمطات  عن  تتحدث  رواية  حول 
من  �صهدته  وما  قاملة،  والية  تاريخ 

فيها  وملا  واأثنائها،  الثورة  قبل  اأحداث 
املكان  عن  �صعبية  تراثية  مالمح  من 

القاملي.
بع�ص  حتول  اأن  القارئ  يقرتح  كما      
املكان  جماليات  عن  الرواية  مقاطع 
القاملي جلداريات يف املدينة،لالحتفاء 
احل�صاري وال�صياحي بالثقافة، كما تفعل 
و  الفن  حترتم  التي  العامل  عرب  املدن 

االإبداع وت�صّوق لهويتها وجمالها.
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رواية " �سنوات املحبة" للكاتب اجلزائري الأزهر عطية:

حتوالت وطن،وهج فني وهوية مدينة 
    بعد  اأن اأبدع الكثري من الن�سو�ص التي عانقت التاريخ اجلزائري، يختار الكاتب واملبدع الأزهر عطية يف رواية "�سنوات املحبة"،من�سورات املكتبة 

الرئي�سية للمطالعة العمومية بولية �سكيكدة، اأواخر 2018، اأن يعود لإف�ساءاته الذاتية، لكن مل ي�ستطع التخل�ص من وهج الذاكرة وجماليات  
اجلزائري، فما هي خ�سائ�ص هذه الرواية اجلديدة للكاتب؟

د. �سدفة حممد حممود/مركز 
امل�سقبل للدرا�سات و الأبحاث 

املتقدمة

تُعرف  التي  االأمازون،  غابات  تتعر�ص 
احلرائق  من  ملوجات  العامل«،  بـ«رئة 
هي االأ�صد من نوعها منذ عدة �صنوات، 
حريق  األف   75 نحو  ت�صجيل  مت  حيث 
الثمانية  ال�صهور  خالل  الغابات،  يف 
بن�صبة  بزيادة  العام،  هذا  من  االأوىل 
من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة  باملائة   84
املعهد  لبيانات  وفًقا  املا�صي،  العام 
الف�صاء.  الأبحاث  الربازيلي  الوطني 
البيئية  التداعيات  من  وبالرغم 
ال  اأنه  اإال  االأمازون،  حلرائق  اخلطرية 
ال�صيا�صية  التداعيات  جتاهل  ميكن 
لهذه الكارثة البيئية، �صواء على عالقة 
ويف  الدولية  القوى  ببع�ص  الربازيل 
مكانة  على  وكذلك  فرن�صا،  مقدمتها 
اإ�صافة  الربازيل كقوة عاملية �صاعدة، 
اإىل تداعياتها املحتملة على االقت�صاد 

الربازيلي.

اأ�سباب متباينة:

تتداخل العديد من االأ�صباب التي ميكن 
اأن تقف وراء حرائق االأمازون، وتتباين 
التناق�ص  حد  اإىل  لت�صل  التف�صريات، 
وفًقا لروؤى االأطراف ذات ال�صلة، �صواء 
وذلك  دولية،  اأو  داخلية  اأطراًفا  كانت 

كما يت�صح فيما يلي:
1- روؤى االأطراف الداخلية: ثمة تباين 
الداخلية  االأطراف  مواقف  يف  وا�صح 
ا�صتعال  باأ�صباب  يتعلق  فيما  الربازيلية 
اأوىل،  ناحية  فمن  الغابات؛  حرائق 
تُلقي املنظمات غري احلكومية املعنية 

بالبيئة وكذلك املنظمات املدافعة عن 
بامل�صئولية  االأ�صليني،  ال�صكان  حقوق 
»جايري  الربازيلي  الرئي�ص  على 
يف  احلرائق  ا�صتعال  عن  بول�صونارو«، 
م�صبوقة  غري  بوترية  االأمازون  غابات 
منذ عدة �صنوات. ويرى املدافعون عن 
التغريات  اأن  الرغم من  اأنه على  البيئة 
العوامل  من  تكون  قد  املناخية 
املف�رضة ال�صتعال احلرائق، خا�صة مع 
الربازيل  ت�صهده  الذي  اجلفاف  مو�صم 
اأن  يوؤكدون  لكنهم  احلايل،  الوقت  يف 
اأُ�رضمت عن عمد  معظم احلرائق قد 
الغابات،  الإزالة  املزارعني  قبل  من 

بطريقة غري �رضعية.
فقد  املنظمات،  تلك  لرواية  ووفًقا 
ب�صورة  ولو  الربازيلي،  الرئي�ص  ت�صبب 
يف  امل�صتعلة  احلرائق  يف  �صمنية، 
خالل  من  وذلك  االأمازون؛  غابات 
على  واملزارعني  احلطابني  ت�صجيعه 
لتجهيزها  املطرية  الغابات  تطهري 
للتو�صع  واإزالتها  الزراعي،  لال�صتخدام 

يف ن�صاط رعي املا�صية.
عالوة على ذلك، مل يتخذ »بول�صونارو« 
انت�صار  دون  للحيلولة  �رضيعة  خطوات 
حرائق الغابات وات�صاع نطاقها اإال بعد 
اإىل  دفعته  عليه،  قوية  دولية  �صغوط 
للم�صاهمة  التحرك  اإىل  اجلي�ص  دعوة 

يف جهود اإخماد احلرائق.
»بول�صونارو«  موقف  تف�صري  وميكن 
الغابات  ا�صتخدام  يف  برغبته 
معدل  ت�رضيع  اأجل  من  املطرية 
خلفية  على  وذلك  االقت�صادي،  النمو 
تواجهها  التي  االقت�صادية  االأزمة 
اأن  »بول�صونارو«  يرى  حيث  البالد، 
اأمام  »عقبة  املطرية  الغابات  حماية 
مطالبة  اأن  كما  االقت�صادية«،  التنمية 

»بول�صونارو« منذ توليه رئا�صة الربازيل، 
ب�رضورة  املا�صي،  يناير  من  االأول  يف 
الزراعة  الأغرا�ص  الغابات  ا�صتخدام 
تاأتي  اإمنا  املا�صي،  ورعي  والتعدين 
الزراعي«،  »اللوبي  ل�صغوط  ا�صتجابة 
مهمة  انتخابية  قاعدة  �صّكل  الذي 
الرئا�صية  االنتخابات  يف  عليها  اعتمد 

التي جرت يف اأكتوبر املا�صي.
على اجلانب االآخر، األقى »بول�صونارو« 
غري  املنظمات  على  بامل�صئولية 
احلكومية البيئية عن حرائق االأمازون، 
املوارد  يف  ا  نق�صً »تعاين  اإنها  قاًئال 
واأملانيا  الرنويج  ب�صبب جتميد  املالية 
االأمازون  ل�صندوق  م�صاعداتهما 
االأمازون«.  غابات  حلماية  املخ�ص�ص 
ال  احتمال  »ثمة  »بول�صونارو«:  وقال 
مرده  ذلك  يكون  باأن  تاأكيده  اأ�صتطيع 
هوؤالء  من  اإجرامية  خطوات  اإىل 
النا�صطني يف املنظمات غري احلكومية 
بهدف التجيي�ص �صدي و�صد احلكومة 
الربازيلية«، وتابع: »اإّنه باالإمكان توجيه 
املجتمعات  ت�صمل  وا�صعة  اتهامات 
مالكي  وكبار  وال�صكان  املحلية 
تقع  الكربى  ال�صبهات  ولكن  االأرا�صي، 

على املنظمات غري احلكومية«.

مثلما  الدولية:  االأطراف  روؤى   -2
الداخلية  االأطراف  روؤى  اختلفت 
حرائق  عن  امل�صئول  حول  الربازيلية 
ال�صيء  حدث  فقد  االأمازون،  غابات 
نف�صه بالن�صبة لالأطراف الدولية. ففي 
الدول  بع�ص  فيه  اتخذت  الذي  الوقت 
ب�صيا�صات  منددة  مواقف  االأوروبية 
بعدم  واتهمته  البيئية،  »بول�صونارو« 
وحا�صمة  �رضيعة  اإجراءات  اتخاذ 
للت�صدي مل�صكلة احلرائق، فقد �صاندت 

بع�ص الدول االأخرى »بول�صونارو«. 
ففرن�صا، الدولة احلا�صنة التفاق باري�ص 
للتغري املناخي، كانت �صاحبة ال�صوت 
عن  �صدرت  اإذ  االأزمة؛  يف  االأعلى 
ماكرون«  »اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ص 
الربازيلي،  للرئي�ص  الذعة  انتقادات 
»تقاع�ًصا«  ماكرون  اعتربه  ما  ب�صبب 
من قبل »بول�صونارو« اأمام هذه الكارثة 
»بول�صونارو«  باري�ص  واتهمت  البيئية. 
بـ«الكذب« ب�صاأن التزاماته حول املناخ. 
وو�صف »ماكرون« احلرائق باأنها »اأزمة 
الدول  جمموعة  قادة  مطالبًا  دولية«، 
جدول  على  اإدراجها  ب�رضورة  ال�صبع 

اأعمال قمتهم املنعقدة يف فرن�صا.
اأيرلندا  اأملانيا وكذلك  و�صارت كل من 
الفرن�صي،  النهج  نف�ص  على  وفنلندا 
»بول�صونارو«  ا�صتجابة  فانتقدت 
االأملانية  لالأزمة، وو�صفت امل�صت�صارة 
»حالة  باأنها  احلرائق  مريكل«  »اأجنيال 
فرن�صا  هددت  كما  خطرية«.  طوارئ 
االتفاق  على  الت�صديق  بعدم  واأيرلندا 
التجاري املوقع يف يونيو املا�صي بني 
املريكو�صور  وجتمع  االأوروبي  االحتاد 
اأوروجواي،  االأرجنتني،  »الربازيل، 
الربازيل  بذل  عدم  حال  وباراجواي«، 
الغابات  حلماية  اجلهود  من  املزيد 
طالبت  ذاته،  ال�صياق  ويف  املطرية. 
�صادرات  على  حظر  بفر�ص  فنلندا 

الربازيل من اللحوم.
االأوروبية  الدول  بع�ص  وتربط 
موقفها  واأيرلندا-  فرن�صا  -وحتديًدا 
من حرائق االأمازون باالتفاق التجاري 
خماوف  خلفية  على  املريكو�صور،  مع 
مزارعي البلدين من االأ�رضار التي قد 
�صادرات حلوم  تدفق  بهم جراء  تلحق 
البقر القادمة من دول املريكو�صور اإىل 

ال�صغوط  ف�صاًل عن  االأوروبية،  ال�صوق 
البيئة  حماية  جماعات  متار�صها  التي 

االأوروبية.
اإىل  بريطانيا  موقف  كان  املقابل،  يف 
ورمبا  االأزمة،  هذه  من  فاتًرا  ما  حد 
لبول�صونارو،  بامل�صاند  و�صفه  ميكن 
الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  فبينما �رضح 
جًدا«  »قلق  باأنه  جون�صون«  »بوري�ص 
املحتمل  الكارثي  التاأثري  ب�صبب 
على  االأ�صجار  من  كبري  عدد  لفقدان 
البيئة، فقد زار وزير التجارة الربيطاين 
اإىل  �صعًيا  الربازيل  برينز«  »كونور 
االقت�صادية  بالده  عالقات  تعميق 
ا�صتعداد  اإطار  يف  وذلك  بربازيليا، 
االن�صحاب  بعد  ما  ملرحلة  بريطانيا 
ا على �صوؤال  من االحتاد االأوروبي. ورًدّ
التجارة  وزير  قال  احلرائق،  حول 
»بول�صونارو«  حكومة  اإن  الربيطاين، 
لتحقيق  م�رضوعة  »طموحات  لديها 

الرخاء ل�صعبها«.
�صاندت  فقد  املتحدة،  الواليات  اأما 
الرئي�ص الربازيلي، وقد اأجرى الرئي�ص 
ات�صااًل  ترامب«  »دونالد  االأمريكي 
هاتفًيّا ببول�صونارو، وعر�ص امل�صاعدة 
اإذا لزم االأمر يف التعامل مع احلرائق. 
امل�صاند  ترامب  تف�صري موقف  وميكن 
موقف  اأولهما:  بعاملني،  لبول�صونارو 
املعار�ص  نف�صه  االأمريكي  الرئي�ص 
اأنه  خا�صة  املناخي،  التغري  لق�صية 
�صبق اأن اأعلن يف يونيو 2017 ان�صحاب 
باري�ص  اتفاق  من  املتحدة  الواليات 
للتغري املناخي. وثانيهما: تقارب الروؤى 
والربازيلي  االأمريكي  الرئي�صني  بني 
من  باملوقف  يتعلق  فيما  فقط  لي�ص 
ا  اأي�صً ولكن  املناخية،  التغريات  ق�صية 
الق�صايا  من  بالعديد  يتعلق  فيما 

خا�صة  واالإقليمية،  الدولية  وامللفات 
تيار  اإىل  ينتميان  الرئي�صني  كال  اأن 

اليمني املتطرف.

تاأثريات متنوعة:

غابات  حرائق  تُ�صفر  اأن  امُلرجح  من 
التداعيات  من  العديد  عن  االأمازون 
الربازيل  مت�ص  لن  التي  والتاأثريات 

فح�صب، بل العامل اأجمع:

الإ�سرار بالأمن البيئي الإقليمي 
والعاملي: 

تلعب غابات االأمازون دوًرا حمورًيّا يف 
املناخية،  التغريات  لظاهرة  الت�صدي 
ع�رضين  نحو  اإنتاج  عن  م�صئولة  وهي 
كوكب  على  االأك�صجني  من  باملائة 
ماليني  الغابات  ومتت�ص  االأر�ص، 
�صنوًيّا.  الكربون  انبعاثات  من  االأطنان 
على  املطرية  االأمازون  غابات  ومتتد 
لتغطي  فدان،  مليار   1.7 م�صاحة 
والتي  اجلنوبية،  اأمريكا  دول يف  ثماين 
امتدت احلرائق بالفعل اإىل عدد منها، 
وكولومبيا  وبوليفيا  فنزويال  وحتديًدا 
التي تقدمت بطلب اإىل جمموعة ال�صبع 
ملواجهة  م�صاعدات  على  للح�صول 

حرائق الغابات. 
االأزمة  هذه  اأن  يعني  الذي  االأمر  وهو 
تتجاوز يف تاأثرياتها احلدود ال�صيا�صية 
الغابات،  فيها  تتواجد  التي  للدول 
اإ�صافة اإىل اأن حرائق غابات االأمازون 
امل�صتقبل،  يف  م�صكلة  جمرد  لي�صت 
فهذه الغابة املطرية هي بالفعل موطن 
يف الوقت احلايل حلوايل ثالثة ماليني 

نوع من النباتات واحليوانات والطيو

توظيف الكوارث:

التداعيات ال�سيا�سية حلرائق االأمازون يف الربازيل
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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 بقلم: اأحمد طه الغندور

ال�صرب  ولذويه  الرحمة،  فللفقيد 
امُل�ؤمل  احلادث  هذا  ولعل  وال�صل�ان. 
والعمل  اجلهد  من  مزيداً  لبذل  يدفعنا 
اأ�رسانا من  الدوؤوب حتى حترير جميع 
اأن  من  وبالرغم  االحتالل.  معتقالت 
جرائم االحتالل يف حق االأ�رسى عديدة 
على  الرتكيز  يف  اأرغب  الي�م،  اإنني  اإال 
"جرمية االعتقال االإداري"، ك�نها تعترب 
من اأكرث جرائم االحتالل يف حق االأ�رسى 
الدويل  بالقان�ن  بالالمباالة  تت�صم  التي 
اأو العدالة الدولية االأمر الذي ي�صتدعي 
لي�صتيقظ  اخلزان"  جدران  "ندق  اأن 
م�اجهة  يف  �رسيعاً  العاملي  ال�صمري 
قرابة  منها  يعاين  التي  اجلرمية،  هذه 
والن�صاء،  الرجال،  وت�صمل  معتقل؛   500
اخلا�صة،  االحتياجات  وذوي  واالأطفال 
واملحررين  االأ�رسى  وزارة  بينت  كما 
يف تقرير حديث لها ح�ل هذا ال�صاأن. 
ح�ايل  يخ��ض  املن�رسم  ي�لي�  ومنذ 
يف  الطعام  عن  اإ�رساباً  اأ�صري   )12(
م�اجهة القرارات االإ�رسائيلية الظاملة 
باالعتقال االإداري يف حقهم، وقد قالت 
اإن  ـ  الي�م االأحد  ـ  هيئة �ص�ؤون االأ�رسى 
االأ�صري نا�رس زيدان حممد اجلدع )31 
عاماً( من بلدة برقني يف جنني، ي�اجه 
اأو�صاعاً �صحية �صعبة، بعد 33 ي�ماً من 
رف�صاً  الطعام،  عن  املفت�ح  اإ�رسابه 
البيان  اأ�صاف  وكما  االداري.  العتقاله 
ال�صحفي، اأن االأ�صري اجلدع والقابع يف 
ي�صتكي  الرملة"،  "نيت�صان  معتقل  عزل 
لالإغماء  وتعر�ض  م�صتمرة  دوخة  من 
تقي�ؤ  بحالة  ويُ�صاب  مرات،  عدة 
مت�ا�صلة للع�صارات ال�صفراء امل�ج�دة 
االأ�صري اجلدع،  واإىل جانب  يف املعدة. 
معركة  اأخرين  اأ�رسى  خم�صة  ي�ا�صل 
على  احتجاجاً  اخلاوية  االأمعاء 
غنام  اأحمد  وهم:  االداري،  اعتقالهم 
)42 عاماً( من مدينة دورا يف حمافظة 
 57( منذ  ا�رسابه  ويخ��ض  اخلليل 
من  عاماً(   38( خل�ف  و�صلطان  ي�ماً(، 
بلدة برقني يف حمافظة جنني وم�رسب 
 30( علي  واإ�صماعيل  ي�ماً(،   53( منذ 
القد�ض  يف  دي�ض  اأب�  بلدة  من  عاماً( 
ي�ماً(،   47( منذ  ا�رسابه  ويخ��ض 
وطارق قعدان )46 عاماً( من حمافظة 
وثائر  ي�ماً(،   40( منذ  وم�رسب  جنني، 
�صريا  بيت  بلدة  )30 عاماً( من  حمدان 
وي�ا�صل ا�رسابه للي�م 28 على الت�ايل. 
يف حني اأن االأ�صري امل�رسب عن الطعام 
منذ 50 ي�ًما، ع�دة احلروب )32 عاماً( 

من مدينة دورا مبحافظة اخلليل، علق 
ي�م االأربعاء املا�صي، اإ�رسابه املفت�ح، 
بعد الت��صل التفاق مع "اإدارة املعتقل" 

يق�صي باالإفراج عنه بعد اأربعة اأ�صهر.
االأبطال  اأ�رسانا  مع  احلال  ه�  هكذا 
عن  يدافع�ن  االحتالل  معتقالت  يف 
حق�قهم باأمعائهم اخلالية، فكيف ميكن 
ونعمل  البط�لية،  م�اقفهم  ندعم  اأن 
املعتقالت  هذه  من  حتريرهم  على 

"الفا�صية"؟!
واإذا اأردنا اأن نُعرف "االعتقال االإداري" 
اإىل  منيل  اأن  االأن�صب  من  يك�ن  لعله 
التعريف الذي قدمته منظمة "بيت�صليم" 
حلق�ق  االإ�رسائيلي  املعل�مات  مركز  ـ 
حيث  ـ  املحتلة  االأرا�صي  يف  االإن�صان 
بُحكم  االإدارّي  االعتقال   " اأوردت: 
تعريفه ه� حب�ض �صخ�ض دون حماكمة 
بدع�ى اأّنه يعتزم يف امل�صتقبل االإقدام 
اأن  دون  للقان�ن،  خمالف  فعل  على 
خمالفة.  اأّية  بعد  ارتكب  قد  يك�ن 
والأّن احلديث يجري عّما يبدو كخط�ة 
وقائية فاإّنه ال ي�جد وقت حمّدد لفرتة 
االعتقال. يجري االعتقال االإداري دون 
قائد  ي�صدره  اأمر  اإىل  ا�صتناًدا  حماكمة 
�رّسية  وبّينات  اأدلّة  وباعتماد  املنطقة 
نف�صه.  املعتقل  حّتى  عليها  يّطلع  -ال 
و�صع  يف  املعتقل  يجعل  االإجراء  هذا 
م�اجهة  يف  عاجًزا  يقف  اإذ  يُحتَمل  ال 
ميلك  ال  وبالتايل  يعرفها  ال  اّدعاءات 
الئحة  بال  ودح�صها  لتفنيدها  طريقة 
اإدانة  دون  وبالتايل  حماكمة  وال  اّتهام 
اإطالق  �صيتّم  متى  يعرف  اأن  ودون 
املالحظات  اأهم  من  ".ولعل  �رساحه 
التي اأوردتها "املنظمة" املذك�رة على 

هذه اجلرمية النقاط التالية:
القد�ض  )با�صتثناء  الغربية  ال�صفة  يف   •
ال�رسقية( ينّظم االعتقال االإداري "باأمر 
"ع�صكري" بخ�ص��ض تعليمات االأمن". 
هذا االأمر يخّ�ل قائد قّ�ات اجلي�ض يف 
ال�صفة الغربية اأو من يخّ�له من القادة 
الع�صكرّيني لهذا ال�صاأن، اعتقال �صخ�ض 
مّرة،  كّل  اأ�صهر  �صّتة  مّدتها حتى  لفرتة 
ليفرت�ض  معق�ل  "اأ�صا�ض  لديه  كان  اإذا 
اأمن  اأو  املنطقة  اأمن  دواعي  اأّن 
التحّفظ على فالن  ت�صت�جب  اجلمه�ر 
احلق  وله  االعتقال،  رهن  النا�ض  من 
مراًرا  متديده  اأو  االعتقال  جتديد  يف 
وتكراًرا وحب�ض فل�صطينّيني طيلة �صنني 
ـ  خمالفة،  اأّية  بارتكاب  يُدان�ا  اأن  دون 

وهذا حدث ويحدث بالفعل ـ.
يح�ل  ما  كثرياً  املحتلة  القد�ض  يف   •
املنزيل"  "االعتقال  اإىل  االعتقال  هذا 

نظرها  وجهة  من  و�صهل  مريح  كبديل 
خطر  الّتقاء  ولي�ض  جنائي  الإجراء 
يف  غالبًا  ذلك  تفعل  اإّنها  م�صتقبلّي. 
اإثباتات  فيها  متلك  ال  التي  احلاالت 
على التهمة اأو عندما تك�ن معنّية بعدم 
اأّنها  تّدعي  التي  والبّينات  االأدلّة  ك�صف 

يف ح�زتها.
لة  ال�صّ ذات  الدويل  القان�ن  اأحكام   •
بتنفيذ  االحتالل  لدولة  ت�صمح  والتي 
املناطق  �صّكان  بحّق  اإدارية  اعتقاالت 
ا�صتثنائية  ظروف  يف  فقط  املحتلّة 
االإ�رسائيلي"  "االحتالل  ولكن  نادرة. 
االأرا�صي  يف  ال��صيلة  هذه  ي�صتخدم 
اأن  دون  جارف  نحٍ�  على  املحتلّة 
الدويل  القان�ن  اأحكام  تردعها 
املذك�رة، بحيث اعتقل على مّر ال�صنني 
ط�يلة  لفرتات  الفل�صطينيني  اآالف 
تراوحت بني ب�صعة اأ�صهر وب�صعة �صنني، 
دون تقدميهم للمحاكمة، اأو م�اجهتهم 
ال�صماح  ودون  اإليهم  املن�ص�بة  بالّتهم 
لهم اأو ملحاميهم باالّطالع على االأدلّة، 
اعتقال قا�رسين مل  و�صمن ذلك جرى 

يتجاوزوا �صّن الثامنة ع�رسة.
 • اإّن االأمر الع�صكري يُلزم "ال�صلطات" 
قا�ٍض  ـ  قا�ٍض  اأمام  املعتقلني  بجلب 
ع�صكريـ  ولكن هذا ال يكفي ملنع اإ�صاءة 
واالإجراءات  ال��صيلة  هذه  ا�صتخدام 
االإداري  باالعتقال  ة  اخلا�صّ الق�صائية 
باإعمال  ي�هم  زيف  االأ�صا�ض  يف  هي 
ال�صاحقة  الغالبية  يف  الق�صائي.  النقد 
م�قف  الق�صاة  يقبل  احلاالت  من 
النيابة وي�صادق�ن على اأوامر االعتقال 

االإداري.
• عالوة على ذلك: ي�افق الق�صاة دائًما 
على  ال�رّسية  فر�ض  النيابة  طلب  على 
اأمامهم  تعر�صها  التي  والبّينات  االأدلّة 
الدولة". بذلك  باأمن  "العتبارات تتعلّق 
اأمر  ال�ارد يف  اال�صتثناء  الق�صاة  يحّ�ل 
اإىل قاعدة جارفة  االإدارية  االعتقاالت 
حترم املعتقلني من اأّية اإمكانية للدفاع 
امل�ّجهة  االّدعاءات  اأمام  اأنف�صهم  عن 
املعتقلني  متنع  االأدلّة  �رّسية  �صّدهم. 
ج�دة  فح�ض  من  املحام�ن  ووكالئهم 

املعل�مات و�صّحتها.
وق�صاة  الع�صكرّي�ن  الق�صاة  يحاول  ومل 
على  االعرتا�ض  اأبًدا  العليا  املحكمة 
فر�ض ال�رّسية على هذا النح� اجلارف 
عن  ا  ع��صً كمعطى.  وج�دها  وتقّبل�ا 
اأّنه مع وج�د ال�رّسية،  ذلك فقد قّرروا 
املطروحة  االّدعاءات  اإىل  وينظرون 

اأمامهم على اأّنها وقائع.
باأن  مالحظاتها  املنظمة  وتختم   •

"املحاكم  يف  املتبعة  ال�صيا�صة  هذه 
املعتقلني  حترم  االإ�رسائيلية" 
لدفاع  فر�صة  اأّية  من  الفل�صطينيني 
املطروحة  املزاعم  اأمام  معق�ل 
"املحاكم"  تقّر  ذلك  ورغم  �صّدهم. 

اأوامر االعتقال االإداري كاأمر روتيني.
االأمر  نهاية  " يف  اأنه  • وترى املنظمة 
والنيابة  الع�صكرية  والنيابة  اجلي�ض 
وق�صاة  الع�صكرّي�ن  والق�صاة  العاّمة 
م�ص�ؤول�ن  -جميعهم  العليا  املحكمة 

عن اإن�صاء هذا ال�اقع".
نقله  ويجب  جداً  مفيد  الكالم  هذا 
فما  الدولية،  العدالة  اإىل  بحذافريه 
االعتقال  من  الدويل  القان�ن  م�قف 
االإداري؟!من املعل�م اأن ما ت�صتند اليه 
"�صلطات االحتالل" يف تربيرها جلرمية 
"االعتقال االإداري" ه� ن�ض املادة )78( 
 1949 للعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 
االحتالل  دولة  راأت  "اإذا  اأوردت:  حيث 
تدابري  تتخذ  اأن  قهرية  اأمنية  الأ�صباب 
اأمنية اإزاء اأ�صخا�ض حمميني، فلها على 
االأكرث اأن تفر�ض عليهم اإقامة جربية اأو 
التي  للمالحظات  وفقاً  تعتقلهم".ولكن 
اأوردتها منظمة "بيت�صليم" هل ما يق�م 
به االحتالل يجري وفقاً ملا ن�صت عليه 
اأعاله؟!بالقطع ال،  اإليها  املادة امل�صار 
ال�رسوحات  فاإن  ذلك  اإىل  وباالإ�صافة 
 )Jean Pictet( لالتفاقية  القان�نية 
ت�ؤكد على اأن ال�صالحية يف املادة )78( 
اإمكانية  هناك  تكن  مل  اإذا  فقط  تق�م 
يرتكب  مل  الأنه  ال�صخ�ض  ملحاكمة 
خمالفة مب�جب القان�ن اجلنائي، واإمنا 
ترتكز على عمل  منه  النابعة  اخلط�رة 
قام به ولكنه غري معلن كمخالفة جنائية 
بعمل  بالقيام  نيته  عن  �رسح  اإذا  اأو 
اأي  ذلك  يرافق  مل  ولكن  يعترب خمالفة 
التربيرات  من  ذلك  فاأين  فعلي،  عمل 

االإ�رسائيلية؟!
يف  القب�ل  ميكن  اال�صتثناء  هذا  وهل 

تطبيقه على االآالف من الفل�صطينيني؟
الرقابة  غياب  مع  ماذا  واأخرياً، 
الق�صائية، بل قل اإن اجلهات الق�صائية 
�رسيكاً  اأ�صبحت  لالحتالل  التابعة 
م�ؤكداً له يف تنفيذ اجلرمية يف خمالفة 
للمادة )43( من اتفاقية جنيف  �رسحة 

املذك�رة؟!
هذا  عند  ت�قف  االحتالل  ظلم  وليت 
املعاملة  املتعلقني  منَح  باأن  احلد، 
للق�اعد  وفقاً  والالئقة  االإن�صانية 
هذه  بل  التنفيذ،  ال�اجبة  الدولية 
بحيث  االإ�رسار  �صبق  ومع  غابت  اي�صاً 
مقابر  االحتالل"  "معتقالت  اأ�صبحت 

اأخرهم  كان  الذين  االأحياء  لل�صهداء 
الي�م ال�صهيد " ب�صام ال�صايح ".

هذه  اأمام  ال�صمت  علينا  هل  اإذاً،   
ملعاقبة  العمل  ميكن  وكيف  اجلرمية، 

االحتالل عليها؟!
نعم ميكن حماكمة االحتالل وعنا�رسه 
الب�صعة"  "اجلرمية  هذه  يف  امل�صاركة 
وخا�صة  الدولية،  املحاكم  اأمام 
"حمكمة الهاي" اأو "املحكمة اجلنائية 
املركبة"  "اجلرمية  هذه  على  الدولية" 
تندرج  ك�نها  االحتاللية"  "ال�صيا�صة  و 
االخت�صا�ض  جرائم  من  �صنفني  حتت 
�صد  جرائم  وهي  الدولية،  للمحكمة 
على  احلرب  وجرائم  االإن�صانية، 

التف�صيل التايل:
اأوال: اجلرائم �صد االإن�صانية:

ميثاق  من   )7( املــادة  يف  وردت  كما 
روما للعام 1998 التي ن�صت: "ي�صكل اأي 
�صد  جرمية   " التالية  االأفعال  من  فعل 
االإن�صانية " متى ارتكب يف اإطار هج�م 
وا�صع النطاق اأو منهجي م�جه �صد اأية 
وعن  املدنيني،  ال�صكان  من  جمم�عة 

علم بالهج�م: ـ
هـ( ال�صجن اأو احلرمان ال�صديد على اأي 
نح� اآخر من احلرية البدنية مبا يخالف 

الق�اعد االأ�صا�صية للقان�ن الدويل.
و( التعذيب.

ذات  االأخرى  الالاإن�صانية  االأفعال  ك( 
يف  عمداً  تت�صبب  التي  املماثل  الطابع 
يلحق  اأذى خطري  اأو يف  �صديدة  معاناة 

باجل�صم اأو بال�صحة العقلية اأو البدنية.
ثانيا: جرائم احلرب:

امليثاق  من   )8( املادة  بينتها  كما 
اجلرائم  هذه  حددت  حيث  املذك�ر 

ون�صت على: ـ
فيما  اخت�صا�ض  للمحكمة  يك�ن   .1  "
يتعلق بجرائم احلرب، وال�صيما عندما 
اأو �صيا�صة عامة  اإطار خطة  ترتكب يف 
وا�صعة  ارتكاب  عملية  اإطار  يف  اأو 

النطاق لهذه اجلرائم.
2. لغر�ض هذا النظام االأ�صا�صي تعني " 

جرائم احلرب ": ـ
التفاقيات  اجل�صيمة  االنتهاكات  اأ( 
اأغ�صط�ض   / اآب   12 امل�ؤرخة  جنيف 
التالية  االأفعال  من  فعل  اأي   ،1949
الذين  املمتلكات  اأو  االأ�صخا�ض،  �صد 
ذات  جنيف  اتفاقية  اأحكام  حتميهم 

ال�صلة:
الالاإن�صانية،  املعاملة  اأو  التعذيب   "2"

مبا يف ذلك اإجراء جتارب بي�ل�جية.
"6" تعمد حرمان اأي اأ�صري حرب اأو اأي 
�صخ�ض اآخر م�صم�ل باحلماية من حقه 

يف اأن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية.
"7" االإبعاد اأو النقل غري امل�رسوعني اأو 

احلب�ض غري امل�رسوع.
نح�  على  االحتالل  دولة  قيام   "8"
اأجزاء  بنقل  مبا�رس،  غري  اأو  مبا�رس 
التي  االأر�ض  اإىل  املدنيني  �صكانها  من 
�صكان  كل  نقل  اأو  اأبعاد  اأو  حتتلها، 
داخل  منهم  اأجزاء  اأو  املحتلة  االأر�ض 

هذه االأر�ض اأو خارجها.
حق  من  باأن  بالق�ل؛  نختم  هنا  ومن 
االحتالل  ينكر  الذين  الب�ا�صل  اأ�رسانا 
 " احلرية  حماربي   " �صفة  منحهم 
وينتهك  الدويل،  القان�ين  لق�اعد  وفقاً 
حق�قهم ليل نهار، اأن يحظ�ا باحلماية 
ال�اجبة خا�صة واأن فل�صطني دولة ع�ص� 
يف العديد من املنظمات واالتفاقيات 
جينيف  اتفاقيات  واأهمها؛  الدولية 
اجلنائية،  للمحكمة  روما  واتفاقية 
دولة،  اجلميع  على  يت�جب  مما 
القيام  من  واأفراد  وم�ؤ�ص�صات، 
بدرهم ملحاكمة االحتالل وعنا�رسه 
امل�صاركني يف هذه اجلرمية وخا�صة 
لدى  "الق�صاء"  دور  ميثل�ن  ممن 
االحتالل  مينح  من  الأنهم  االحتالل 

الغطاء لتنفيذ اجلرمية.
الدول  دع�ة  عليها  فل�صطني  فدولة 
جنيف  اتفاقيات  على  االأطراف 
االنتهاكات  بدورهم ملنع هذه  للقيام 
اخلطرية، ولها دورها يف نقل امللف 
بحذافريه اأمام املدعي العام ملحكمة 
هذه  وف�صح  الدولية،  اجلنايات 
املمار�صات اأمام اللجان املخت�صة يف 

امل�ؤ�ص�صات الدولية.
م�ؤ�ص�صات حق�ق االإن�صان، ال يجب اأن 
تقف عند نقد التق�صري لدى اجلهات 
الر�صمية، بل لها اأن تاأخذ الدور كاماًل 
مهني،  ب�صكل  اجلرائم  ت�ثيق  من 
ولديها  الدولية،  للمحاكم  ورفعها 

االإمكانيات الالزمة.
االأول،  الدفاع  خط  هم  املحام�ن، 
ومتى  يتقدم�ن،  متى  يعرف�ن 
"�صماعة"  يك�ن�ا  ال  كي  ين�صحب�ن 
مربراته  االحتالل  عليها  ي�صع 
حتديد  على  االأقدر  وهم  الفا�صية، 
املجرمني  من  �صخ�ض  كل  وتعريف 
اأ�رسانا  حق�ق  انتهاك  يف  الفاعلني 

االأبطال.
االإعالم احلر، ه� الب�تقة التي يتفاعل 
�ص�ت  الإعالء  املخل�صني  كل  فيها 
"حماربي احلرية " كي ي�صطف العامل 
االن�صاف   " معركة  يف  جانبهم  اإىل 

ونيل احلق�ق ".

يف البداية، ال اأملك اإال الدعاء بالرحمة للأ�سري الفل�سطيني " ب�سام ال�سايح " من 
مدينة نابل�س "جبل النار" والبالغ )47( عامًا، حيث ق�سى نحبه يف االأ�سر االحتليل 

ع�سر اليوم االأحد، داخل م�ست�سفى "اأ�ساف هاروفيه" التابع للحتلل. وقد كان 
االأ�سري ال�سهيد، يعاين من مر�س ال�سرطان يف الدم والعظم منذ بداية اعتقاله 

بتاريخ 2015/10/8 كما عانى من م�ساكل مزمنة يف عمل القلب وجتمع املاء على 
رئتيه و�سدره، ولكن كل ذلك مل ي�سفع له لدى االحتلل املجرم.

جرمية العتقال الإداري..
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مدير  النجار  اأجمد  اأفاد 
يف  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي 
الأ�سري  اأن  اخلليل  حمافظة 
اأبو  اأكرم  طالل  حمدون 
اخلليل  مدينة  من  �سنينة 
ع�رش  الثاين  عامه  دخل  قد 
الحتالل  �سجون  يف  والأخري 
اأن الأ�سري  ... واأو�سح النجار 
مواليد  من  طه  حمدون 
اعتقل  قد  كان  1985/1/1م 
بتاريخ 2008/8/20م لن�ساطه 
الق�سى  �سهداء  كتائب  يف 
وكان  الحتالل  ومقاومته 
اعتقل بعد حما�رشته يف  قد 
منزله بعد ا�ستباك مع جي�ش 
قبل  �ساعات  لعدة  الحتالل 
اعتقاله وهدم منزله من قبل 
وكانت   .. الحتالل  جي�ش 
قد  الحتاللية  عوفر  حمكمة 
ملدة  بال�سجن  عليه  حكمت 

12 عاما. 

خا�ش  قد  ال�سري  وكان 
والكرامة  احلرية  ا�رشاب 
والذي ا�ستمر 45 يوما ب�سكل 
ب�ساله  بكل  خا�سه  متوا�سل 
حياته  يفقد  ان  وكاد  و�سمود 
توقف  حيث  ال�رشاب  خالل 
ا�رشابه  ايقاف  ورف�ش  قلبه 
مرتني  انعا�سه  ومت  انذاك 
حياه  له  كتبت  اهلل  ومب�سيئة 
ا�رشابه  يف  وا�ستمر  جديدة 
وخالل   ... النهاية  حتى 
لتحقيق  تعر�ش  اعتقاله 
خمابرات  قبل  من  مكثف 
من  لكرث  ا�ستمر  الحتالل 
مل�سايقات  وتعر�ش  �سهرين 
كثرية من خمابرات الحتالل 
يتم  يومي  �سبه  كان  حيث 
البو�سطة  �سيارات  يف  نقله 
وا�ستجوابه من قبل خمابرات 
الحتالل لأكرث من ت�سع مرات 
انتفا�سة  وخالل   .... متتالية 

ا�سقاءه  تعر�ش  الق�سى 
لالعتقال  وحمزة  �سفوان 
يف  الثالثه  ال�سقاء  وعا�ش 
ال�رش لعدة �سنوات مما �سبب 
منعهم  ومت  لوالديه  ارهاق 
الزيارة  من  �سنوات  لعدة 
 .. بحقهم  عقابي  كاإجراء 
ويعترب ال�سري حمدون طه من 
كوادر احلركة ال�سرية ويتميز 
وخواطره  الدبية  بكتاباته 
فيها  يتحدث  التي  ال�سعرية 
عن ظروف العتقال وجتربته 

اليومية يف ال�رش.

اأكادميية )اإ�سرائيلية( 
تك�سف عن 6 اآالف 
ا على  جتربة �سنوَيّ

االأ�سرى

علوم  يف  اأ�ستاذة  ك�سفت 
الجتماعّي  والعمل  اجلرمية 
بالقد�ش  العربية  اجلامعة  يف 

اأّن  عن  النقاب  املحتلة، 
الحتالل  �سلطات  تنفيذ 
ع�سكرية  جتارب  الإ�رشائيلي 
والأ�رشى  الأطفال  على 
وحتويل  الفل�سطينيني، 
الأرا�سي املحتلة التي يقطن 
حقول  اإىل  فل�سطينيون  فيها 
جتارب لل�سناعات الع�سكرّية. 
وذكرت اإذاعة جي�ش الحتالل 
الربوفي�سور  اأن  ال�سهيونى، 
كيفوركيان،  �سلهوب  نادرة 
خالل  املعلومات  بتلك  اأدلت 
املا�سي  الأ�سبوع  حما�رشة 
مبدينة  كولومبيا  جامعة  يف 
ع�رشات  بح�سور  نيويورك 
�سّد  العنف  حول  الطلبة 
�رشقي  يف  الفل�سطينيني 
واأفادت  امُلحتلّة.  القد�ش 
النتائج  هذه  اأّن  كيفوركيان 
بحث  ح�سيلة  هي  اخلطرية 
م�سرية  عليه،  عملت  علمي 

ت�ستخدم  )اإ�رشائيل(  اإىل 
الفل�سطينيني  الأطفال  ا  اأي�سً
ا  عو�سً لأ�سلحتها،  كتجارب 
الفل�سطينيني  ا�سطهاد  عن 
وزير  وعد  الدوام.  على 
ما  بينيت،  نفتايل  التعليم 
"و�سمة  كيفوركيان  به  حتدث 
لل�سهيونية"،  ومعاداة  عار 
العربية  اجلامعة  راأت  فيما 
املحا�رشة  ت�رشيحات  اأّن 
ول  �سخ�سي  راأي  اجلامعية 
كما  اجلامعة،  نهج  ميثل 
)هاآرت�ش(  �سحيفة  اأفادت 
حزَب  اأن  اإىل  وي�سار  العربّية، 
برئا�سة  الإ�رشائيلّي  مريت�ش 
العام  يف  قدم  �رشيد  يو�سي 
1985 ا�ستجواًبا لوزير ال�سحة 
فيه  م�ستف�رًشا  الإ�رشائيلّي، 
الوزارة  �َسماح  �سبِب  عن 
ِبزيادِة  الأمنّية  ِللجهاِت 
على  الطبية  التجارب  ن�سبة 

اأّكد  حيث  العرب،  الأ�رشى 
وقوع  حينها  ال�سحة  وزير 
اأّن  اإىل  واأ�سار  التجارب.  هذه 
الإذن  على  ح�سلت  الوزارة 
باملو�سوع  املتعلق  الق�سائي 
الإ�رشائيلية  املحكمة  من 
تاأكيد  معر�ش  ويف  العليا. 
العديد  اأفاد  احلقيقة  هذه 
رين الذين  من الأ�رشى املحَرّ
اأم�سوا �سنوات يف املعتقالت 
مثل  الإ�رشائيلية  ال�رشية 
ومعتقل   1091 رقم  )معتقل 

باراك  ومعتقلي   1391 رقم 
و�رشفند،  وعتليت،  و�رشفند 
باأّنهم  واجللمة(  تكفا،  وبتاح 
بَع�ش  اأ�سماَء  �ساهدوا 
حمفورًة  املفقوديَن  الأ�رشى 
على جدراِن الزنازين. وتبادَل 
ريَن  املحَرّ الأ�رشى  بَع�ُش 
الأ�رشى  اأولئَك  مع  احلديَث 
اأ�سماء  لهم  تظهْر  َلْ  الَّذين 
الأحمر  ال�سليب  �ِسِجاّلِت  يف 

و�سجاّلت اإدارة ال�سجون.
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اإ�سرائيل تخترب عقاقريها الطبية يف اأج�ساد الأ�سرى الفل�سطينيني

تقرير:  ن�سمة علي - اإرم نيو

     
اآالف التجارب

اإيت�سك،  داليا  الكني�ست  ع�سو 
الإ�رشائيلية  ال�سلطات  اإجراء  اأكدت 
لأدوية  جتربة  األف  املخت�سة 
الطبي،  الختبار  حتت  خطرية، 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  اأج�ساد  على 

والعرب.
ويف  يديها  بني  اإّن  اإيت�سك  وقالت 
األف ت�رشيح منف�سل  حيازة مكتبها 
الإ�رشائيلية  ال�سحة  وزارة  من 
ل�رشكات الأدوية الإ�رشائيلية الكربى 

لإجراء تلك التجارب.
كانت  اإذ  جديدة؛  لي�ست  والق�سية 
اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة 
�سهر  يف  ن�رشت  قد  الإ�رشائيلّية، 
 ،1997 العام  من  )يوليو(  متوز 
جلنة  لرئي�ش  حرفية  ت�رشيحات 
العلوم الربملانية، ومفادها اأّن وزارة 
مبنحها  اأقّرت  الإ�رشائيلّية  ال�سحة 
ت�ساريح  اخلا�سة  الأدوية  �رشكات 
لعمل جتارب على الأ�رشى، واأجرت 

حتى تاريخه 5 اآلف جتربة.

�سهادات ر�سمية
هيئة  يف  القانونية  الدائرة  م�سوؤول 
قال  �سعادة،  جميل  الأ�رشى  �سوؤون 

مع  تعاطينا  خالل  ”من  نيوز:  لإرم 
الأ�رشى وا�سطالعنا على الظروف 
املعي�سية التي يعي�سونها ومن خالل 
باأن  لنا  تبني  الر�سمية  ال�سهادات 
اإ�رشائيل تعطيهم اأدوية غري منا�سبة 
اإىل  الأحيان  بع�ش  يف  يوؤدي  ما 
مع  وهذا  ال�سحية  حالتهم  تدهور 

حدث مع بع�ش الأ�رشى“.
حتديًدا  حدث  ما  ”هذا  واأ�ساف: 
الذي  دياك  اأبو  �سامي  الأ�سري  مع 
ا�ستغلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
ل  اأدوية  واأعطته  ال�سحية  حالته 
تتنا�سب مع حالته ما اأدى اإىل تفاقم 

حالته ال�سحية“.
ذلك  اإىل  ”اإ�سافة  قوله:  وتابع 
اإ�رشائيل تخطئ يف ت�سخي�ش الكثري 
الأ�سري  مع  حدث  كما  احلالت  من 
فار�ش بارود الذي ا�ست�سهد قبل اأيام 

يف �سجون الحتالل الإ�رشائيلي“.
الحتالل  اأن  اإىل  �سعادة  واأ�سار 
يتعاطى مع احلالت  الإ�رشائيلي ل 
ب�سكل  للمر�سى  ال�سعبة  املر�سية 
احلالت  بع�ش  يف  قائاًل:“  جاد، 
الحتالل  قوات  فيها  ت�سمح  التي 
العالج  على  باحل�سول  الإ�رشائيلي 
تخ�سم نفقة العالج من م�ستحقاتهم 
تكلفة  بدفع  اأهاليهم  تطالب  اأو 
العالج وقد حدث يف كثري احلالت 
هذه  لدفع  الهيئة  يف  ن�سطر  اأن 

امل�ستحقات للجانب الإ�رشائيلي“.

فريو�سات خطرية
وكانت �سحيفة )برافدا( الرو�سية قد 
تنفيذ  حول  مو�سًعا  حتقيًقا  اأجرت 
الطبية  للتجارب  اإ�رشائيل  حكومة 
على الأ�رشى الفل�سطينيني والعرب، 
بفريو�سات  حقنهم  ذلك  يف  مبا 
الذين  الأ�رشى  وخا�سة  خطرية، 

يقرتب موعد اإطالق �رشاحهم.
من  العديد  اأّن  ال�سحيفة  وبيّنت 
بعد  يعانون  الفل�سطينيني  الأ�رشى 
الحتالل  معتقالت  من  خروجهم 
ع�سال،  اأمرا�ش  من  الإ�رشائيلّي 
نتيجة  ُم�ستدامٍة،  اإعاقاٍت  اأْو 
اإزاءهم،  الإ�رشائيلية  املمار�سات 
عن  نقاًل  ال�سحيفة،  قالت  كما 
ال�سّفة  ويف  اأبيب  تل  يف  م�سادر 

الغربّية امُلحتلّة.
الأ�رشى  �سوؤون  يف  املخت�ش 
اإن  نيوز  لإرم  قال  حمادة،  ع�سام 
يخرجون  الذين  الأ�رشى  اأغلب 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سجون  من 
ي�سابون باأمرا�ش �سعبة منها القلب 
وال�رشطان  وال�سكري  وال�سغط 
الإ�رشائيلية  املمار�سات  نتيجة 

بحقهم.
الكثري  اأن  اإىل  النتباه  حمادة  ولفت 
نحو  ب�سهادتهم  اأدلوا  الأ�رشى  من 

متعددة  لأنواع  اإ�رشائيل  ا�ستخدام 
من العقاقري الطبية كحقل جتارب، 
من  الأنواع  هذه  ف�سل  اأن  اإىل  لفًتا 
احلالة  تدهور  اإىل  يوؤدي  الأدوية 

ال�سحية لالأ�رشى.
الإ�سابة  ن�سبة  ”انت�سار  واأ�ساف: 
�سجون  داخل  ال�رشطان  باأمرا�ش 
الحتالل الإ�رشائيلي ارتفعت ب�سكل 
بحق  املمار�سات  هذه  نتيجة  كبري 

الأ�رشى“.
اجلي�ش  اإذاعة  ن�رشت  فيما 
اإن  فيه  قالت  تقريًرا  الإ�رشائيلي 

والعمل  اجلرمية  علوم  اأ�ستاذة 
العربية  اجلامعة  يف  الجتماعّي 
نادرة  الربوفي�سور  بالقد�ش، 
النقاب  ك�سفت  كيفوركيان،  �سلهوب 
باإجراء  تقوم  اإ�رشائيل  اأّن  عن 
الأطفال  على  ع�سكرية  جتارب 

الفل�سطينيني.
الحتالل  جي�ش  اإذاعة  وبح�سب 
الإ�رشائيلّي، فقد ح�سلت كيفوركيان 
الت�رشيحات  لهذه  ت�سجيل  على 
الأ�سبوع  جرت  حما�رشة  خالل 
املا�سي يف جامعة كولومبيا مبدينة 

الطلبة  ع�رشات  بح�سور  نيويورك 
يف  الفل�سطينيني  �سّد  العنف  حول 
واأكدت  امُلحتلّة.   ال�رشقية  القد�ش 
كيفوركيان اأّن هذه النتائج اخلطرية 
كنتائج  جاءت  اإليها  تو�سلت  التي 
بالإ�سافة  به،  قامت  علمي  لبحث 
اإىل ذلك، بيّنت اأّن اإ�رشائيل ت�ستخدم 
ا الأطفال الفل�سطينيني كتجارب  اأي�سً
عينه  الوقت  يف  متهمًة  لأ�سلحتها، 
با�سطهاد  الإ�رشائيلّي  اجلي�ش 

الفل�سطينيني على الدوام.

جتري قوات االحتالل االإ�سرائيلي ب�سكل متوا�سل جتاربها العلمية على االأ�سرى الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل والذين تعتربهم حقول جتارب 
لها، ال �سيما يف جمال العقاقري الطبية. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير ر�سمية تثبت ذلك، اإال اأن االأ�سرى ومن خالل �سهادتهم الر�سمية يوؤكدون 

اأن اإ�سرائيل ت�ستغلهم فيما يتعلق يف مو�سوع العقاقري الطبية التي تعطيها لهم.

االأ�سري حمدون طه اأبو �سنينة 

العام الثاين ع�سر والأخري يف �سجون الحتالل
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واأبان التعداد عن ا�ستفاقته بعد 
ب�سبب  املتعرثة  املو�سم  بداية 
ميزت  التي  الإدارية  امل�ساكل 
من  الثقة  �سحب  اإثر  النادي 
حمار،  ح�سان  ال�سابق  الرئي�س 
التعداد  على  اخلناق  وت�سييق 
امل�ستحقات  ق�سية  ب�سبب 
اأثرت  التي  العالقة  املالية 
املعنوي  اجلانب  على  كثريا 

اأن تتح�سن الأمور  لالعبني قبل 
اأمام  وتاأتي النطالقة  تدريجيا 
للنادي  �سمح  اجلديد،  ال�ساعد 
الرتتيب  و�سط  اإىل  بال�سعود 
من  كاملة  بحظوظه  والتم�سك 
الأدوار  على  التناف�س  اأجل 
اجل  من  بقوة  والعودة  الأوىل 
اإىل  ال�سعود  على  التناف�س 

من�سة التتويج.
الفني  يف املقابل، منح الطاقم 
يومني  متتد  راحة  الالعبني 

الراحة  اإىل  اخللود  اأجل  من 
وا�ستعادة الأنفا�س قبل ا�ستئناف 
الغد  م�ساء  جمددا  التدريبات 
ن�رص  ملقابلة  للتح�سري  حت�سبا 
تنتظرهم  اأين  داي  ح�سني 
نهاية  يف  العا�سمة  على  خرجة 
الأ�سبوع املقبل حل�ساب اجلولة 

اخلام�سة من البطولة الوطنية.

حلفاية يوزع منحة الفوز 
على الالعبني

الرئي�س  وفى  اأخرى،  جهة  من 
"الن�رص  لت�سكيلة  اجلديد 
بالوعد  حلفاية  فهد  الأ�سود" 
الذي قطعه على الالعبني، اأين 
اإعالن  عقب  مبا�رصة  منحهم 
الفوز  منحة  مقرة  لقاء  نهاية 
الأمر  وهو  بها  وعدهم  التي 
عنا�رص  معنويات  رفع  الذي 
معنوية  دفعة  ومنحهم  الفريق 
يف  بحرارة  اللعب  ق�سد  قوية 

اجلولت املقبلة.

الطاقم الفني منح الالعبني يومني راحة

وفاق �سطيف ي�ستعيدون الثقة 
ويحققون اأول انت�سار يف املو�سم

املدرب زاوي و�شط االنتقادات وحتميله م�شوؤولية 
الهزمية اأمام الوفاق

بن نا�سر يدق ناقو�س اخلطر 
يف جنم مقرة

عز  مقرة  جنم  نادي  رئي�س  دّق 
اخلطر  ناقو�س  نا�رص  بن  الدين 
التي  ال�سعبة  الو�سعية  بخ�سو�س 
مير بها الفريق ال�ساعد حديثا اإىل 
الرابطة املحرتفة الأوىل، واأو�سح 
املعني بعد اخل�سارة القا�سية التي 
امل�سيف  اأمام  ناديه  ةفيها  �سقط 
وفاق �سطيف اأول اأم�س يف البطولة 
املرين  يعاين  النادي  اأن  الوطنية 
بداية هذا املو�سم يف ظل تواجده 
تاأهيل  عدم  ب�سبب  ملعب  دون 
املواجهات  خلو�س  النادي  ملعب 
اللعب  وا�سطراره  املو�سم  هذا 
الأمر  اأن  مو�سحا  املدينة،  خارج 
ل يقت�رص على املناف�سة فح�سب، 
البحث  اإىل  انتقل  الأمر  لأن 
خو�س  اأجل  من  ملعب  عن  دوريا 
التدريبات، وهو الأمر الذي ي�ستت 
ح�س  ويفقدهم  الالعبني  تركيز 
وا�ستطرد  للمواجهات،  التح�سري 
املتحدث اأن الإدارة تعمل جاهدة 

دوري  يف  الفريق  ا�ستمرار  على 
مهددا  يبقى  الذي  وهو  الأ�سواء 
املو�سم  اإكمال  على  القدرة  بعدم 
بداية  ي�سجل  اأنه  رغم  اجلاري، 
ت�رصف  باأجنية  مقارنة  قوية 
املو�سم  انطالق  منذ  املاليري 
الأخرية  املراكز  يف  وتتواجد 

بجدول الرتتيب.
التي  التكتكيةي  اخلطة  ولقت 
زاوي  النادي  مدرب  اعتمدها 
انتقادات لذعة، بعدما مت حتميله 
يف  ال�سقوط  وراء  امل�سوؤولية 
اخل�سارة الثقيلة من طرف الإدارة 
ملعب  اإىل  تنقلوا  الذين  والأن�سار 
ملتابعة  �سطيف  يف  ماي  الثامن 
حيث  لعبيهم،  وت�سجيع  اللقاء 
دفاعية  خطة  على  العتماد  مت 
بحتة وو�سط ميدان م�ستت، بدون 
ا�ستعمال راأ�س حربة و�سانع األعاب 
مرمى  وتهديد  الهجوم  لقيادة 

املناف�س.

تنّف�س فريق وفاق �شطيف ال�شعداء بعد الفوز الثمني الذي �شجله على ح�شاب ال�شيف جنم مقرة يف املقابلة 
التي جرت م�شاء اأول اأم�س �شمن اجلولة الرابعة من البطولة الوطنية، حيث متكن رفقاء القائد اأكرم 

جحنيط من ت�شجيل اأول انت�شاراتهم هذا املو�شم بعد ثالث تعرثات على التوايل، ف�شلوا خاللها يف حتقيق 
اأي انت�شار، قبل ان تاأتي االنطالقة من بوابة جنم مقرة، الذي ف�شل يف ال�شمود اأمام القاطرة الهجومية 

للت�شكيلة التي �شجلت ثالثية عرب كل من دغموم، جحنيط وح�شام الدين غ�شة 

ق�سنطينة  �سباب  فريق  وا�سل 
يف  والتعرثات  ال�سقوط  �سل�سلة 
اجلاري  الكروي  املو�سم  بداية 
بعدما اكتفى بالتعادل على ميدانه 
ال�سيف  اأم�س  اأول  ا�ستقبل  عندما 
اجلولة  يف  بوعريريج  برج  اأهلي 
املحرتفة  الرابطة  من  الرابعة 
�سقطت  ال�سدد  هذا  ويف  الأوىل، 
تعرث  رابع  يف  "ال�سيا�سي"  ت�سكيلة 
يف  جمددا  وف�سلت  التوايل  على 
الوطنية  البطولة  يف  فوز  حتقيق 
اكتفت  بعدما  املو�سم،  هذا 
الثانية فقط من جمموع  بالنقطة 
12 نقطة ممكنة، الأمر الذي يزيد 
و�سعية حامل لقب البطولة الوطنية 
املو�سم ما قبل املو�سم تعقيدا يف 
ظل تواجده يف املراكز الأخرية من 
جدول الرتتيب، وف�سل الالعبني يف 
اخلروج من اأزمة النتائج امل�سجلة 
يف بداية املو�سم، هذا الأمر جعل 
الذين كانوا حا�رصين يف  الأن�سار 
يثورون  حمالوي  ال�سهيد  ملعب 
ديني�س  الفرن�سي  املدرب  �سد 
م�سوؤولية  حملوه  والذين  لفان 
اإفال�سه  ب�سبب  اجلديد  التعرث 
م�سوؤويل  طالبوا  حيث  التكتيكي، 
�رصكة الآبار مالكي الفريق باإقالته 
الو�سع  من من�سبه وتفادي ازدياد 
اأكرث تعقيدا، يف ظل التهديد الذي 
اأبناء عا�سمة اجل�سور  يحوم حول 
على  املو�سم  هذا  اللعب  املعلقة 
لفان  م�ستقبل  يبدو  حيث  البقاء، 
الأ�سوات  ارتفاع  ظل  يف  مهددا 
بعد  الفريق  مبغادرته  املطالبة 
ف�سله يف حتقيق انطالقة قوية يف 

املو�سم اجلديد.
يف املقابل، اأعلن املدير الإداري 
تقدمي  بوخذنة  عدلن  للفريق 

ال�رصكة  اإىل  ر�سميا  ال�ستقالة 
بعد  وذلك  للفريق  املالكة 
البحريني  املحرق  نادي  مقابلة 
وقال  املقبل،  الثالثاء  املقررة 
ال�سحافية  الندوة  خالل  بوخذنة 
برج  اأهلي  مقابلة  اأعقبت  التي 
احلديث  يرف�س  اأنه  بوعريريج 
�سجله  الذي  اجلديد  التعرث  حول 
النادي، واأعلن عن قراره بالرحيل 
النادي والت�سحية مبن�سبه يف  عن 
ظل اخلالفات الكبرية التي جتمعه 
ف�سل  بعدما  لفان،  باملدرب 
لقاء  بعد  ر�سميا  ال�ستقالة  تقدمي 
الأ�سبوع  منت�سف  العربية  البطولة 
ي�ستطع  مل  انه  مو�سحا  املقبل، 
الجتماع باملدرب من اجل طلب 
الف�سل  اأ�سباب  حول  ال�ستف�سار 
رف�س  ب�سبب  ال�سلبية  والنتائج 
اأن  بوخذنة  وك�سف  لقاءه،  الأخري 
مترد التقني الفرن�سي على الإدارة 
يعود على احلماية التي يوفرها له 
العقد املربم معه، والذي يتيح له 
عام  ملدة  تعوي�س  على  احل�سول 
من�سبه  من  اإقالته  حال  يف  كامل 
حتى لو يتبقى يف العقد �ستة اأ�سهر 

فقط.
عي�شة ق.

بوخذنة يعلن اال�شتقالة بعد مقابلة املحرق 
البحريني

ال�سيا�سي يتعرث جمددا 
واالأن�سار يطالبون باإقالة الفان

اأكد فرانك دوما مدرب اأهلي برج 
بوعريريج باأن فريقه اأهدر فر�سة 
الفوز على م�سيفه �سباب ق�سنطينة 
خالل مباراة الفريقني التي جرت 
الرابعة  جلولة  �سمنا  اأم�س  اأول 
الأوىل،  املحرتفة  الرابكة  من 

ق�سنطينة،بدايته  �سباب  ووا�سل 
بعد  الوطنية  البطولة  يف  الباهتة 
اأهلي  مع   2-2 الإيجابي  تعادله 
يف  دوما  وقال  بوعريريج،  برج 
"قدمنا  اإعالمية:  ت�رصيحات 
خلق  يف  وجنحنا  مميزة  مباراة 

كان  ولكن  الفر�س،  من  العديد 
فرتات  بع�س  يف  الرتكيز  ينق�سنا 
الهدف  لقطة  يف  خا�سة  اللقاء، 
الأقرب  "كنا  واأ�ساف  الثاين"، 
النقاط  وح�سد  الفوز  لتحقيق 
الثالث اأمام �سباب ق�سنطينة، لكن 

فريق  اأمام  الديار  خارج  التعادل 
لي�س  هجومية  كرة  يلعب  حمرتم 
"التعادل  وتابع  ال�سيئ"،  بالأمر 
نتيجة عادلة للفريقني، يجب علينا 
التعوي�س وحتقيق النت�سارات يف 

املباريات املقبلة".

ك�سف وزير ال�سباب والريا�سة �سليم 
روؤوف برناوي ان الدولة �ستمّول يف 
الظرف احلايل اأندية الرابطة الأوىل 
املحرتفة املعنية باملواعيد القارية 
وقال  �سفريتها،  نفقات  تغطية  عرب 
الوزير يف تدخله على امواج لالإذاعة 
ريا�سية:  الوطنية يف ح�سة  ملفات 
"على الأندية املحرتفة لكرة القدم 
ان تراجع �سيا�سة الت�سيري،  للحيلولة 
دون الوقوع يف م�ساكل مالية، مثلما 
الفرق حاليا،  العديد من  منه  تعاين 
الدولة اتخذت قرارا يق�سي بتمويل 
بامل�ساركة  املعنية  الأندية  نفقات 
واأ�ساف  القارية"،  املواعيد  يف 
الثالثاء  اتخذ  قرار  اأول   " برناوي: 
املحرتفة  الأندية  م�ساعدة  يخ�س 
مناف�سات  يف  اجلزائر  �ستمثل  التي 
نفقاتها  ان  حيث  ماليا،  افريقية 
�ستكون على عاتق الدولة يف انتظار 
وكبرية  تاريخية  قرارات  �سدور 

لتو�سيح  املقبل"  الأ�سبوع  خالل 
اأن  اإىل  م�سريا  امل�ساألة   هذه  جيدا 
حما�سبة  بدون  الأموال  �سخ  عهد 
امل�سوؤول  ووجه   وىل.  قد  ومراقبة 
ر�سالة  الريا�سة  قطاع  على  الأول 
اجلزائرية  لالأندية  اللهجة  �سديدة 
معتربة  اأموال  ت�رصف  باتت  التي 
ح�ساب  على  الالعبني  ل�رصاء 
مراكز  واإن�ساء  القاعدي  التكوين 
"الت�سيري الذي مّيز  التكوين، قائال: 
حلد  والثانية  الأوىل  الرابطة  اأندية 
الآن اأبان عن ف�سله وهو غري ناجح 
جنى  الذي  بارادو  نادي  با�ستثناء 
لعبني  عدة  بيع  عرب  كبرية  اأموال 
وح�سب  ابدا"،  بالنتداب  يقم  ومل 
اجلماعية  الريا�سات  فان  برناوي 
وقعت هي الأخرى يف املاآزق نف�سه 
التمويل  م�سادر  �سح يف  من  وتعاين 
على غرار كرة ال�سلة، الكرة الطائرة 
تنتهج  ان  وعليها  اليد  كرة  وحتى 

به  �سيا�سة ت�سيري  مغايرة ملا تقوم 
حاليا، وقال يف هذا ال�سان : "اندية 
كرة ال�سلة، الكرة الطائرة وحتى كرة 
اليد،  وقعت يف نف�س امل�سكل وهي 
الن تعاين  بعدما كانت تتعاقد مع 
لعبني مببالغ خيالية.  حاليا ندر�س 
طريقة لتمويل هذه الندية لكن عرب 
تر�سيد النفقات وبفائدة تعود علينا.  
الريا�سة تزدهر بالنتائج اليجابية." 
وبخ�سو�س املالعب اجلديدة التي 
اأعرتف  الت�سليم،  يف  تاأخرا  �سجلت 
طماأن  لكنه  التاأخر  بهذا  الوزير 
التي  الوزاري  "املجل�س  قائال: 
العديد  عنه  متخ�س  موؤخرا  انعقد 
وترية   ت�رصيع  منها  الجراءات  من 
ا�سغال املالعب اجلديدة املعروفة 
وذكر:  القطر"،  عرب  واملنت�رصة 
و�سنبداأ  حقيقة.  تقدمت  "الأ�سغال 
وزو   وتيزي  وهران   ملعبي   بت�سليم 
يف �سهر مار�س 2020 وبعدها براقي 

الدويرة  ملعب  ثم   2020 جويلية  يف 
يف بداية �سنة 2021"، وابدى برناوي 
ا�ستياءه من التاأخر يف اجناز مراكز 
التكوين للكثري من اندية كرة القدم 
، ماعدا �سباب بلوزداد الذي هو  يف 
طور الجناز ونادي بارادو الذي يعد 
الفرق  به  تقتدي  ان  ينبغي  منوذجا 
الأخرى، و�رصح لالإذاعة الوطنية : " 
ماعدا الندية املذكورة �سابقا فان 
البقية تاأخرت كثريا يف اإن�ساء مراكز 
�ست�سدر  القادم  الأ�سبوع  التكوين، 
مو�سوع  حول  حا�سمة  قرارات 
ونراقب  الريا�سة.�سن�سغط  متويل 
ل�سيا�سة   الأندية  ا�ستجابة  مدى 
ق�سوى  اأهمية  اإعطاء  مع  التكوين، 
هناك  ال�سباب   . الكبري  للجنوب 
ميتلك اإمكانيات مورفولوجية هائلة 
مراكز  �سنن�سئ  ا�ستغاللها،  ينبغي 

تكوين يف العديد من الريا�سات."
ق.ر.

دوما: اأهدرنا الفوز اأمام �سباب ق�سنطينة

ك�شف اأن الدولة �شتمّول االأندية املعنية باملناف�شات القارية

برناوي: االأ�سبوع املقبل �سيعرف قرارات تاريخية تخ�س الريا�سة اجلزائرية

ق.ر.

ع.ق.
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من  مهما  دورا  تلعب  �سوف  والتي 
الذين  لالعبني،  املعنوية  الناحية 
يف  بعيدا  الذهاب  اإىل  ي�سعون 
اأف�سل  وتقدمي  القارية،  املناف�سة 
ما لديهم بحثا عن ت�رشيف الألوان 
ويعّول  الفريق.  وتاريخ  الوطنية 
اجلميع على خربة وحنكة املدرب 
اأجل  من  عمراين  القادر  عبد 

من  تنقلوا  الذي  الهدف  حتقيق 
يف  امل�رشية،  العا�سمة  اإىل  اأجله 
اإيجابية  بنتيجة  العودة  اأهمية  ظل 
اأمري  الالعب  رفقاء  مينح  والذي 
�سعيود ن�سف التاأ�سرية املوؤهلة اإىل 
الذي  مكرر  ع�رش  ال�ساد�س  الدور 
وذلك  املجموعات،  دور  ي�سبق 
العا�سمي  النادي  امتالك  ظل  يف 
فر�سة كبرية من اأجل جتاوز الدور 
الذين  وهم  التوايل  على  الثاين 

الأر�س  عاملي  من  ي�ستفيدون 
الإياب،  مقابلة  يف  واجلمهور 
التي  القوية  البداية  اأن  والأكيد 
ت�سجلها ت�سكيلة اأبناء »العقيبة« يف 
فوزين  وت�سجيل  اجلديد  املو�سم 
البطولة  لقاءات  اأول  يف  وتعادل 
الوطنية �سوف ي�سكل دافعا معنويا 
قويا لالعبني من اأجل التاأكيد على 
وحتقيق  القوية  باملناف�سة  ذلك 

بداية قوية.

�سباب  مناف�س  يعاين  لالإ�سارة 
الغيابات  من  عدد  من  بلوزداد 
بعدما ك�سف الإعالم امل�رشي عن 
تلقي التعداد �رشبة موجعة باإ�سابة 

حممد  للت�سكيلة  الأي�رش  الظهري 
حمدي والتي تبعده عن املواجهة، 
الغاين  مهاجمه  تلقي  جانب  اإىل 
الع�سلة  يف  لإ�سابة  اأنطوي  جون 

اخللفية خالل مقابلة نهائي كاأ�س 
اأبعدته  والتي  الزمالك  اأمام  م�رش 

عن التعداد اأي�سا.

برياميدز امل�شري / �شباب بلوزداد اليوم ابتداء من 19:00

اأبناء العقيبة يعولون على ال�سمود قبل مقابلة العودة
ي�شت�شيف ملعب الدفاع اجلوي بالعا�شمة القاهرة مباراة �شباب بلوزداد 

وم�شيفه برياميدز امل�شري والتي تندرج حل�شاب مقابلة ذهاب الدور ال�شاد�س 
ع�شر من مناف�شة كاأ�س الكاف، حيث يعول ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية 

اإىل البحث عن العودة بنتيجة اإيجابية من التنقل الذي يقوده اإىل خارج 
الوطن وت�شهيل مهمته قبل مقابلة العودة املقررة باأر�س الوطن، اأين يدرك 
الوفد البلوزدادي املتواجد يف م�شر منذ ثالثة اأيام اأهمية نتيجة لقاء اليوم 

احتاد العا�شمة تدرب مبلحق ت�شاكر والدوليون التحقوا بالتعداد

دزيري: نواجه مناف�سا قويا ونطلب 
من الأن�سار م�ساندتنا بقوة

�شبيبة القبائل / حافيا كوناكري اليوم ابتداء من 19:30

الكناري ي�سعى اإىل ن�سف تاأ�سرية 
دور املجموعات

القبائل  �سبيبة  ت�سكيلة  ت�ستاأنف 
املغامرة القارية مبواجهة ال�سيف 
مباراة  يف  الغيني  كوناكري  حافيا 
جتري �سهرة اليوم على ملعب اأول 
نوفمرب بتيزي وزو والذي يحت�سن 
»الكناري«  ت�سكيلة  مقابالت  اأوىل 
هذا  ويف  املو�سم،  هذا  القارية 
الفريق  ي�ستفيد  �سوف  ال�سدد 
الأن�سار  ح�سور  من  القبائلي 
والذين ينتظر اأن يتنقلوا بقوة اإىل 
املدرجات من اأجل ت�سجيع لعبي 
حتقيق  نحو  بهم  والدفع  الفريق 
نتيجة اإيجابية ت�سمح لهم بالذهاب 
القارية، حيث  بعيدا يف املناف�سة 
تلعب املواجهة �سمن ذهاب الدور 
ال�ساد�س ع�رش من م�سابقة رابطة 

اأبطال اإفريقيا.
البحث  اإىل  ال�سبيبة  لعبو  وي�سعى 
خطوة  يف  النت�سار  حتقيق  عن 
ال�سفرية  قبل  املهمة  ت�سهيل  نحو 
اإىل  تنقلهم  �سوف  التي  ال�سعبة 
اأين  الإياب،  مقابلة  خلو�س  غينيا 
ل يفكر املحيط القبائلي �سوى يف 
التاأهل اإىل دور املجموعات والتي 
ل يف�سلهم عنه �سوى 180 دقيقة، 
الالعب حمرون على  رفقاء  يعول 
قلوب  الفرحة  واإدخال  حتقيقه 
ال�سبيبة  تواجد  يف  اأن�سارهم 

واللعب  القارية  املناف�سة  توا�سل 
على الذهاب بعيدا فيها.

وركز الطاقم الفني لل�سبيبة بقيادة 
فيلود  هيربت  الفرن�سي  مدربها 
كافة  من  الالعبني  حت�سري  على 
النواحي ق�سد التواجد يف جاهزية 
ظل  يف  الرتاخي  وعدم  كاملة، 
ال�رشورة على الرتكيز طيلة اأطوار 
اللقاء وعدم الت�رشع امام املرمى، 
ان  الفرن�سي  التقني  يدرك  اأين 
ا�سباله مطالبون بالت�سجيل ل غري 
ل�سمان التنقل اإىل غينيا يف اأف�سل 
على  التناف�س  ملوا�سلة  رواق 

تاأ�سرية دور املجموعات. 

فيلود: ال بديل لنا عن الفوز 
اأمام حوريا كوناكري

الفرن�سي هوبري فيلود مدرب  اأكد 
نادي �سبيبة القبائل اأن الفوز هدف 
حوريا  مباراة  يف  الوحيد  فريقه 
وقال  اليوم،  �ستقام  التي  الغيني 
اإعالمية:  ت�رشيحات  يف  فيلود 
»تنتظرنا مواجهة قوية اأمام فريق 
�سهلة  تكون  لن  وبالطبع  حوريا، 
يف  ورغبته  املناف�س  قوة  ظل  يف 
اأي�سا  نحن  ولكن  التاأهل،  حتقيق 

ا�ستعادة  يف  كبرية  رغبة  لدينا 
»علينا  ووا�سل:  املا�سي«،  اأجماد 
بكل  واللعب  املناف�س،  احرتام 
اللقاء،  يف  دقيقة  اأول  من  قوة 
الفر�س«،  اأن�ساف  من  والت�سجيل 
خلو�س  جاهز  »الفريق  واأ�ساف: 
اأن  وناأمل  الأوراق،  بكل  املباراة 
م�ستوياتنا  اأف�سل  ونقدم  نوفق، 
اأننا قادرون  نعلم جيدا  اللقاء،  يف 
وهو  ملعبنا  التاأهل يف  ح�سم  على 
ما نطمح لتحقيقه«.وطالب فيلود 
 90 طيلة  ال�سديد  بالرتكيز  لعبيه 
بلوغ دور  اأردنا  »اإذا  دقيقة، وقال: 
على  نلعب  اأن  علينا  املجموعات 
نف�س  ويف  البداية،  من  النت�سار 
هدف  اأي  نتلقى  األ  يجب  الوقت 
حتى ت�سهل علينا الأمور يف مباراة 

الإياب«.
عي�شة ق.

بهلول: منلك اقرتاحات ل�سيغة 
املناف�سة واجلمعية العامة �ستح�سم

املكتب  ع�سو  بهلول  عمار  �رشح 
من  العديد  هناك  اأن  الفيدرايل 
املوافقة  حالة  يف  القرتاحات 
على تغيري هيكل الكرة اجلزائرية 
وقال  العامة،  اجلمعية  طرف  من 
لالإذاعة  بهلول يف ت�رشيحه  عمار 
�سوف  الأول  “املحرتف  الوطنية: 
الق�سم  ويف  فريق   18 من  يتكون 

جمموعتني  هناك  �سيكون  الثاين 
غرب«،  وو�سط  �رشق  و�سط 
ب�سقوط  اقرتاح  »هناك  واأ�ساف: 
و  الأوىل  الرابطة  من  فريقني 
الثانية هذا  الرابطة  من   4 �سعود 
اقرتاح  “وهناك  وتابع:  املو�سم«، 
اآخر ب�سقوط 3 اأندية و�سعود 5 من 
�سعب  اأمر  وهذا  الثانية  الرابطة 

بع�س  من  مل�سناه  الذي  الأمر 
التدخالت يف الجتماعات«، وختم 
كالمه: “لكن الكلمة الأخرية تبقى 
الأمر،  هذا  يف  الفيدرايل  للمكتب 
احلق  فلديها  العامة  اجلمعية  اأما 
تغيري  اقرتاح  على  املوافقة  يف 

هيكلة الكرة اجلزائرية«.
وكاالت

�سّدد مدرب فريق احتاد العا�سمة 
على �رشورة حتقيق الفوز خالل 
غدا  ناديه  جتمع  التي  املقابلة 
الكيني،  غورماهيا  ال�سيف  اأمام 
ال�سعبة  املهمة  ظل  يف  وذلك 
الإياب،  لقاء  يف  تنتظرهم  التي 
لالإذاعة  ت�رشيحات  يف  مو�سحا 
الوطنية اأم�س اأن الفريق ل يفكر 
منت�رشا  اخلروج  كيفية  يف  �سوى 
يف  التفكري  قبل  مطمئنة  بنتيجة 
نريوبي،  بالعا�سمة  العودة  لقاء 
اإىل  العودة  املعني  ورف�س 
ال�سعبة  الظروف  حول  احلديث 
العا�سمي  النادي  بها  مير  التي 
اخلا�س  لدى  معروفة  هي  والتي 
والعام، م�ستطردا اأن اإدارة النادي 
وت�سانده  الفريق  بجانب  تقف 
التي  امل�ساكل  حل  انتظار  يف 
املو�سم  انطالق  منذ  بها  ميرون 

اجلاري.

واأ�ساف دزيري اأن الفريق يح�رش 
عملية  يف  وهو  عادية  بطريقة 
عدد  رحيل  بعد  الهيكلة  اإعادة 
املا�سي،  املو�سم  لعبي  من 
يواجهون  �سوف  اأنهم  مو�سحا 
مناف�سا قويا دعم تعداده بالعبني 
دوليني وميلكون فكرة عنه يف ظل 
الفيديويهات  من  عدد  معاينة 
اللقاءات  بع�س  تخ�س  التي 
فاإن  الأمر  ولهذا  خا�سها،  التي 
اأ�سباله  باأن  الأن�سار  وعد  دزيري 
عليهم حت�سبا  ما  يقدمون  �سوف 
على  اإيجابية  نتيجة  لتحقيق 
ملعب ت�ساكر. واأو�سح اأن التعداد 
�سوف يكون ناق�سا ب�سبب غيابات 
بلقروي ورجحيمي غري املوؤهلني 
و�سيتة  القارية،  املناف�سة  يف 
امل�ساب واأوكال غري جاهز بدنيا، 
لكنه عرب عن ر�ساه بالتعداد الذي 
اأن�سار  املتحدث  ودعا  ميلكه، 

اإىل  بقوة  للتنقل  العا�سمة  احتاد 
الالعبني  وم�ساندة  ت�ساكر  ملعب 
ومنحهم دفعة معنوية قيوة ق�سد 
مو�سحا  مريح،  فوز  ت�سجيل 
ملعب  يف  اللعب  يتمنى  كان  اأنه 
قاريا  تاأهيله  عدم  لكن  بولوغني 

حرمه من ذلك.
اأبناء  ت�سكيلة  توا�سل  لالإ�سارة، 
بجدية  التح�سري  »�سو�سطارة« 
ا�ستفاد  اأين  الغد،  �سهرة  للقاء 
دزيري  بالل  املدرب  اأ�سبال 
م�ستوى  على  تدريبية  ح�سة  من 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  ملحق 
مربجمة  احل�سة  كانت  بعدما 
على امللعب الرئي�سي لكن تهاطل 
الأمطار جعلهم يغريون امليدان، 
وا�ستفاد الطاقم الفني من التحاق 
تدربت  حيث  الدوليني،  لعبيه 

الت�سكيلة بتعداد مكتمل.
عي�شة ق.

ال�ساورة  �سبيبة  اإدارة  جمل�س  اأمت 
املدرب  مع  تعاقده  اإجراءات 
على  لالإ�رشاف  بوغرارة،  اليامني 
خلفا  املو�سم  نهاية  حتى  الفريق 
مل�سطفى جاليت الذي حول ملهام 
الر�سمي  احل�ساب  ون�رش  اأخرى، 
»في�سبوك«:  �سبكة  عرب  للنادي 
»وقعت اإدارة نادي �سبيبة ال�ساورة 
عقًدا مع املدرب اليامني بوغرارة 
يف هذه الأثناء مبقر نادي اجلنوب 
املدرب  يقود  اأن  على  الكبري، 
اليوم«،  اأم�سية  من  بداية  الفريق 
اإىل  اأم�س  �سباح  بوغرارة  وو�سل 
اأن وافق يف وقت  بعد  ب�سار  ولية 
العقد  تفا�سيل  كافة  على  �سباق 

مع الرئي�س حممد زرواطي، حيث 
وقع مبا�رشة بعد اتفاقه على لعب 
يف  املو�سم  هذا  الأوىل  الأدوار 

الدوري وكاأ�س العرب.
على  ال�سابق  بوغرارة يف  واأ�رشف 
ودفاع  عنابة  احتاد  اأندية  تدريب 
واأهلي  �سكيكدة  و�سبيبة  تاجنانت 

اأن  اإىل  ي�سار  بوعريريج،  برج 
ال�ساورة ي�سعى لتكرار ما قدمه من 
م�ستوى رائع يف املو�سم املا�سي، 
الرابع  املركز  يف  حل  حيث 
اجلزائري  الدوري  ترتيب  بجدول 

للمحرتفني، بر�سيد 47 نقطة.
ق.ر.

بعد اأقل من اأ�شبوع من رحيله عن احتاد عنابة

�سبيبة ال�ساورة تعلن التعاقد
 مع بوغرارة



�أليغري  ما�سيمليانو  �أكد 
�ل�سابق  �لفني  �ملدير 
�لربتغايل  �أن  جلوفنتو�س 
جنم  رونالدو  كري�ستيانو 
يتمتع  �لبيانكونريي 
بنقطة قوة �ساعدته على 
�مل�ستوى  �إىل  �لو�سول 
�لذي يتمتع به �لآن، وقال 
ت�رصيحات  يف  �أليغري 
كالت�سيو  موقع  �أبرزها 
قوة  »تتمثل  مريكاتو: 
�مل�ستوى  يف  رونالدو 
�لعقلي له، �لدون يو��سل 

جديدة  حمفز�ت  تقدمي 
بلوغ  من  �قرت�به  رغم  له 
�ساهدناه  لقد  عاًما،   35
�لتتويج  من�سات  على 
دوري  �ألقاب  يحمل  وهو 
�لكر�ت  بجانب  �لأبطال 
»�أمر  و�أ�ساف  �لذهبية«، 
�لقمة  تظل على  �أن  مهم 
لعدة �سنو�ت، لكن �لفارق 
�لعقلية  �لقوة  يف  يتمثل 
و�لحرت�فية،  و�ملهنية 
�ختيار  علّي  كان  �إذ� 
تدريب رونالدو �أم موهبة 

�سابة، بدون �سك �ساأقرر 
تف�سيل �لدون �لربتغايل«، 
على  �أندم  »مل  وتابع 
جوفنتو�س،  مغادرة 
تكون  �أن  يجب  ل  �لأمور 
�إجباري، �حل�سول  ب�سكل 
بعد  مهم  �أمر  ر�حة  على 
�لعمل  من  �سنو�ت   5
»�أمتتع  وو��سل:  �ل�ساق«. 
�أندريا  مع  جيدة  بعالقة 
�أنييلي رئي�س جوفنتو�س، 
يتمتع  �ساب  رجل  �إنه 
كبرية  �أوروبية  بخرب�ت 

جهده  ق�سارى  ويبذل 
�لكرة  حت�سني  �أجل  من 
»بيبي  و�أمت  �لإيطالية«، 
جوفنتو�س  يف  ماروتا، 
معه  بالبطولت  فزت 
بنى  �إنرت  ويف  وبدونه، 

ول  قوًيا  فريًقا  ماروتا 
�أنطونيو  وجود  �أن  �سك 
�لفريق  مينح  كونتي 
�إنرت  �ملطلوبة،  �جلودة 
لقب  ح�سد  ي�ستطيع 

�لكالت�سيو«.

�مل�رصي  �لنجم  و��سل 
ح�سده  �سالح  حممد 
بنيله  �لفردية  للجو�ئز 
عن  لعب  �أف�سل  جائزة 
نادي  و�أعلن  �أوت،  �سهر 

ح�سابه  عرب  ليفربول 
موقع  على  �لر�سمي 
�لجتماعي  �لتو��سل 
تتويج  عن  »تويرت« 
�سالح  حممد  �مل�رصي 

�لأول  »�لريدز«  جنم 
لعب  �أف�سل  بجائزة 
�لنادي  يف  �أوت  �سهر  عن 
نادي  �لإجنليزي.ون�رص 
ملحمد  �سورة  ليفربول 

جائزة  يحمل  وهو  �سالح 
�سهر  يف  لعب  �أف�سل 
 3 �مل�رصي  و�سّجل  �أوت، 
زمالءه  مّول  كما  �أهد�ف 
بكرتني حا�سمتني م�ساهماً 

يف ت�سّدر ليفربول لالئحة 
جدول �لدوري �لإجنليزي 
�ملمتاز بر�سيد 12 نقطة 
نقطتني عن حامل  بفارق 

�للقب مان�س�سرت �سيتي.

زيدان ي�شتقر على بديل رامو�س ونات�شو
مدريد  لريال  �لفني  �ملدير  ي�ستعد 
لختيار  زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�سي 
يف  �ملقبلة  ملبار�ته  �لفريق  قائمة 
دوري �أبطال �أوروبا �ملقررة �لأربعاء 
�ملقبل �أمام باري�س �سان جريمان يف 
حديقة �لأمر�ء، وينتظر �إيدر ميليتاو 
كبرًي�  �أ�سبوًعا  مدريد  ريال  مد�فع 
�أن  �ملقرر  من  �ملريينغي، حيث  مع 

ي�سارك �أ�سا�سًيا يف هذه �ملو�جهة يف 
�إيقاف �لثنائي �سريجيو ر�مو�س ونات�سو، وبح�سب �سحيفة »ماركا«  ظل 
�لإ�سبانية، فاإن مبار�ة �سان جريمان رمبا ت�سهد �لظهور �لأول للمد�فع 
�للعب بثالثة  �لرب�زيلي مع ريال مدريد هذ� �ملو�سم، ويفكر زيد�ن يف 
لعبني يف �خلط �خللفي �أمام �سان جريمان خالل مو�جهة �لأربعاء، وهو 

ما �سيحاول تطبيقه �أمام ليفانتي يف �لليغا هذ� �لأ�سبوع.
�أمام  �لبد�ية  من  ميليتاو  �إ�رص�ك  على  قادًر�  يكون  لن  رمبا  زيد�ن  لكن 
�ملبار�ة،  وموعد  �إ�سبانيا  �إىل  عودته  بني  �لوقت  �سيق  ب�سبب  ليفانتي، 
فجر  �أجنيلي�س  لو�س  يف  بريو  �أمام  �لرب�زيل  مع  مو�جهة  خا�س  حيث 
�لأربعاء �ملن�رصم، وعاد ميليتاو �إىل مدريد ظهر �أول �م�س ولن يخو�س 
�أي تدريبات مع زمالئه، �إل �لأخري �لذي �سي�سبق �ملبار�ة �أم�س، لذلك من 
�ملرجح �أن يبد�أ زيد�ن بر�مو�س ونات�سو �أمام ليفانتي، حيث يرغب زيد�ن 
يف منح ر�فاييل فار�ن بع�س �لر�حة قبل رحلة باري�س، ومن �ملتوقع �أن 
ي�سارك ميليتاو بع�س �لوقت يف تلك �ملبار�ة، من �أجل �إعد�ده للمو�جهة 

�لأوروبية �لأوىل للمريينغي هذ� �ملو�سم.

مبابي �شيعاود التدريبات تدريجيا الأ�شبوع 
املقبل

�سان  باري�س  نادي  �أعلن 
�خلمي�س  �لفرن�سي  جريمان 
كيليان  مهاجمه  �إ�سابة  باأن 
�سيغيب  لكنه  تتح�سن  مبابي 
�ملرتقبة  �ملو�جهة  عن 
مدريد  ريال  �سد  لفريقه 
�لأوىل  �جلولة  يف  �لإ�سباين 
�أوروبا  �أبطال  دوري  من 
وك�سف  �ملقبل،  �لأ�سبوع 
�لفرن�سية  �لعا�سمة  نادي 
�ملهاجم  باأن  طبي  بيان  يف 

�لبالغ من �لعمر 20 عاما: »�سيعاود �لتدريب �لتدريجي �لأ�سبوع �ملقبل«، 
و�أ�سيب �لدويل �لفرن�سي مبابي بطل �لعامل �سد تولوز يف �لدوري �ملحلي 
فرتة  وُقدرت   ،2017 عام  �لأ�سو�ء  �إىل  ظهوره  منذ  �لأوىل  للمرة  وذلك 

غيابه باأربعة �أ�سابيع.
�أما زميله يف خط �لهجوم �لأوروغوياين �إدين�سون كافاين فقد عاود متارينه 
�لتدريجية بح�سب �لبيان �لطبي للنادي ويحوم �ل�سك حول م�ساركته �سد 
�سرت��سبورغ يف �لدوري �ملحلي �ليوم لكنه ي�ستطيع خو�س �ملبار�ة �سد 

ريال مدريد �لتي �سيغيب عنها �لنجم �لرب�زيلي نيمار �ملوقوف.

كوليبايل: هديف يف جوفنتو�س حلظة ل ُتن�شى
�سدد �ل�سنغايل كاليدو كوليبايل مد�فع نابويل على �أن �لهدف �لذي �أحرزه 
له،  بالن�سبة  عامني ميثل حلظة جميلة  قبل  نادي جوفنتو�س  �سباك  يف 
وقال كوليبايل يف ت�رصيحات ل�سحيفة كوريري ديللو �سبورت: »تعافيت 
�أمام  �لذي �سجلته يف �سباك فريقي  �لعك�سي  �لهدف  ب�رصعة كبرية من 
جوفنتو�س« خالل �ملبار�ة �ملا�سية، و�أ�ساف: »�لهدف �لذي �سجلته يف 
جوفنتو�س باملبار�ة �لتي �أقيمت يف تورينو قبل عامني يظل حلظة جميلة 
نابويل وهو يهتز فرًحا  بالن�سبة يل، لأنني عندما �سجلته �سمعت �سعب 
معي، و��ستمتعو� بهذ� �لن�رص �ملهم جًد�«، وكان كوليبايل قد �سجل هدًفا 
�لفوز  فريقه  منح   ،2018-2017 مو�سم  يف  جوفنتو�س  �سباك  يف  قاتاًل 
بنتيجة 1-0 يف تورينو. ي�سار �إىل �أن كوليبايل ت�سبب يف هزمية نابويل يف 
�ملبار�ة �ملا�سية �أمام جوفنتو�س باجلولة �لثانية من �لدوري �لإيطايل، 
بعدما �أحرز هدًفا باخلطاأ يف مرماه بالثو�ين �لأخرية ومنح �ليويف فوًز� 

قاتاًل بنتيجة 3-4.

�لأرجنتيني  �لقائد  �أكد 
ليونيل مي�سي رغبته بالبقاء 
مع فريقه بر�سلونة �لإٍ�سباين 
وذلك  فرتة ممكنة،  لأطول 
ت�رصيحات  من  �أيام  بعد 
جو�سيب  �لنادي  لرئي�س 
فيها  �أ�سار  بارتوميو  ماريا 
كرة  لعب  �أف�سل  �أن  �ىل 
خم�س  �لعامل  يف  قدم 
لعبا  ي�سبح  قد  مر�ت 
حر� بدء� من �لعام �ملقبل، 
مقابلة  يف  مي�سي  وقال 
�سحيفة  ن�رصتها  مطّولة 
�أول  �لكاتالونية  »�سبورت« 
�م�س رد� على �سوؤ�ل ب�ساأن 
�لنادي:  رئي�س  ت�رصيحات 
»ل ميكنني �أن �أوؤكد �أي �سيء 
لأن ثمة بنود خ�سو�سية يف 
عقودنا«، وتابع »ما ميكنني 
قوله هو �إنني �أريد �أن �أبقى 
فرتة  لأطول  بر�سلونة  يف 
على  قلت  لقد  ممكنة. 
هذ�  �أن  م�سريتي  �متد�د 
ل  �أي�سا  لكنني  بيتي،  هو 
على  �حل�سول  يف  �أرغب 
و�لبقاء  �لأمد  طويل  عقد 
و�أو�سح  فقط«،  ب�سببه 
لأنني  هنا  �أبقى  �أن  »�أريد 
لكي  بدنيا،  جيدة  حال  يف 
مهما  فرد�  و�أكون  �ألعب 
قلت  وكما  �لت�سكيلة،  يف 
�أن  �أرى  �أن  �أريد  �سابقا، 

ثمة فريق قادر على �لفوز 
مو��سلة  يف  �أرغب  لأنني 
هذ�  يف  بالألقاب  �لفوز 

�لنادي«.
�لبالغ  �لأرجنتيني  و�سدد 
32 عاما، و�لذي مل يعرف 
بر�سلونة  غري  فريق  �أي 
�لحرت�فية:  م�سريته  يف 
ل  عقد  يف  بند  �أو  »�ملال 
حتفزين  �سيئا،  يل  يعني 
�أن  هو  و�لأهم  �أخرى  �أمور 
على  قادر�  �لفريق  يكون 
هو  »هذ�  وتابع  �لفوز«، 
بيتي، ل نية لدي بالذهاب 
�إىل �أي مكان �آخر، لكن �أريد 
و�لفوز«،  �لتناف�س  مو��سلة 
�أ�سار  قد  بارتوميو  وكان 
�لأ�سبوع  ت�رصيحات  يف 
�لأرجنتيني  �أن  �ملا�سي 

قادر على �لتحرر من عقده 
عام  من  بدء�  بر�سلونة  مع 
لالعب  �أن  م�سري�   ،2020
م�ستقبال،  حريته  يف  حق 
و�إن ��ستبعد يف �لوقت ذ�ته 
يف  ر�غبا  مي�سي  يكون  �أن 
�أي  �سفوف  �ىل  �لنتقال 

ناٍد �آخر.
ورد� على �سوؤ�ل »ل�سبورت« 
يعتزم  كان  �ذ�  ما  حول 
متديد عقده ب�سكل �سنوي 
مطولة،  فرتة  من  بدل 
هي  »�لفكرة  مي�سي:  رد 
كنت  طاملا  هنا  �أبقى  �أن 
قادر� على تقدمي �أد�ء جيد 
وج�سدي ي�سمح يل بذلك«، 
�أمر�  لي�س  »عقدي  متابعا 
�أديره  حتى  �أو  قلقي  يثري 
ذلك  يتوىل  و�لدي  بنف�سي، 

�أي  �أو  �لنادي  رئي�س  مع 
�أطرح  �أنا  �آخر،  �سخ�س 
وكرر  فقط«،  �أفكاري 
مع  �ملقابلة  خالل  مي�سي 
�ل�سحيفة، رغبته يف �إ�سافة 
ر�سيده  �ىل  �إ�سافية  �ألقاب 
مع �لنادي �لكاتالوين و�لذي 
يت�سمن 34 لقبا بني �لع�مني 
�أبرزها  و2019   2004
�أربع  �أوروبا  �أبطال  دوري 
مر�ت �آخرها عام 2015، 
ع�رص  �لإ�سباين  و�لدوري 
مو�سم  �آخرها  مر�ت 
وكاأ�س   ،2019-2018
كما  مر�ت،  �ست  �إ�سبانيا 
�لكرة  جائزة  مي�سي  نال 
�لذهبية لأف�سل لعب يف 

�لعامل خم�س مر�ت.
كان  �أنه  مي�سي  وك�سف 

بعودة  �سعيد�  �سيكون 
�إىل  �سيلفا  د�  نيمار 
�سفوف �لنادي �لكاتالوين 
�لنتقالت  فرتة  يف 
يف  موؤكد�  �ل�سيفية، 
بر�سلونة  �أن  ذ�ته  �لوقت 
قادر على �لفوز بالألقاب 
من دون �لنجم �لرب�زيلي، 
عودة  �أن  مي�سي  و�أو�سح 
يف  كان  �لذي  نيمار 
بر�سلونة بني عامي 2013 
ينتقل  �أن  قبل  و2017 
جرمان  �سان  باري�س  �إىل 
فقط  ميكنها  �لفرن�سي، 
�إ�سبانيا،  بطل  تقوي  �أن 
بال�سعادة  »�ساأ�سعر  وقال 
م�سيفا  نيمار«،  عاد  �إذ� 
�لذين  �لنا�س  �أتفهم  »�أنا 
على  مو�فقني  يكونو�  مل 
طبيعي  �أمر  هذ�  ذلك، 
حول  حدث  ما  كل  بعد 
�لتي  �لطريقة  نيمار، 
غادر بها �لفريق �لطريقة 
عنَّا«،  بها  تخلى  �لتي 
وتابع: »لكن عندما تنظر 
�لريا�سية،  �لناحية  �إىل 
هو  نيمار  �إيل  بالن�سبة 
�لالعبني  �أف�سل  �أحد 
�لو��سح  ومن  �لعامل  يف 
فر�سنا  �سيح�سن  �أنه 
�لتي  �لنتائج  حتقيق  يف 

نريدها«.
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مي�شي يريد البقاء يف بر�شلونة لأطول فرتة

األيغري: مل اأندم على ترك جوفنتو�س وهذه قوة رونالدو

�شالح اأف�شل لعب بليفربول خالل اأوت



»كلمة«  م�رشوع  نظم 
الثقافة  دائرة  للرتجمة يف 
اأبوظبي،  وال�سياحة- 
باملرتجم  لالحتفاء  ندوة 
اأبوبكر  الراحل  امل�رشي 
م�ساركته  �سمن  يو�سف، 
يف معر�ض مو�سكو الدويل 
تقديراً  وذلك  للكتاب، 
لالإرث الثقايف الذي خلفه، 
وما قدمه من اأعمال لكبار 
الرو�ض  واملوؤلفني  الأدباء 
وكوبرين  ت�سيخوف  مثل: 
يف  �سارك  وايتاماتوف، 
جمال  من  كل  الندوة 
واملرتجم  يو�سف،  اأبوبكر 

الدكتور ماهر �سالمة.
اأبوبكر  جمال  وحتدث 
يو�سف، عن حمطات بارزة 
وكيف  والده،  �سرية  يف 
ا�ستطاع اأن يقدم هذا الكم 
الكبري من الإبداع والرتاجم 
ان�سغاله  ظل  يف  املتميزة 
ال�سيا�سي  بالعمل  الكبري 
اأن  مو�سحاً  والجتماعي، 
هناك ثالثة عوامل رئي�سة 
والده،  �سخ�سية  يف  اأثرت 
ما  يف  كبري  دور  لها  وكان 
اإبداعي،  منجز  من  حققه 
كان  فقد  ن�ساأته؛  الأول: 
ويتم�سك  �سارماً  والده 
بقواعد �سارمة يف احلياة 
ا�ستطاع  ولذلك  اليومية، 
الكرمي  القراآن  يحفظ  اأن 
من  الثامنة  يبلغ  اأن  قبل 
لالإقامة  انتقل  ثم  عمره، 
ليلتحق  الأكرب  �سقيقه  مع 

النتائج  واأهلته  باملدر�سة، 
حققها  التي  املرتفعة 
مدر�سة  اإىل  لالنتقال 
خا�سة بالطلبة املتفوقني، 
ت�سم طلبة متفوقني  كانت 
من كافة اأرجاء م�رش، ويف 
الثانوية العامة كان ترتيبه 
م�ستوى  على  اخلام�ض 
العربية  م�رش  جمهورية 
اختياره  مت  ولذا  كلها، 
املبتعثني  الطلبة  �سمن 
للدرا�سة يف اخلارج، وكان 
من اأوائل امل�رشيني الذين 
ال�سوفيتي  لالحتاد  قدموا 

طلباً للعلم.
متثل  الثاين  العامل  وقال: 
�سادت  التي  الأجواء  يف 
يف  ال�سوفييتي  الحتاد 
مطلع ال�ستينيات من القرن 
البارز  والدور  املا�سي، 
وقتها،  وال�سعر  لالأدب 
الرو�ض  ال�سعراء  كان  فقد 
هائلة،  ب�سعبية  يتمتعون 
اإىل ذلك النجاحات  اأ�سف 
التي  الكبرية  واملنجزات 
حققها الحتاد ال�سوفييتي 
غزو  يف  الفرتة  تلك  يف 
املواطنون  وكان  الف�ساء، 
اهتماماً  يبدون  ال�سوفييت 
الرو�سي  بالأدب  كبرياً 
وي�سعون  والأجنبي، 
اأحدث  على  للح�سول 
كان  حتى  الإ�سدارات، 
اأف�سل هدية  الكتاب ميثل 
ميكن تقدميها يف الأعياد 
واملنا�سبات املختلفة. ويف 

كان  الأجواء؛  هذه  و�سط 
مبا  حماطاً  دائماً  والدي 
ميكن اأن ن�سميه باملجتمع 
الأدبي من العرب املقيمني 
بينهم  ومن  مو�سكو،  يف 
ومرتجمون  واأدباء  �سعراء 
م�رشحيون،  وخمرجون 
حيث كانت اجلالية العربية 
حافلة  فرتة  وقتها  تعي�ض 
والتطورات  بالأحداث 
من  وكان  واللقاءات. 
ال�ساعر  والدي  اأ�سدقاء 
الرحمن  عبد  جيلي 
والأديب  ال�سودان،  من 
حورانية،  �سعيد  ال�سوري 
مراد،  �سعيد  وال�سينمائي 
عبد  امل�رشي  وال�ساعر 
اإىل  اخلمي�سيو  الرحمن 
واأ�ستاذه  �سديقه  جانب 
�رشورو  جنيب  ال�ساعر 
وجمموعة كبرية من الأدباء 
عامو  وب�سكل  واملبدعني. 
ميكن القول اإن والدي كان 
اأو  ثقافتني  ملتقى  على 

ح�سارتني عظيمتني.
الثالث  العامل  واأ�ساف: 
كانت  والتي  والدتي،  هو 
اللغة  يف  متخ�س�سة 
يتعلمان  وكانا  الرو�سية، 
والدي  كان  وعندما  معاً، 
يرتجم الكتب من الرو�سية 
دائماً  كانت  للعربية 
مغزى  فهم  يف  ت�ساعده 
الكتاب. وب�سكل عام، ميكن 
يكن  مل  والدي  اإن  القول 
فقط،  واحدة  حياة  يعي�ض 
فقد كان يف النهار ميار�ض 
الجتماعية  الأن�سطة 
ويف  العربية،  اجلالية  مع 
امل�ساء كان يخ�س�ض وقته 
الرو�سية  من  للرتجمة  كله 
كان  واأحياناً  للعربية، 
الجتماعي  العمل  يوؤجل 
لينتهي من العمل املرتجم 

يف موعده.
بكر  اأبو  جمال  وتطرق 
والده  عالقة  اإىل  يو�سف، 
اأنطون  الكاتب  باأعمال 

اأمام  متوقفاً  ت�سيخوف؛ 
وقال:  مهمني.  موقفني 
حدث  الأول  »املوقف 
عمره،  من  مبكر  وقت  يف 
والدي  اأُعجب  عندما 
باإحدى ق�س�ض ت�سيخوف، 
فرتجمها وقدمها ل�سقيقه، 
على  حا�ساًل  كان  والذي 
الأدب  الدكتوراه يف  درجة 
قراأ  وعندما  اللغة،  وعلوم 
الذهول،  اأ�سابه  الرتجمة 
واحداً  خطاأ  يجد  مل  لأنه 
فيها، ولكنه قال لوالدي اإنها 
ل ت�سبه اأ�سلوب ت�سيخوف، 
ل  اأن  وقرر  ومزقها  فبكى 
مرة  الكاتب  لهذا  يرتجم 
ولكنه  حياته،  يف  اأخرى 
عاد اإليه بعد ع�رشين عاماً 
بعدما  اأعماله  ليرتجم 
وحمنكاً.  نا�سجاً  اأ�سبح 
اأما املوقف الآخر فحدث 
رواية  يرتجم  كان  عندما 
ت�سيخوف »ال�سيدة �ساحبة 
ب�سبب  وتوقف  الكلب«، 

بها  اأراد  معينة،  كلمة 
احلالة  يبني  اأن  الكاتب 
لبطل  الباطنية  النف�سية 
عن  يومني  ملدة  الق�سة، 
اإيجاد  حماولً  الرتجمة 
مرادف لها يعرب عن حالة 
فكان  النف�سية؛  البطل 
للغة  نقلها  ال�سعب  من 
والدتي  ون�سحته  العربية، 
الكلمة  هذه  يتجاوز  اأن 
لكنه  الرتجمة،  ويوا�سل 
وجد اأن هذا الأمر �سيخل 
وهذا  كلها،  الق�سة  بروح 
كان  والدي  اأن  اإىل  ي�سري 
مرتجماً فريداً من نوعه«.

خلف  والده  اأن  واأ�سار 
الرتاجم،  من  الكثري  وراءه 
العديد  على  ح�سل  كما 
ومت  التكرميات،  من 
قيد  على  وهو  تكرميه 
ميدالية  مبنحه  احلياة 
اأهم  من  وهي  »بو�سكني«، 
يف  احلكومية  الأو�سمة 
ع�سو  اأي�ساً  وهو  رو�سيا، 
كتاب  احتاد  يف  فخري 
ينال  اأجنبي  واأول  رو�سيا، 
منح  كما  اللقب،  هذا 
ميدالية ت�سيخوف تقديراً 
الجتماعي،  لن�ساطه 
الدول  جامعة  وكرمته 
العربية كذلك مبنحه عدد 
اإطالق  ومت  اجلوائز،  من 
ال�سوارع  اأحد  على  ا�سمه 
م�سقط  الفيوم  مدينة  يف 

راأ�سه يف م�رش.
حتدث  مداخلته؛  ويف 

ماهر  الدكتور  املرتجم 
عالقته  عن  �سالمة 
اأنه  مو�سحاً  بالراحل، 
يف  له  بالتدري�ض  قام 
 ،1964 عام  الأل�سن  كلية 
امتدت  الوقت  ذلك  ومنذ 
�سداقتهما حتى وفاته يف 

مار�ض املا�سي. 
بكر  اأبو  »كان  وقال: 
بكاريزما  يتمتع  يو�سف 
باجلميع.  ويهتم  خا�سة، 
املهني  امل�ستوى  وعلى 
عظيماً  تراثاً  لنا  ترك 
املتعددة،  الرتجمات  من 
ولالأ�سف مل نعرف بحجم 
ن�رش  عندما  اإل  منجزه 
احتاد الأدباء الرو�ض نعياً 
له بعد وفاته، ومعه قائمة 
ترجمات  ت�سم  باأعماله 
الرو�سي،  الأدب  لعمالقة 
الده�سة  يثري  ما  واأكرث 
اأنه  القائمة  يف  ورد  ما 
كتاباً   30 من  اأكرث  ترجم 

لالأطفال«.
قام  الندوة،  نهاية  ويف 
علي،  اآل  ماجد  اهلل  عبد 
لقطاع  التنفيذي  املدير 
يف  بالإنابة  الكتب  دار 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة 
بتقدمي هدية  اأبوظبي،   –
بكر  اأبو  جلمال  تذكارية 
يو�سف تكرمياً لدور والده 
عن  وتعبرياً  الرتجمة،  يف 
هذا  يف  الرفيعة  مكانته 

املجال.
 وكالة اأنباء ال�شعر 
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خاطرة

 »كن عونا لأخيك«
لطاملا جل�شت وحيدة حتت �شجرة الزيتون املقابلة ل�شارع كبري يف مدينتي 

جل�شت هذه املرة و بداأت اأنرث نظراتي بني النا�س و هي جتري وراء ان�شغاالتها 
و كاأننا خالدون يف هذه احلياة التافهة الكل م�شغول حلاله ال يهمه االآخر.

 بقلم: الكاتبة �شهام فقيه 
من عني تيمو�شنت 

فاتوه بني �سخ�ض ي�رشع للحاق 
و  عمله  اإىل  متجها  باحلافلة 
عند بلوغه لها ن�سي اأن �سديقه 
اأن  ال�سائق  يخرب  باأن  اأو�ساه 
حلاله  و  له  يكرتث  فلم  ينتظره 
املحالت  بني  يتجول  اآخر  و 
ذات  املالب�ض  اف�سل  لي�سرتي 
و بجانبه رجل  ماركات عاملية 
يبلغ حوايل خم�سني عاما يطلب 
ابنه  ملعاجلة  النا�ض  من  العون 
يقوى  ل  حلادثة  تعر�ض  الذي 
على احلركة منذ تلك اللحظة و 
مل يكرتث حلاله احد كاأنه كتلة 

من جهة  و   ، ال�سارع  ازعاج يف 
�سيخ كبري يف العمر يريد عبور 
الطريق بني ازدحام ال�سيارات ، 
يقوى  ل  فا�سبح  �سحته  خانته 
تثبيت  على  ل  و  النظر  على 
النا�ض  و   ، الر�ض  قدميه على 
من حوله يعربون ممر الراجلني 

دون ان يكرتثوا حلاله.
عجوز  الطريق  طرف  يف  و 
لها  ار�سلها  ر�سالة  فهم  حتاول 
الذي يقيم يف  الوحيد  حفيدها 
بلد اآخر ، و هي حتاول اأن جتد 
حتتويه  عما  يطمئنها  �سخ�سا 
ل�سماع  متلهفة  فهي   ، الر�سالة 
يا  تنادي  فاأ�سبحت  اأخباره، 
 ، وقتك  من  دقيقة  ابني ممكن 

يا ابنتي اأرجوك دقيقة ل اأريد 
تعطيلك عن م�سوارك .... لكن 
فكل  يجيب  اأحد  ل  لالأ�سف 
اأ�سبح ي�سع  املو�سيقى  �سبابنا 
وحده  يعي�ض  كاأنه  و  اأذنيه  يف 
،و  ال�سافلة  الأر�ض  هذه  فوق 
بقيت انا على هذه احلال اجتول 
احلال  على  احلزينة  بنظراتي 
الذي ا�سبحنا عليه فنخر عقلي 
�سوؤال : هل الرغبة يف م�ساعدة 
حاله  حت�سني  و  اعانته  و  الغري 
مثلما نفعل مع انف�سنا �سينق�ض 
من  �سحتنا؟  من  ؟  رزقنا  من 

احالمنا؟ من طموحنا؟
و ياأتي اجلواب من اأقرب منرب 
اإلينا و هو القراآن و ال�سنة لقوله 

اهلل  �سلى 
عليه و �سلم 
يوؤمن  ل   «
كم  حد ا

يحب  ما  لأخيه  يحب  حتى 
هذا  يف  فتمعنوا   « لنف�سه 
درجة  تتحقق  لن   ، احلديث 
الواحد منا  الإميان حتى يحب 
نف�سه  مع  يفعل  كما  اأخيه  نفع 
البعد  كل  بعيدين  اأ�سبحنا  فقد 

عن الإ�سالم .
اخلبيث  املر�ض  ذلك  يوؤرقني   
طيات  ي�سكن  اأ�سبح  الذي 
جمتمعنا العربي ، فقد اأ�سبحنا 
الغرية  لأ�سباب  الآخرين  نهدم 
ثم   ، النتقاد  اأ�سباب  نخرتع  و 

جناحاتنا  نراقب  بعيدا  جنل�ض 
مب�ساهدة  نتلذذ  و  ال�ساعقة 
نتلذذ  اأ�سبحنا   ، ي�سقط  غرينا 
حال  نعرف  ل  و  اأموالنا  بكرثة 
باننا  نتلذذ  اأ�سبحنا   ، املحتاج 
بخري و ل تهمنا م�ساعر الخرين 
و كاأننا نحن من نختار حالنا و 
لي�ض خالقنا، اأ�سبح تف�سى هذا 
ين�رش  مثلما  كثريا  املر�ض 
كل  خاليا  يف  خبثه  ال�رشطان 
اجل�سد ملاذا؟، ملاذا ل نت�سدق 
البع�ض  لبع�سنا  طيب  بكالم 

املال  من  بقليل  نت�سدق  ل  ،و 
ملاذا  ؟،  منا  ا�سوء  حاله  ملن 
و  �سداقة  بابت�سامة  نت�سدق  ل 
حب ؟، ملاذا ل نزرع الأمل بدل 
بناءا  نكونوا  ل  ملاذا  الأمل؟، 
مر�سو�سا لهذا املر�ض ؟، لي�ض 
، فقط  املنال  ال�سعب  بال�سيء 
اأنف�سنا  و  قلوبنا  نزين  اأن  علينا 
و نعطرها ب�سرية حبيبنا حممد 
ال�سالم  و  ال�سالة  اف�سل  عليه 
هدف  نحو  واحدة  يدا  لنكون 

واحد و هو اعانة الآخرين.

�شمن م�شاركته يف معر�س مو�شكو الدويل للكتاب

»كلمة« يحتفي باملرتجم الراحل اأبو بكر يو�سف
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وكاالت 
 

وهج  اكت�شفت  وكيف  متى  منذ 
الكتابة لديك؟ 

لن اأقول ب�أين كنت من هواة القلم منذ 
اأظ�فري فقد بداأت م�شواري  نعومة 
الكت�بي يف �شنواتي الأوىل ب�جل�معة 
كم� اأن تخ�ش�ص اللغة والأدب العربي 
الذي اخرتته يف درا�شتي ك�ن ف�ش�ء 
تنمية  على  كثريا  �ش�عدين  خ�شب� 
اأن�شى  ل  كم�  و�شقله�  موهبتي 
الأدب�ء والكت�ب  ب�أ�ش�تذتي  احتك�كي 
منهم فقد �شجعوين كثريا وافتخروا 
بي ، الكت�بة م�هي اإل نت�ج �شنني من 
والدي  مع  �ش�ركته�  التي  املط�لعة 
الك�تب  ي�شتطيع  فلن  اهلل  حفظه 
اأن يكون قد  اأدبي دون  ت�شكيل عمل 

�شكل من نف�شه مكتبة متحركة.

هل ممكن ت��شيح ما ُت�ؤمنني به 
من افكار وقيم ب�شكل عام اأثناء 

ممار�شة الفعل االبداعي؟
موؤلف�ت  تعك�ص  اأن  من  لبد  نعم 
ف�لن�ص  ومعتقداته   اأفك�ره  الك�تب  
يحمل  وع�ء  اإل  هو  م�  الإبداعي 
ب�أن  اأوؤمن  الأخري،  هذا  ثق�فة 
الكت�بة ر�ش�لة �شالم اأتت لن�رش القيم 
ال�شالم  تبلغ  اأن  والدينية  الأخالقية 
الك�تب  به  ي�شعر  الذي  الروحي 
اأن  واأمتنى  القراء  جلموع  احلقيقي 
و�شالم  وخري  حب  �شحنة  كل  ت�شل 

اإىل كل من ميلك قلب� نقي� .

واية   الِرّ ُم�ؤَلّفك يف  ثينا عن  حِدّ
دار  عن  ال�شادر   « �شراب   «

ي�ت�بيا للن�شر والت�زيع ؟
اأدبي  عمل  اأول  هي  »�رشاب«  رواية 
ال�ش�حة  اإىل  اأت�رشف بطرحه  خ��ص 
الأدبية ، الرواية ذات ط�بع اجتم�عي 
تقريب�  مني  ا�شتنفذت  العموم  يف 
بني حم��ص  م�  لكت�بته�  الع�م  قرابة 
فخورة  وات�ش�ل  وانقط�ع  ركود  و 
حملته�  يف  اإخراجه�  ا�شتطعت  ب�أين 
�شغف  بكل  الق�رئ  ليتلقفه�  الأخرية 
�شكلته�  بلورة  هي  �رشاب  رواية   ،
اأه�زيج امل�ش�عر املت�ش�ربة و والقيم 
احلي�ة  عن  فيه�  حتدثت  الرا�شخة 

لن�  القدر وم� يحمله  واأ�رشاره� عن 
وعن  احلب  عن  واأفراح  اأحزان  من 
جمتمعن�  عن  فيه�  حتدثت  اخلي�نة 
اأبدا  ف��شال  ليكون  ي�شعى  لن  الذي 
وعن اأ�شدق�ئي اأطف�ل التوحد الذين 

اأوجه لهم حتية كبري.
 

اإي�شالها  ت�دين  التي  الر�شالة 
اأين  ومن   ، روايتك  خالل  من 
 ، روايتك  �شخ��ص  ن�شجت 

ال�اقع اأم اخليال ؟ 
ر�ش�لة  حتمل  اأن  لل�رشاب  اأردت 
اإن�ش�نية ال�شيء الوحيد الذي ينق�شن� 
ن�جح�  اإ�شالمي�  جمتمع�  لنكون 
اأفراد  مع  التع�مل  يف  اإن�ش�نيتن� 
مع  التع�مل  يف  اإن�ش�نيتن�  اأ�رشتن� 
املع�قني  مع  وامل�شوهني  املر�شى 
اإن�ش�نيتن� يف نظرتن� نحو املراأة   ...
تتزوج  مل  التي  واملراأة  املطلقة 
ينتمي  ل  من  نحو  اإن�ش�نيتن�  بعد 
لدينن� وان�ش�نيتن� نحو خملوق�ت اهلل 
،نحن  ونب�ت�ت  حيوان�ت  من  تع�ىل 
التي  الإن�ش�نية  لنعمة  نحت�ج  فعال 
بينن�  فيم�  تع�مالتن�  يف  فقدان�ه� 
ن�شج  من  ك�نت  ال�رشاب  �شخو�ص   ،
اخلي�ل اأم� اأحداثه� فك�نت مزاوجة 

بني الواقع العميق واخلي�ل امل�تع.

يف  اتبعتها  التي  التقنية  هي  ما 
مبنهجية  تقيدت  وهل  روايتك 

معينة؟
 flach  ( الأحداث.  بع�ص  لتدوير   
bac ( اعتمدت على ال�رشد املب��رش 

مع تفعيل تقنية الفال�ص ب�ك   

ت�اجه  التي  التحديات  اأهم  ما 
الرواية اجلزائرية الي�م؟

يف راأي اخل��ص اأن الرواية اجلزائرية 
العربي  الأدب  يف  كبرية  مك�نة  له� 
روائيني  اأ�شم�ء  اأن  نالحظ  فكم� 
اأكرب  على  ين�ف�شون  جزائريني 
الألق�ب الأدبية واأ�شخمه� وغ�لب� م� 
تكون املراكز الأوىل مو�شحة ب�أ�شم�ء 
حتت�ج  ل  الأدبية  ال�ش�حة  جزائرية، 
اإىل اأدب�ء قيمني فهم موجودون بقدر 
الأقالم  هذه  رع�ية  اإىل  حتت�ج  م� 
والعمل  وتبنيه� م�دي� ومعنوي�  الفذة 
على التعريف مبوؤلف�تهم وانت�ج�تهم 
العربية  الأدبية  الأو�ش�ط  الأدبية يف 

ومل ل الع�ملية اأي�ش�.

فيما  الي�م  الرواية  مهمة 
تتمثل؟

تبليغ  يف  تتمثل  الرواية  مهمة 
نحو  املثقف  الواعي  الك�تب  ر�ش�لة 
جمتمع ي�شعى لت�شكيل ثق�فة جديدة 
اخللفية  على  احلف�ظ  مع  مع��رشة 
اإليه�  ننتمي  التي  والدينية  اخللقية 

من اأجل اللح�ق بركب احل�ش�رة.

على  ال�ش�ء  اإلقاء  اإىل  نع�د 
كيف  الكتابة،  قبل  ما  مرحلة 
الركائز  واأهم  الن�شاأة  كانت 
املعريف  وعيك  عليها  قام  التي 

واالإبداعي؟
قبل  م�  ثق�في�  وعي�  ن�شميه  م� 
الكت�بة لنقل اأين اكت�شبته من جين�ت 
وراثية عن والدي فقد تعلمت حتت 
منذ  داأبت  فقد  يديه حب املط�لعة 
والدي  مكتبة  ت�شفح  على  �شغري 
املحدود  دخله  رغم  ك�ن  الذي 
ي�شرتي كتب� وي�شتعري اأخرى يط�لعه� 
هي  مط�لعته�  على  ابنته  ويحث 
اإل  والدي  اإىل  اأجل�ص  فلم  الأخرى 
ولن� نق��ص ح�م الوطي�ص حول ق�شية 
م� يف كت�ب م� اأو حول تف�شري بع�ص 
هذه  اأن  اأظن   ، وغريه�  امل�ش�ئل 
جعلتني  من  هي  املتفردة  الرتبية 

اأميل للكت�بة اليوم.

ال��شع  انعكا�ص  حجم  ما 
الثقايف  وال��شع  االجتماعي 
اأي�شا على كتابتك  الذي ع�شته 

االإبداعية؟
كل ك�تب بطبيعة احل�ل يرتك �شظية 
منه يف عمله الأدبي تعك�ص خلفي�ته 
 ، جرا  هلم  و  واملعنوية  املجتمعية 
وم� اأن� اإل من جمتمع جزائري اأكتب 

منه واإليه.

الروائي  امل�شهد  ترين  كيف 
جانب  وعلى  عامة  اجلزائري 

اإبداع املراأة خا�شة؟
رمب� مل اأ�شل بعد للمك�نة التي تخولني 
اجلزائرية  الرواية  على  احلكم  من 
يف  براأيي  متم�شكة  زلت  ل  لكنني 
اجلزائرية متلك  الأدبية  ال�ش�حة  اأن 
ب�أكرب  الظفر  اأقالم� عظيمة ميكنه� 
ك�لبوكر  الع�ملية  الأدبية  اجلوائز 
ولزالت  ك�نت  املراأة  وغريه�، 
بعظمة  الت�ريخ  له�  ي�شهد  مبدعة 
غري  قول  ميكنه  اأحد  ول  اإجن�زاته� 
التي  الن�شوية  الكت�بة  .يعيبون  ذلك 
الجتم�عية  العالق�ت  عن  تكتب 
عن الأح��شي�ص وامل�ش�عر لكن ذلك 
يكتب  كيف  عيب�  لي�ص  يل  ب�لن�شبة 
الإن�ش�ن عن �شيء ل ي�شتطيع اإل اأن 
ي�شعر به دائم� .. املراأة ك�ئن لطيف 
جمرة من الأح��شي�ص اجلميلة كيف 
احلرب  عن  تكتب  اأن  منه�  يريدون 
ال�شيء  يكتب  اأخرى  ط�بوه�ت  اأو 
املراأة  وتكتب  اجلميل  عن  اجلميل 

عن كل م� هو جميل.

ما اأهم امل�شكالت التي تعاين منها 
تك�ناتها  اختالف  على  املراأة 
ال�قت  يف  واملعرفية  الثقافية 

الراهن؟
يف  اأمرية  ع�شت  ك�مراأة  هلل  احلمد 
اأفك�ر  فيه�  حترتم  حم�فظة  اأ�رشة 
الحرتام  ي�شوده  جو  يف  الن�ش�ء 
املراأة حتت�ج  اأن  اأعتقد   ، والتوا�شع 
تقدير  حيث  من  �شواء  لالحرتام 
املختلفة،   اإبداع�ته�  اأو  اأفك�ره� 
م�شكلة  املراأة  �ش�أن  من  ف�لتقليل 

متجذرة يف املجتمع العربي ع�مة.

عن  اأ�شاألك  يجعلني  هذا 
ت�اجهك  التي  االإ�شكاليات 

ككاتبة ؟
اجلن�شني  مت�ص  م�شكلتي  اأن  اأظن 
الإهم�ل  وهي  وك�تب�ت  كت�ب  من 
للكت�ب  الثق�فة  املتوا�شل من وزارة 
، من دعم م�دي ومعنوي ف�أن يكتب 
مدينة  عن  روايته  يف  مثال  الك�تب 
كمن  لي�ص  يزوره�  اأن  دون  نيويورك 
مع�مله�  اكت�شف  وقد  عنه�  يكتب 

لي�شت  الو�شف  يف  الدقة  حتى 
اأن يطوروا من  للكت�ب  اآن  ب�ملثل... 
الع�ملية  مل�ش�ف  ويرتقوا  كت�ب�تهم 
مولدهم  دواوير  يربحوا  مل  وهم 

ومدن بلدانهم.

اأ�شل�ب  لتحقيق  تطمحني  هل 
جديد؟

اخل��ص  اأ�شلوبه  ك�تب  لكل  اأن  اأظن 
مهم� ادعى التقليد اأو اتهم به.

ال�شخ�شية  تخلق  اأين  من 
الروائية عندك؟

من��شفة  تخلق  الروائية  ال�شخ�شية 
بني اخل�ش�ل الف��شلة التي يت�شوره� 
جمتمعي  وواقع  عقله  يف  الك�تب 

يفر�ص نف�شه.

امل�شتقبلية  م�شاريعك 
وطم�حاتك؟

الأدبية  م�شريتي  ل�شتكم�ل  اأطمح 
التج�رب  من  املزيد  وخو�ص 
الروائية وتقدير الأف�شل اإن �ش�ء اهلل، 
و  العلي�  درا�شتي  اأ�شتكمل  اأن  اأمتنى 
اأتعلم  و  عمل  فر�ص  على  احل�شول 
واكت�ش�ف وتب�دل اخلربات يف جم�ل 

الن�رش والإعالم والتدقيق.

نختم  واجلريدة  للقراء  كلمة 
بها احل�ار؟

اجلزيل  ب�ل�شكر  اأتقدم  الأخري  يف   
املق�بلة  على  الو�شط«  جلريدتكم« 
�شكري  اأوجه  كم�   ، ال�شيق  واحلوار 
للن�رش  يوتوبي�  دار  فريق  كل  اإىل 
عبد  الع�م  املدير  خ��شة  والتوزيع 
اأية  اأواجه  مل  فعال  بعطو�ص  الق�در 
معهم  تع�ملي  بداية  منذ  م�شكلة 
النه�ية  وحتى  �رشاب  رواية  لإخراج 

اأمتنى لهم كل املوفقية ي� رب.
م�شتوى  ال�رشاب يف  تكون  اأن  اأمتنى 
هذا  يف  الق�رئ  العن�رش  تطلع�ت 
يف  لق�ء  لن�  �شيكون  ورمب�  املجتمع 
 ، بقية  للعمر  ك�ن  اإن   2019 �شيال 
تع�ىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شالم 

وبرك�ته.
بقلم / اأ . خل�شر . بن ي��شف

الكاتبة ال�شابة �شيماء العابد،« لل��شط« 

اأردت لل�سراب اأن حتمل ر�سالة اإن�سانية
لة على �شهادة لي�شان�ص يف اللغة العربية واآدابها تخ�ش�ص ل�شانيات تطبيقية وطالبة  �شيماء العابد  م�اليد 1997 ب�الية ال�شلف، متح�شّ

�شنة اأوىل ما�شرت تخ�ش�ص ل�شانيات عامة ، م�شرفة ومراقبة مبجّلة ال�شراج االأدبية وم�ش�ؤولة اإعالمية �شابقا بدار اأجنحة للن�شر والت�زيع 
، متطّ�عة يف جمعيات خريية وور�شات اأدبية للق�ش�ص والفن�ن االأدبية ، طبعت لها عدة اأعمال يف كتب جامعة داخل وخارج ال�طن ، كما 

ن�شرت لها عديد االأعمال يف جمالت وجرائد اأدبي.

احت�شنت اأول اأم�ص  املكتبة 
الرئي�شية ل�شكيكدة معر�ش� 
لأعم�ل  خ�ش�ص  للكت�ب 
يت�شمن  حمليني  موؤلفني 
م� جمموعه 300 عنوان يف 

خمتلف املج�لت.
عبد  ب�ملن��شبة  اأو�شح  و 
مدير  بوحبيلة  العزيز 

الن�ش�ط  هذا  اأن  املكتبة 
للمكتبة  الأول  يعد  الذي 
بعد فتحه� يف �شيف 2019 
يف انتظ�ر تد�شينه� ر�شمي� 
ي�أتي لتكرمي الوجوه الأدبية 
للولية و ليعرف املواطنني 
ب�لكم اله�ئل الذي تزخر به 
و  اأدب�ء  �شكيكدة من  ولية 

�شعراء و كت�ب يف خمتلف 
املج�لت .

اأن  املتحدث  اأ�ش�ف  و 
موؤلفي  و  كت�ب  معر�ص 
يف  افتتح  الذي  �شكيكدة 
اجل�ري  �شبتمرب  اخل�م�ص 
�شهر  مدار  على  ليدوم 
ك�مل اأي اإىل غ�ية 5 اأكتوبر 

اإ�شدارات  ي�شم  املقبل 
مبدع�ت  و  ملبدعي 
خمتلف  يف  �شكيكدة 
الثالثة  ب�للغ�ت  املج�لت 
و  والفرن�شية  العربية 

الإجنليزية .
اأروقة  بني  الزائر  يجد  و 
الت�ريخ  يف  كتب�  املعر�ص 

الكبريين حممد  للموؤرخني 
عمي�وي  احميدة  و  حربي 
و كذا يف القت�ش�د للخبري 
الع�ملي ابن مدينة �شكيكدة 
يف  اأخرى  و  الكنز  علي 
للمفكر  الأنرثبولوجي� 
الراحل م�لك ال�شبل و علم 
قرية  لإ�شم�عيل  الجتم�ع 

ملبدعني  كتب  عن  ف�شال 
النقد  و  ال�شعر  يف  عدة 
لكل  امل�رشح  و  الرواية  و 
لزهر  و  كعوان  حممد  من 
دوا�ص  اح�شن  و  اعطية 
زهرة  و  بوكلوة  ع��شور  و 
اإين�ل  و�شورية  بو�شكني 
و  بور�ش�ق  ع�ئ�شة  كذا  و 

غريهم
و قد مت اقتن�ء هذه الكتب 
من طرف املكتبة الرئي�شية 
لالإبداع  ت�شجيع�  ل�شكيكدة 
املحلي و متكين� ملواطني 
�شكيكدة من الطالع على 

اإ�شدارات اأبن�ء وليتهم.
وكاالت 

املكتبة الرئي�شية للمطالعة العم�مية ل�شكيكدة:

اأزيد عن 300 عنوان يف معر�سا لأعمال لكتاب حمليني
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كيف تعرفني نف�سك للقارئ؟
 1996 مواليد  من  نا�رصي  اآمال 
�سوق  لوالية  التابعة  �سدراتة  مبدينة 
اأهرا�س ،واأنا واأعوذ باهلل من كلمة اأنا 
ال اأطلق على نف�سي ا�سم كاتبة واإمنا 
كل  واأحا�سي�س  مل�ساعر  ترجمة  اأنا 
يف  وتاه  زمانه  ظلمه  موجوع  اإن�سان 
وح�سة اأيامه وغربة �سنينه ، اأنا  قلم 
لق�س�س  و�رصد  بكلمات  حربه  �سال 

حزينة.

مع  الأوىل  بدايتك  كانت  متى 
الكتابة؟ 

ال�رصاحة ال اأتذكر فالقلم رفيق وجعي 
اأحتفظ  اأين  ال�سغر، ف�سال على  منذ 
مل  وعمري  كتبتها  �سعرية  بق�سائد 

يتجاوز 12 �سنة.

�ساندك  الذي  ال�سخ�ص  هو  من 
ودعمك لقتحام عامل الكتابة؟

�سخ�س  كل  خمادع  �سخ�س  كل 
منافق، كل �سخ�س ب�سمة على قلبي 
العي�س  ودوامة  احلياة  متاهة  وجع 
�رصيرة،  باأرواح  منفوخة  اأجنا�س  بني 
فما  لالإبداع،  الوحيد  الكفيل  الوجع 
وجروح  ملاأ�ساة  ترجمة  اإال  الكتابة 
يوجد  ال  العابرون،  فينا  خلفها 

اأ�سخا�س بل خنقة وجع.

ملن تقراأ الكاتبة اآمال نا�سري؟ 
يف احلقيقة ل�ست من ع�ساق املطالعة 
اأهوى هذا  ال  كاتبة  نف�سي  اأعترب  وال 
اللقب اأف�سل لقب االإن�سان الأنه معرب 
وال  قلمي،  حملها  ر�سالة  لكل  اأكرث 
اأحب الروايات التي حتمل يف طياتها 
واأ�سلوب  والو�سف  التفا�سيل  جودة 
ال�رصد، ولكني من ع�ساق دقة و�سف 
كتابا  يوم  يف  اأقراأ  ومل  االأحا�سي�س، 
الأين اأعترب واقع احلياة ومذكرة اأيامها 
للجميع  مفتوحا  كتابا  ذاتها  حد  يف 

فيكفيني قراأت الواقع.

بالفتاة  لقبك  الذي  من 
الكيميائية؟

اأنا طالبة يف كلية الكيميائية والفيزياء 
عنابة،  بوالية  خمتار  باجي  بجامعة 
اأدبيا،  لي�س  اخت�سا�سي  اأن  ومبا 
انطالقا من  الكيميائية  بالفتاة  لقبت 
الفي�س  على  �سفحتي  عرب  تعليقات 

بوك »الكاتبة احلزينة«.

التي  اجلديدة  الروؤية  ماهي 
حملتها باكورة اأعمالك؟

عامل  اأخالقيات  كل  واإحياء  الواقعية 
املثل، �سنعت اأ�سلوبا خا�سا ووجهت 
ر�سائل راقية للمجتمع ع�سى اأن تنفع 
االأمة واأكرر قويل ل�ست كاتبة فما اأنا 

اإال اإن�سان.

عملك  عن  اأكرث  تفا�سيل  نريد 
»�سرخة  بـ  املو�سوم  الأدبي 

اأنثى«؟
»�رصخة اأنثى« اأعتربها نداء ا�ستغاثة 
بها  اأنثى«  »�رصخة  لالإن�سانية، 
التي  يل«  لي�س  من  اأع�سق  روايتان،« 
الثانية  اأما  للوفاء  مثل  بها  �رصبت 
»خيبة اأمل« التي حتمل جمموعة من 
الر�سائل على منهج »مذكرات الرجل 

النزيه«.

كيف كان تعاملك مع دار املاهر؟
�ساحب  اإىل  والتقدير  االحرتام  كل 
لنا  الن�رص املاهر، على احرتامه  دار 
اإىل  وت�سجيعنا  الدائمة  وم�ساعدته 
ما هو اأف�سل، كانت بداية موفقة مع 
�ساء  اإن  اأح�سن  ملا  وحمفزة  املاهر 

اهلل.

حفل  اأ�سداء  عن  حدثينا   
 « اأنثى  »�سرخة  روايتك  اإطالق 
يا�سني  كاتب  املحا�سرات  بقاعة 

ب�سدراتة بولية �سوق اأهرا�ص؟

ثقافية  نه�سة  بل  حفال  اأ�سميه  ال 
للرقي  متعط�سة  مدينة  م�ستوى  على 
اإحياء  على  اأ�رصرت  فقد  الثقايف، 
الأغر�س  مدينتي  يف  يل  حفل  اأول 
املواهب  بني  االأمل  و  التفاوؤل  روح 
جمموعة  احلفل  فحمل  ال�ساعدة، 
يف  �ساركوا  و  املواهب  من  معتربة 

املتنوع،  الثقايف  اليوم  هذا  اإحياء 
و  الثقافة  م�سعل  رفعنا  هلل  احلمد  و 
رايات  رفعنا  و  حفلنا  جنح  و  الوعي 

االأمل و ارتوينا.

القراء  مع  احتكاك  عن  ماذا 
من  انطباعاتهم  كان  وكيف 
خالل قراءة روايتك اجلديدة؟ 
من  جمموعتني  كتابي  �سادف 
املتطلعني عليه فيهما املوؤيد وفيهما 
االنتقاد  هذا  اأتقبل  واأنا  املعار�س 

ب�سدر الرحب.

الت�سويق  من  في�ص  فيه  كتابك 
لنا  تو�سحي  اأن  لكي  هل  املمتع، 

�سر هذه الو�سفة؟
ل�سدق  راجع  الت�سويق  هذا  نعم 
على  ترجمتها  وطريقة  امل�ساعر 
�سكل جمل واأفكار واأحا�سي�س مكتومة 
يف القلب لكن قلمي لعب دور املعرب 

ودافع عما يف الفوؤاد.

ككاتبة  م�ساركتك  عن  كلمة 
الإبداع«  »�سيف  تظاهرة  يف 
مبدينة العلمة بولية �سطيف؟

اآداب  االإبداع«  تعترب تظاهرة »�سيف 
نادي  نظمه  الذي  العلمة،  وفنون 
ر�سمية  م�ساركة  اأول  جلي�س،  خري 
الكتاب  معر�س  يف  ب�رصختي  يل 
الذي نظم بامل�رصح اجلهوي العلمة، 
وامل�ساركة  بدعوتهم  فت�رصفت 
املعر�س  هذا  يف  اأعمايل  بباكورة 
اأنثى  »�رصخة  لرواية  بالتوقيع  للبيع 
املاهر  دار  عن  حديثا  ال�سادرة   «
على  بالتعرف  اأي�سا  ت�رصفت  لقد  و 
تبادلنا  فلقد  الكتاب  من  جمموعة 
جد  واأنا  احلديث،  اأطراف  و  الكتب 

�سعيدة بهذه التجربة.

نحو  �ساخ�سة  الكتاب  اأب�سار 
�سيال  ال�سخم  الأدبي  املوعد 
ككاتبة  لك  بالن�سبة  فماذا   ،24

واعدة؟
للكتاب  الدويل  ال�سالون  يعترب 
ثقافيا  حدثا  »�سيال«  باجلزائر 
يف  مب�ساركتي  اأت�رصف  و  �سخما 
بكتابي  �سيال  ملعر�س   24 طبعته 
�ساء  اإن   ، اأنثى«  »�رصخة  بـ  املو�سوم 
الذات  الإثبات  مهمة  حمطة  الأنه  اهلل 
وامل�ستوى  فهو يعد جتربة حية لتنوع 

ثقافات الكتاب.

بني  جتمعي  اأن  ا�ستطعت  كيف 
وال�سينما  ال�سيناريو  كتابة 

والفن ال�ستعرا�سي؟

اإح�سا�س،  و  اإبداع  الفن  يل  بالن�سبة 
يكون  اإليه  اأتطرق  جمال  اأي  لهذا 
نوع  من  اإبداعي  و  جديد  باأ�سلوب 
»�رصخة  كتاب  على  كمثال   ، خا�س 
ال�سيناريو  بني   مزيج  فهو  انثى« 
للم�ساعر  اال�ستعرا�سي  الفن  و  لفيلم 
اأن  ف�سال   ، الكتابة  الو�سل  نقطة  و 
بداياتي كانت مع الفن اال�ستعرا�سي 
انتقلت  بعدها  و  ال�سامت  و امل�رصح 
كممثلة  ق�سرية  واأفالم  اأعمال  اإىل 
و  ل�سيناريوهات  وكاتبة  اأ�سا�سية 
املهرجانات  بع�س  يف  �ساركت 
الوطنية  وي�سعدين اأين ابتكرت اأ�سلوبا 
الرواية   عامل  يف  جديدا  و  خا�سا 
ورغم ذلك فلقد وجهت يل جمموعة 

من االنتقادات.

باحلراك  عالقتك  هي  كيف   
ال�سعبي؟

ال�سعبية  الثورة  اأو  ال�سعبي  احلراك 

الثالثة  العهدة  منذ  منتظرا  كان 
االنت�سارات  اأكرب  من   يعترب  ..فهو 
الأنها  ،هذا  اجلزائر  حققتها  التي 
به  يتحلى  الذي  الوعي  درجة  اأثبتت 
اأين  على  ف�سال  اجلزائري،  املجتمع 
كنت  من اأول امل�ساركني كنا�سطة يف 
هذا  احلراك عرب » ال�سو�سل ميديا » 
من  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأو  
من�سورات  و  فيديوهات  ن�رص  خالل  
حتليلية الأو�ساع  هذا  البلد .. وعليه 
ملوؤ�س�سات  اجلذري  التغيري  نتمنى 
الدولة عن طريق الق�ساء على الف�ساد 
ال�سيا�سي الذي كان متف�سيا يف عهد 
املواطن  ا�سرتجع  بحيث  بوتفليقة 
الفردية  وحريته  كرامته  اجلزائري 
فلتحيا  �سواء  حد  على  واجلماعية 
ل�سهدائنا  واخللود  واملجد  اجلزائر 

االأبرار.

كنا�سطة  مهامك  عن  حدثينا 
�سيا�سية واإن�سانية؟

من  بدل  اأمة«  »م�سري  نقول  ال  ملا 
م�سطلح »ال�سيا�سة« ، لهذا اقول لك ، 
فقط مهتمة مل�سريي و م�سري وطني 
كما اين من معار�سي النظام الفا�سد 
ملوؤ�س�سات  اجلذري  بتغري  موؤمنة  و 

الدولة .

اخلط  اأن�سار  من  اأنت  هل 
الفتتاحي احلر والكتابة بدون 
مو�سوعية  وبطريقة  قيود 

هادفة؟ 

احلر  االفتتاحي  اخلط  مع  اأنا  اأكيد 
الأين  هدافة  و  قيود  دون  الكتابة  و 
من  و  التغري  و  القلم  حلرية  عا�سقة 
قمع  و  الكاتب  قيد  اذ  نظري  وجهة 
للكتاب  ل�سانه فال يوجد �ساحة فنية 

اطالقا فالكتابة حرية .

الرواية  لواقع  نظرتك  ماهي 
اجلزائرية اليوم؟ 

تعد الرواية اجلزائرية حديثة املن�ساأ 
عن  متيزت  انها  اإال  بغريها،  مقارنة 
اإبداعية  و  فنية  بخ�سو�سيات  غريها 
و جمالية يف املعاين و املباين ، كما 
نبوغ  عن  تنم  اأفكار  و  ق�سايا  تناولت 
تناوله  خالل  من  اجلزائري  الروائي 
الرواية  ففر�ست   ، ع�رصه  لق�سايا 
اأ�سماء  خالل  من  جودتها  اجلزائرية 
و  النقاد  اهتمام  حمطة  ا�سحت 

االإعالم.

اإىل  للو�سول  تطمحني  هل 
النجومية بكتاباتك الإبداعية؟

يوم  كل  ينمو  فكري  مادام  ال  وملا 
وي�ستغل بعدد نب�سات القلب املمتلئ 
بامل�ساعر واالأحا�سي�س وقلمي ينتظر 
ال�سكر  جزيل  لها  واحلياة  تدوينها 
يوم  كل  تقدمه من مفاجاآت  ما  على 
حافز  ذاتها  بحد  هي  حلظة  وكل 

لالإبداع.

ال�سينمائية  الأفالم  اأبرز  ماهي 
التي اأعجبت بها؟

ل�ست من ع�ساق االأفالم و امل�سل�سالت 
الربامج  م�ساهدة  اأف�سل  كثريا، 
االجتماعية،  و  ال�سيا�سية  و  الثقافية 
لالإعالمية  اخلري«  »�سبايا  كربنامج 
االإعالمية  برامج  و  �سعيد«  »ريهام 
و   ، الكيالين  وفاء  و  وهبة«  »ب�سمة 

اأي�سا اأنا من ع�ساق اأمال بو�سو�سة .

كلمة عن الفنانة الراحلة وردة 
اجلزائرية؟

جنوم  من  جنمة  اجلزائرية  وردة 
ع�ساق  من  واأنا  العربي،  الطرب 
الطرب و الفن االأ�سيل فهذه االأيقونة 
الفنية   ابنة مدينتي ،وهذا ي�رصفني 
كثريا الأن اأ�سل وردة  اجلزائرية �سوق 
اأهرا�سية، ولهذا فاأنا  جد فخورة الأين 
من  جنمة  فيها  ولدت  ملدينة  اأنتمي 
بفنها  �رصفت  فلقد  ال�سماء،  جنوم 
من   كل  يف  اجلزائر    بلدها  الراقي 
جعلها  مما   ، العربي  والعامل  م�رص 
ال  عمالقة  وفنانة  فارقة  عالمة 

تتكرر.

عن  لنا  تك�سفي  اأن  لك  هل 
م�ساريعك امل�ستقبلية؟

قريبا �سيكون يل اإ�سدار جديد لكتاب 
يحمل وجع اآخر ، و اأي�سا اأنا  ب�سدد 
ا�رصاف  حتت  ق�سري  فيلم  اإنتاج 
ال�ساعدة  املواهب  من  جمموعة 
الوطنية  املهرجانات  يف  للم�ساركة 
 . التوفيق  اهلل  فاأ�ساأل   . والدولية 
ال�سنة  هذه  الفن  جمال  على  وبعيدا 
�ساء  اإن  اجلامعة  يف  يل  �سنة  اآخر 
الكيمياء  يف   ديبلوما  و�ساأحمل  اهلل 
اأ�سنع يل مكانا  اأن  والفيزياء  فع�سى 

و ح�سورا يف جمايل الدرا�سي.

كلمة اأخرية؟ 
على  »الو�سط«  جريدة  اأ�سكر 
طاقم  كل  اأ�سكر  و  اال�ست�سافة 
فيهم  مبا  �سدراتة  مدينة  وم�سوؤويل 
»كرمية  الغالية  اأمي  و  البلدية  رئي�س 
كل  و  رواي�سية  فوؤاد  ال�سيد  و  دياح« 
�رصفاء مدينتي، و اأمتنى كل التوفيق 
و�سكرا   .. املبدع  اجلزائري  لل�سباب 

من القلب على ت�سجيعكم يل. 

الكاتبة الواعدة اآمال نا�سري، لـ«الو�سط »

�سرخة اأنثى ... ر�ؤية جديدة يف عامل 
الر�اية اجلزائرية

ك�سفت الكاتبة الواعدة اآمال نا�سري يف حوار مع يومية »الو�سط« عن منتوجها الأدبي الذي يحمل عنوان  »�سرخة اأنثى » وهي رواية �سادرة 
حديثا عن دار املاهر ب�سطيف ولقد ت�سمنت باكورة اأعمالها روؤية جديدة يف عامل الرواية اجلزائرية فهذا هو الإبداع احلقيقي لهذه  

ل�ساحبة هذا الإجناز الفريد من نوعه الذي �سيكون حا�سرا يف املعر�ص الدويل للكتاب �سيال 24 الذي �ستقام فعالياته يف اأواخر �سهر اأكتوبر 
املقبل ، حيث �سيتعرف القارئ على اإبداعات نا�سري فرغم كل النتقادات التي تعر�ست لها اإل اأنها كانت واثقة من نف�سها  وقررت ن�سر هذا 

الكتاب   لكونه يحمل  ر�سالة هادفة  فلقد  وجهت من خالله نداء ا�ستغاثة لالإن�سانية اأجمع ، كما اأنها ك�سفت لنا يف هذا اللقاء ال�سيق عن 
م�ساريعها وطموحاتها  امل�ستقبلية يف يف عدة جمالت .  
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متى ي�سبح اال�ستحمام �سارا وملاذا؟

حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�ستحمام يف اليوم الواحد لأكرث 
من مرة ملا له من خماطر �سحية ج�سيمة على الإن�سان.

وقال اخلبري الطبي �سولنا �سيجال مورير: »ال�ستحمام املتكرر 
يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة التي 

تعي�ش على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�سطحية للجلد حتتوي على م�سادات 

حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�سابون وجميع 
اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�سامبو، حتتوي على مكونات 

كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل جفاف اجللد 
وه�سا�سته، ما ي�سمح للبكترييا امل�سببة لالأمرا�ش باخرتاقه ب�سهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
االأطفال امل�سابني بال�سرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ش زيكا الذي ي�سبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.

ودمر الفريو�ش القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي توؤثر 
ب�سكل رئي�سي على الأطفال دون �سن اخلام�سة. وب�سكل حيوي، قام 
زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�سعب عالجها، ولكنه 

ترك اخلاليا الع�سبية �سليمة دون اإ�سابتها باأذى.
وو�سف العلماء الربازيليون من جامعة �ساو باولو النتائج باأنها 

»مذهلة«، بعد اأن �ساهم »عالج زيكا« بتخلي�ش بع�ش الفئران من اأي 
اأثر للمر�ش. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على الأطفال.

وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 
الع�سبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�سم 

»medulloblastoma«. وتقل�ست الأورام لدى 20 من اأ�سل 29 
من الفئران اخلا�سعة لعالج فريو�ش زيكا. كما اختفت يف اثنني من 

.»medulloblastoma« الفئران امل�سابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين 

البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين 

الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ش 
الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 

يعانون من اأ�سد اأعرا�ش املر�ش هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية 
وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ش والتجديف 

وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية الثقيلة.

5 خطوات ب�سيطة تطيل احلياة 

قال اأطباء من جامعة هارفارد، اإن البتعاد عن التدخني 
وامل�رضوبات الكحولية، واتباع نظام غذائي �سحي، وتخفي�ش وزن 
اجل�سم وممار�سة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإن�سان 10 �سنوات 

على الأقل.
وقالت املقالة التي ن�رضت يف جملة Circulation:« اأظهرت 

درا�ستنا، اأن منط احلياة ال�سحي ل يزال الطريق الرئي�سي لإطالة 
العمر. لالأ�سف، ل يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد الب�سيطة«.

واأ�سار فرانك هو، الطبيب يف جامعة هارفارد الأمريكية، اإىل 
�رضورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب ال�سيا�سيني 

وامل�سوؤولني، لتوفري الظروف التي تزيد من �سعبية النظام الغذائي 
ال�سليم وممار�سة الريا�سة وغياب العادات ال�سيئة، وجتعلها �سائعة 

بني ال�سكان.

اكت�ساف خطر مروع لقلة النوم
ا�سطرابات  اأن  خرباء  اأعلن 
ت�سبح  قد  النوم  وقلة  الأرق 
نقطة انطالق ملر�ش �رضطاين 

يتطور ب�سورة �رضيعة جدا.
جامعة  من  باحثون  وق�سم 
فئران  الأمريكية  �سيكاغو 
جمموعتني.  اإىل  خمربية 
املجموعة  فئران  واأعطوا 
ب�سورة  للنوم  الفر�سة  الأوىل 
املجموعة  فئران  اأما  طبيعية. 
لعوامل  فتعر�ست  الثانية 
مرات  عدة  ت�ستيقظ  جعلتها 
خالل النوم. وبعد م�سي اأ�سبوع 
بخاليا  الفئران  جميع  حقنت 
تطور  العلماء  واأكد  �رضطانية. 
الفئران  جميع  عند  الأورام 
ولكن  يوما.   12-9 خالل 

حجمها عند فئران املجموعة 
اأفراد  لدى  �سعفه  كان  الثانية 
وت�سمنت  الأوىل  املجموعة 
الختبار  من  الثانية  املرحلة 
الفخذ  ع�سلة  يف  الفئران  حقن 
اأن  تبني  وقد  بخاليا �رضطانية، 
الأورام منت وتطورت لدى فئران 
املجموعة الثانية بوتائر �رضيعة 
الأن�سجة  اإىل  وانت�رضت  جدا 
ويعتقد  املحيطة.  ال�سليمة 
اأن  اإىل  يعود  ال�سبب  اأن  العلماء 
يف  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  النوم  قلة 
با�سم  املعروف  اجلني  ن�ساط 
بيولوجي  ناقل  وهو   ،TLR4
باجلهاز  اخلا�سة  للمعلومات 
من  يزيد  ما  للج�سم،  املناعي 

فر�ش تطور ال�رضطان.

فائدة غري متوقعة ال�ستخدام �سودا اخلبز

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�سحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

يف  الطبية  الكلية  من  علماء  اكت�سف 
يقلل  اخلبز  �سودا  تناول  اأن  جورجيا 
اأمرا�ش  التهابات  من  كبرية  بدرجة 

املناعة الذاتية.
 »MedicalXpress« موقع  ويفيد 
حتفز  ال�سودا  اأن  بينوا  الباحثني  باأن 
اإفراز كمية كبرية من حم�ش املعدة 
وي�ساعد  الطعام.  له�سم  ال�رضوري 
البكترييا  قتل  على  احلم�ش  هذا 
على  العبء  ويقل�ش  املر�سية 
تعزيز  يف  ي�ساهم  الذي  الطحال 
وبينت  امليكروبات.  �سد  املناعة 
التي  الفئران  اأن  الختبارات  نتائج 

انخف�ش  ال�سودا  حملول  اأعطيت 
التي  املناعية  اخلاليا  عدد  لديها 
تزيد  كما  اللتهابات.  فعل  رد  تثري 
امل�سادة  اخلاليا  عدد  من  ال�سودا 
ا�ستعادة  يف  و�ساعدت  لاللتهابات، 
التي  الفئران  عند  الكلى  وظيفة 
كانت تعاين من مر�ش مزمن، وتقلل 
القلب  باأمرا�ش  الإ�سابة  خطر  من 
العظام.  وه�سا�سة  الدموية  والأوعية 
الذاتية  املناعة  اأمرا�ش  وت�سمل 
املناعي،  اجلهاز  يف  ا�سطرابات 
ملفاوية  وخاليا  اأج�سام  اإنتاج  ت�سبب 

م�سادة لأن�سجة اجل�سم ال�سليمة.

ممار�سة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�ساط 

اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�سة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�ساقة  البندية  التمارين 
ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�سلب  مبر�ش  �سخ�سوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�سموري،  اجلانبي 
اأ�سد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ش  اأعرا�ش 

متارين  اأق�سى  وميار�سون  قوية  ج�سدية 
والتجديف  الرك�ش  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية 

الثقيلة.
على  ا�ستنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�سبة  الأي�ش  بعمليات  ي�سمى  ما 
يف  العادي  لل�سخ�ش  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�ساط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�سجة اجلهاز الع�سبي 

لالإن�سان.
�سيغة  اإىل  التو�سل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ش الن�ساط البدين لدرء 
اأخطار الإ�سابة باأمرا�ش القلب واجلهاز 

الع�سبي بجميع اأ�سكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب 
املخي�ش الذي ي�ساعد على تخفي�ش �سغط الدم 

لدى مر�سى القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب 

يتيح التوا�سل بني القناة اله�سمية والدماغ. كما 
اأن اللنب ي�ساعد على احلفاظ على توازن البكترييا 
يف اجلهاز اله�سمي وقد اأظهرت درا�سات �سابقة 

اأن اخللل يف م�ستعمرات البكترييا يف الأمعاء 
)اجلراثيم(، يوؤدي اإىل الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم 

لدى ن�سبة كبرية من النا�ش.
وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 

باللنب ملدة 9 اأ�سابيع، لحظ العلماء انخفا�ش 
ال�سموم )املرتبطة بتدمري اخلاليا( يف اأج�سادها. 
كما لحظوا اأي�سا انخفا�ش �سغط الدم ال�رضياين 
لديها. لذلك ين�سح الأطباء بتناول اللنب املخي�ش 
لفوائده العديدة وخا�سة لدوره يف تخفي�ش �سغط 

الدم.
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ف�سل قراءة وحفظ �سورة البقرة
له  البقرة وتعّهدها باحلفظ واملتابعة  املداومة على قراءة �سورة 
ة  اأجر كبري، وف�سل عظيم، كما اأّن لبع�ض الآيات فيها مكانة خا�سّ
يف الف�سل، ومن ذلك ما ياأتي: جاء يف احلديث اأّن النبّي -�سلّى اهلل 
البقرة،  ل�سورة  حفظه  ب�سبب  اأ�سحابه  اأحد  ا�ستعمل  و�سلّم-  عليه 
اهللِ  ر�سوُل  )ا�ستعملَني  عنه:  اهلل  ر�سي  العا�ض  اأبي  بن  عثمان  قال 
من  عليه  وفُدوا  الذين  ال�ستَِّة  اأ�سغُر  واأنا  و�سلََّم-  عليِه  اهللُ  -�سلَّى 
اإَنّ  يا ر�سوَل اهللِ  البقرِة، فقلُت:  اأّن كنُت قراأُت �سورَة  ثقيٍف وذلك 
القراآَن ينفلُت مِنّي؛ فو�سع يَده على �سدري، وقال: يا �سيطاُن اخُرْج 
حابة  ال�سّ وكان  حفَظه(،  اأريُد  �سيًئا  ن�سيُت  فما  عثماَن،  �سدِر  من 
الكرام يعرفون ف�سل حفظ �سورة البقرة؛ فكانوا يُقّدمون اأ�سحابها 
الآخذين بها، فقد قال اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه: )وكاَن الرجُل 
اإذا قراأَ البقرَة واآَل عمراَن جَدّ فينَا، يعني َعُظَم(. حدث يوم حنني 
حابة عن ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- بعد اأْن  ِفرار بع�ض ال�سّ
باغتهم العدّو، فاأمر ر�سول اهلل -�سلّى اهلل عليه و�سلّم- العبا�ض بن 
ويف  البقرة(،  �سورة  اأ�سحاب  )يا  فقال:  يناديهم؛  اأْن  املطلب  عبد 
ذلك اإ�سارة اإىل اأّنه ل ينبغي ملن اأكرمه اهلل -تعاىل- بحفظ �سورة 
البقرة اأْن ينْك�َض اأو يتاأّخر عن مواجهة العدّو، وعن القتال يف �سبيل 
ُ عليِه  اهلل تعاىل، فقد جاء عن عنبة بن فرقد: )راأى النَّبُيّ -�سلَّى اهلَلّ
ولَّوا  حنَي  ُحننَْيٍ،  يوَم  كاَن  هذا  واأظُنّ  راً،  تاأُخّ اأ�سحاِبِه  يف  و�سلََّم- 
َطُهم  مدبريَن، اأمَر العبَّا�َض َفناداهم: يا اأ�سحاَب �سورة البقرِة وين�ِسّ

بذِلَك، فجعلوا يُقِبلوَن من كِلّ وجٍه(.

الوالية متفاوتة بح�سب 
اإميان العبد وتقواه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية اهلل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل اهلل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو املوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- املقت�سد : وهو املوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر اهلل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية هلل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
واملقت�سد : املوؤدي الواجبات والتارك 

املحرمات . 
وال�سابق باخلريات : املتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

واملكروه . 
واإن كان كل من املقت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - واهلل يحب 
التوابني ويحب املتطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني املقت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء اهلل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء اهلل هم : املوؤمنون املتقون .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف املرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�رس  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظاملة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العربة 
ول  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُوِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثان:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغال والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْسَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رسهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألبان يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رسف ي�سري . 



فنياجلمعة 13 - ال�سبت 14  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 14 حمرم   1442هـ 20

 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

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

رحيل �سيمون اأ�سمر : �سانع النجوم ..
 �سانع الفرح .. اأيقونة الزمن اجلميل !

    مل يفاجئ خرب رحيل املخرج �شيمون اأ�شمر اأحداً من املتابعني لو�شعه ال�شحي الذي كان يو�شف باحَلرج، خا�شة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية ، حيث 
دخل امل�شت�شفى اأكرث من مرة وبعد عدة انتكا�شات ، وو�شع حتت املراقبة الدقيقة للعالج من مر�ض الكلى الذي عانى منه طوال ال�شنوات املا�شية..

    اإال اأن كل هذه املتاعب ال�شحية 
، مل متنع اأبن ال�شاد�شة وال�شبعني، 
التلفزيوين،  بالفن  املهوو�ش 
بتحقيق  ويحلم  يفّكر  يظل  ان 
اأفكار جديدة .. فمخرج  وتنفيذ 
منذ  اأطلق  الذي  الفن«  »�شتوديو 
من  اأجياالً  ال�شبعينيات  بداية 
املطربني واملغنني واالعالميني 
ي�شعر  ظل  وامللحنني،  وال�شعراء 
والعطاء  ال�شهرة  اىل  كبري  بنهم 
اأعطى  الذي  وهو   ، واأكرث  اأكرث 
الكثري خالل م�شرية طويلة حافلة 
كـ«ما�شح  بداأها  بالنجاحات، 
يف  عمله  فرتة  خالل  للغبار« 
بذلك..  ومفاخراً  لبنان  تلفزيون 
و«حاكم  جنوم«  كـ«�شانع  وانتهت 
مت�شلط«  و«ديكتاتور  باأمره« 
التي  الفنية  »االمرباطورية«  يف 
�شنعها ، بخربة ال�شنني الطويلة ، 
والثقافة االخراجية التي در�شها 
يف فرن�شا على مدى اربعة اعوام، 
ورهافة الذوق الفني لديه . وكيف 
»امرباطورية«  عليها  نُطلق  ال 
وهو الذي �شاهم )وقبله االأخوان 
يف  الرحباين(  ومن�شور  عا�شي 
نقل مركز الثقل الفني من م�رش 
اىل لبنان، بعد اطالقه الع�رشات 
اأمثال  والفنانني  النجوم  من 
مرع�شلي،  منى  الرومي،  ماجدة 
وليد توفيق، عبد الكرمي ال�شعار، 
وائل  الزغبي،  ،نوال  فتوح  نهاد 
راغب  احلالين،  عا�شي  كفوري، 
اإلي�شا،  �رشيف،  معني  عالمة، 
زياد  فار�ش،  مرييام  دياب،  مايا 
برجي، مايا ن�رشي، فار�ش كرم، 
عبدو ياغي، ربيع اخلويل، ماري 
�شليمان، زين العمر، نقوال �شعادة 
نخلة، جان ماري ريا�شي، غ�شان 
عبد  اأندراو�ش،  ليليان  �شليبا، 
جيزيل  ني�شان،  طلي�ش،  الغني 
رودي  االأحمدية،  ن�شال  خوري، 

رحمة وغريهم...
     ومل يطلق الراحل كل هوؤالء 
اأي�شاً  له  كان  بل  فقط،  فنياً 
التي  بالتفا�شيل  االهتمام  ف�شل 
امل�شي  وطريقة  الثياب  ت�شمل 
والت�رّشف اأمام الكامريا والكالم 
وت�رشيحة ال�شعر ونوعية االأغنية 
وطريقة االإعالن واالإعالم عنها، 
الذي  الفنان  ا�شم  اإىل  و�شوالً 
عمد اإىل تغيريه وا�شتبداله با�شم 
الرتّبع  يف  فاأفلح  طّنان.  فّني 

التلفزيوين  االإخراج  عر�ش  على 
الأّنه كان يرى اأّن »االخراج لي�ش 
هو  بل  اأزرار«،  »تكبي�ش  جمرد 
من  نراه  ما  بكل  عاٍل  اإح�شا�ش 

خالل عد�شة الكامريا«...
يردد  ا�شمر  �شيمون  وظل       
العمل  بعد كل هذه االأعوام من 
»كاأين بعدين مبلّ�ش،  املتوا�شل: 
االأول،  نهاري  كاأنه  اأعمل 
وطاملا ال�شحة جيدة، احلما�شة 
موجودة، خ�شو�شاً اأّن التلفزيون 

هو بحد ذاته جتّدد دائم«.
     ونال �شيمون اأ�شمر اأكرث من 
ع�رشين جائزة يف لبنان وخمتلف 

اأنحاء العامل، منها »اأف�شل مبدع 
وجائزة   ،1994 عام  تلفزيوين« 
»مفتاح �شيدين« يف اأو�شرتاليا يف 
العام عينه. وقّدمت له مو�شوعة 
العام  يف  الدولية  العام  جائزة 
وملنا�شبة   2003 عام  ويف   1997
على خدماته يف  مرور 44 عاماً 
تخليد  جلنتا  كّرمته  الفّن  جمال 
و«اأ�شدقاء  ال�رشق  عمالقة 

�شيمون اأ�شمر«.
      ...لكن ، كان ال بد للفار�ش اأن 
متاعب  اأنهكته  اأن  بعد   ، يرتّجل 
الكلى ل�شنوات و�شنوات، ف�رشعه 
االأخرية  اجلولة  يف  املر�ش 
اجلوالت  كل  يف  جابهه  اأن  بعد 
وانت�رش  ال�شابقة  واالنتكا�شات 
واالإرادة..  ال�شالبة  بقوة  عليه 
يف  اأ�شمر  �شيمون  عاي�ش  ومن 
ون�شاله  االأخرية  مراحل معاناته 
وفاته  »ان  قال   ، املر�ش  �شد 
من  لراحته  اإلهية  رحمة  جاءت 
املعاناة  �شاحب  اإال  العذاب«... 
نف�شه كان يتمنى ان ينت�رش على 

املر�ش ليتابع م�شوار العطاء.
اأ�شمر  �شيمون  ي�شتذكرون  جنوم 

بعد رحيله..
     خرب رحيل املخرج �شيمون 
اأ�شمر ت�شّدر قائمة االأكرث تداوالً 
عرب مواقع التوا�شل االجتماعي. 
عرفه  من  كل  ا�شتذكره  وقد 
بكلمات موؤثرة اخت�رشت تاريخاً 
يف  االأ�شمر  قّدمه  كبرياً  فنياً 
التغريدات  هذه  بني  ومن  اأيامه. 

كتبوا:
   اإلي�شا: »اهلل يرحمك يا اإ�شتاذ. 
الفن  تاريخ  من  كبري  جزء  اإنت 
العربي،  بالعامل  والتلفزيون 
منرق  �رشف  اإلنا  كان  وكلنا 

ورح  االإيام،  من  بيوم  مبدر�شتك 
اإنك �شانع  التاريخ  ي�شل يذكرك 
النجوم والفرح. نف�شك بال�شما«.

لروح  »الرحمة  الزغبي:  نوال   
اأ�شمر  �شيمون  الكبري.  املخرج 
كان عالمة فارقة بعامل التلفزيون 
واالإعالم و�شناعة الفن.. تعازّي 

لعائلته ولكل حمبيه«.
اأ�شمر  »�شيمون  بو غ�شن:  ماغي 
كبري  ا�شم  بلبنان..  الفن  اب  عَرّ
ب�ش  غاب  فيه..  احلال  بين�شاف 

رح يبقى ا�شمو مدر�شة لالأبد«.
 ديانا حداد: »رحل �شانع النجوم 
الثاقبة  الفنية  النظرة  �شاحب 
رجل   .. اأ�شمر  �شيمون  املخرج 

لن يتكرر يف الفن .. وداعاً«.
املخرج  »رحل  عالمة:  راغب   
العظيم  املبدع  رحل  الكبري. 
يرحمك  اهلل  اأ�شمر  �شيمون  رحل 
يا �شيمون. وتكون روحك بال�شما 
اأنف�شنا  نعزي  هلل...  البقاء 

برحيلك«.
 جوزيف عطية :«التاريخ �شيذكر 
يف  �شاهم  عظيم  اإن�شان  دائماً 
واأ�شاف على املكتبة  الفن،  بناء 
�شنفتخر  فّني  تاريخ  اللبنانية 
اهلل  النجوم  �شانع  دائماً..  به 

يرحمك«.
الهندي: »فقدت االأ�رشة    �شامل 
العربي  والعامل  لبنان  يف  الفنية 
منذ قليل اأحد اأهم �شانعي النجوم 
الذي له دور كبري يف جنومية كثري 
من النجوم اللبنانيني يف ال�شاحة 
وبنف�ش  ب�شمة  وترك  الفنية 
ال�شاحة  يف  فراغاً  ترك  الوقت 
الأ�رشته  احلارة  تعازينا   ، الفنية 

الكرمية وللو�شط الفني«.
 فار�ض كرم: »غيابك خ�شارة 
والتلفزيون  للفن  كبرية 

ولكل �شخ�ض عرفك... اهلل 
يرحمك«.

و�شجعتني  بي  اآمنت  لطيفة:    
�شيمون  ومّيزتني..  و�شاندتني 
يف  مثلك  يوجد  ولن  مل  االأ�شمر 
مدر�شة  انت  الفني  الو�شط  هذا 
ال�شدق والتفاين والذكاء والعطاء 
عائلتك  واأعزي  نف�شي  اأعزي   ..
قرب  عن  عرفك  من  وكل 
.. هنا يف كوالي�ش وانت  واحبك 
يف  فنان  يزور  ما  قليل  الذي 
 .. واحت�شنتني  جئت  الكوالي�ش 
احزنني  غيابك  �شاأفتقدك  كم 
يا ا�شتاذ .. �شاأظل احبك طاملا 

حييت.
  وغردت الفنانة جنوى كرم بعد 
وفاة �شيمون اأ�شمر وقالت:« كنت 
بحاجة  الفّن  كان  الفّن،  مبعركة 
عنوانو..اهلل  كنت  اإنت  اإلك.. 

يرحمك وتكون نف�شك بال�شما«.
  ونعت الفنانة �شريين عبد النور 
قائلة:«  اأ�شمر  �شيمون  املخرج 
ورحيلهم  جدل  حياتهم  العباقرة 
اإجماع...اهلل يرحمك... العبقري 

�شيمون ا�شمر«.
»وداًعا  »تويرت«:  عرب  اأحالم    
وداًعا ل �شخ�ش  ا�شمر.  �شيمون 
كثرًيا ما دعمني و�شجعني واآمن 
على  وراهن  وح�شوري  ب�شوتي 
ا�شتمراريتي وجناحي من القلب 
رحلت  ولو  قلوبنا  يف  �شتظل 
رموز  من  ورمز  الكبري  ا�شتاذنا 

الوطن العربي  �شيمون ا�شمر«.
�شانع  مات  الزيات:  رابعة    
حَوّل  من  مات  واجلمال.  الفرح 
�شندوق  اىل  التلفزيون  �شا�شة 
فرجة ومتعة.مات �شانع النجوم 
للنجومية.  احلقيقي  باملعنى 

�شنفتقدك �شيمون ا�شمر.

 غابي لطيف: وّدع االأر�ش و�شعد 
�شانع النجوم اىل الف�شاء الرحب 
وال�شم�ش  والقمر  ال�شماء  حيث 
ثقافية  فنية  اأ�شطورة  والنجوم. 
للفن.  جديدة  قواعد  اأر�شت 
املخرج  الثاقبة،  العني  فهو 
املبدع، عا�شق احلياة الذي زرع 
االإبداع، االأمل يف نفو�ش  الفرح، 

االأجيال. وداعاً �شيمون اأ�شمر.
   املخرج روميو حلود قال: رحل 

�شديق عمري االأعز واالأقرب..
قطعة  قالت:  مادونا  الفنانة     
من روحي �شعدت اىل ال�شماء .. 
رحل �شيمون اأ�شمر �شانع جمدي 

بعد اهلل.
   رامي عيا�ش :افتخر اين كنت 
ال�شنوات  يف  منك  جدا  قريب 
االخرية الأثبت وفائي واحرتامي 
كل  رغم  لك  عائلتي  وحب 
االختالفات . الوداع اأ�شتاذ الكل 
للعائلة  دعائي  ا�شمر  �شيمون 

بال�شرب.
اإ�شتاذ  يرحمك  اهلل  يارا:     
نف�شك  وتكون  �شيمون 

بال�ّشما رح ا�شتقلك كتري.
   جورج الرا�شي: وداع االبداع... 

وداًعا �شيمون ا�شمر.
    معني �رشيف: اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون �شيمون ا�شمر.
اأن�شا �شيمون  العمر: وكيف   زين 
يف  رافقني  الذي  وهو  ا�شمر 
طوين  من  الفنية  م�شريتي  بداية 
�شنع  العمر  زين  اإىل  حد�شيتي 
النجوم وها هو جنمة يف ال�شماء 

اهلل يرحمك اإ�شتاذ.

    �شهى قيقانو: الكبار ما مبوتوا 
اهلل  ا�شمر  �شيمون  النجوم  �شانع 
الفن...  �شيد  يا  ترابك  يرحم 
من  كامل  بجيل  زرعتو  جناحك 

الفنانني وباقي....امل�شيح قام.
يا  وداعا  م�شعالين:  با�شكال      
ا�شتاذ �شيمون ا�شمر ا�شم جديد 

كبري من لبنان.. يرحل.
اهلل يرحمك.كنت و�شتبقى ب�شمه 
والنجوم   الفن  �شناعة  يف  مهمه 
من  كنت  اين  الفخر  ايل  كان  انا 
ا�شمع  وكنت  تالميذك  احد 
ن�شايحك رح ن�شل نتذكرك نحنا 

والتاريخ لن تتكرر.
�شا�شة  اأطفاأ  وهبي:  زاهي      
يف  �شداه  تاركاً  وم�شى  العمر 

لواله  كانت  ما  وحناجَر  اأ�شواٍت 
النجاح،  طريق  وت�شّق  لت�شدح 
لها  كان  ما  وجوهٍ  على  وطيفه 
بالنجومية  حتظى  اأن  بدونه 
والربيق. وداعاً �شيمون اأ�شمر.... 

زاهي وهبي«.
لبنان  تاريخ  بول�ش:  ه�شام    
املخرج،  ين�شى  لن  احلديث 
والّرائد امُلبِدع يف جمال الربامج 
و�شاقل  الفنّية،  الرّتفيهّية 
الّنجوم، االأ�شتاذ �شيمون اأ�شمر...  
الرّب  وجه  روحك  فلتُعاِين 
ولت�شرتح مع االأبرار والقّدي�شني! 
اأ�شمر.    املمثلة  وداعاً �شيمون 
ج�شيكا عّبود كتبت: »اللي بيرتك 
ب�شمة ما بتنمحى ب�شغلو وبي�شنع 
اأجماد بالتلفزيون والفن اللبناين.. 
م�ش ممكن ينت�شى حتى لو غاب 
رحيل  كبرية  خ�شارة  باجل�شد.. 

املخرج الكبري �شيمون اأ�شمر.
   وكتب الكاتب واملحلل ال�شيا�شي 
ا�شمر  »�شيمون  من�شف:  بو  نبيل 
الفني  الزمن  �شانعي  كبار  احد 
لبنان ع�شى  املتاألق واجلميل يف 
اال يرحل معه ما بقي ... امل�شيح 
غ�شان  املهجرين  وزير  قام«.   
»املوت  بالقول:  غّرد  عطاهلل 
الكثري  قدم  كبريا  رجال  يغيب 
يف حقل الثقافة والفن واالعالم 
�شانع  والوطنية...  واالبداع 

النجوم .�شيمون ا�شمر وداعا«.
�شيمون  جنازة  تفا�شيل 

اأ�شمر والتعازي
    اأعلنت عائلة املخرج الراحل 
تفا�شيل  عن  اأ�شمر  �شيمون 
نقل  فلقد  والتعازي.  اجلنازة 
م�شت�شفى  من  الراحل  جثمان 
 9 ال�شاعة  عند  بريوت  يف  رزق 
�شباحاً من يوم اأم�ش اجلمعة 13  
�شبتمرب احلايل، واأقيمت  ال�شالة 
ال�شاعة 3  على راحة نف�شه عند 
من بعد الظهر يف كاتدرائية مار 
ومن  املارونية-بريوت  جرج�ش 
غزير  بلدة  اىل  جثمانه  نقل  ثم 
مدفن  يف  الرثى  يوارى  حيث 
التعازي  العائلة  وتتقبل  عائلته 
ال�شبت  اليوم  وبعده   الدفن  قبل 
كاتدرائية  �شالون  احلايل يف   14
مار جرج�ش املارونية – بريوت  

من لبنان.
امل�شدر : جملة »األوان« 
اللبنانية
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وبور�ش فرياري  �سعر  يفوق  اأحدهم  العامل..  �سيارات" يف  "مفاتيح   6 اأغلى 

كوينيج�سيج  �رشكة  ا�ستجابت 
يف  املتخ�س�سة  ال�سويدية، 
ال�سيارات،  وتطوير  �سناعة 
 ،RS اأجريا  مالك  اأحد  لطلب 
الذي اأراد اإجراء تعديالت على 
�سملت  والتي  ال�سيارة،  مفتاح 
لي�سبح  املفتاح  هيكل  تغيري 
م�سنوًعا بالكامل من البالتيني 
كما متت تغطيه اأطراف املفتاح 

بـ40 قرياًطا من الأملا�س.
املفتاح  هذا  قيمة  وبلغت 
حوايل 250 األف دولر اأمريكي، 
اأغلى مفتاح �سيارة على  ليكون 

املفتاح  هذا  اأن  اأي  الإطالق، 
فرياري  �سيارات  من  اأغلى 
ولمبورجيني  بورتوفينو 
اأورو�س ومعظم �سيارات بور�س 

الفارهة.
�سحيفة  ذكرته  ما  وبح�سب 
فاإن  ال�سعودية،  اأوتو"  "�سعودي 
 ،RS اأجريا  كوينيج�سيج  �سيارة 
دخلت التاريخ يف العام املا�سي 
القيا�سي  الرقم  بعدما حطمت 
لل�رشعة الق�سوى يف ال�سيارات 

الإنتاجية.
اأ�رشع  ال�سيارة  هذه  و�سجلت 

الت�سارع  زمن على الإطالق يف 
ثم  ك/�س   400 اإىل   0 من 
قوتها  وت�ستمد  متاًما،  التوقف 
الرتبو  مزدوج   V8 حمرك  من 
 1341 بقوة  لرتات   5 و�سعة 
 1270 دوران  وعزم  ح�سان 
هذه  �سعر  ويبلغ  نيوتن-مرت، 
ال�سيارة اأكرث من 2 مليون دولر 

اأمريكي.
كوينيج�سيغ  مفتاح  ويناف�س 
RS 6 على لقب الأغلى  اأجريا 
 "upstation.id" وفًقا ملوقع
حتمل  اأخرى  مفاتيح  خم�س 

جتارية  عالمات  �سعارات 
بي  �سيارة  مفتاح  وهي  املية، 
ومفتاح  ال�سابعة  الفئة  دبليو  اإم 
�سيارة تي�سال اإ�س ومفتاح �سيارة 
اأ�ستون  �سيارة  ومفتاح  باجاين 
ني�سان  �سيارة  ومفتاح  مارتن 
التقرير  ويو�سح   .ZX  300
اأعده  والذي  املرفق،  امل�سور 
ما  اأبرز   "webtekno" موقع 
مزايا  الـ6 من  املفاتيح  تقدمه 
حتكم  وقدرات  تكنولوجية 
حتاكي  بعد  عن  ال�سيارة  يف 

امل�ستقبل.

خا�سة  من�ساأة  "تويوتا" تبني 
لل�سيارات ذاتية القيادة باأمريكا

اليابانية،  "تويوتا"  �رشكة  اأعلنت 
وتطوير  �سناعة  يف  املتخ�س�سة 
ال�سيارات، اأنها �ستقوم ببناء من�ساأة 
حوايل  م�ساحتها  تبلغ  �سخمة 
مي�سيجان  ولية  يف  هكتارا   24
�سيناريوهات  لختبار  الأمريكية 
ل�سياراتها  املتقدمة  القيادة 
خطرية  تعد  والتي  القيادة،  ذاتية 

لختبارها على الطرق العامة.
"عرب  موقع  ذكره  ما  وبح�سب 
اخلطوة  هذه  فاإن  اإن�سايدر"، 
من  �سهر  من  اأكرث  بعد  جاءت 
اإيقاف ال�رشكة اليابانية اختبارات 
�سياراتها ذاتية القيادة على الطرق 
يف  املتحدة  الوليات  يف  العامة 
ل�سيارة  املميت  احلادث  اأعقاب 

اأوبر ذاتية القيادة يف اأريزونا.
املوقع  لتحويل  ت�ساريح  وقدمت 
"تويوتا"  مغلقة ملعهد  من�ساأة  اإىل 
اإذ  مركباتها،  لختبار  لالأبحاث 
ح�رشية  بيئات  املوقع  �سي�سمل 
طريق  زلقة،  اأ�سطح  مزدحمة، 
مع  ممرات  باأربعة  مق�سم  �رشيع 
عالية  وخمارج  دخول  ممرات 

ال�رشعة.
عند  املوقع  ال�رشكة  �ست�ستخدم 
�سيناريوهات  لختبار  افتتاحه 
الطرق  على  للغاية  خطرية  تعترب 
العامة، وعلى الأرجح التي تنطوي 

على حالت اختبار املركبات ذاتية 
القيادة دون وجود �سائق الأمان.

با�سم  ر�سمي  متحدث  وقال 
اإيقاف  لنا  اأتاحت  "لقد  ال�رشكة: 
العامة  الطرق  على  الختبارات 
يف كاليفورنيا ومي�سيجان موا�سلة 
مركبات  اأ�سطول  وتطوير  حت�سني 
النظام الأ�سا�سي التي حتتوي على 

من�سات 2.0 / 2.1".
اإىل  "اإ�سافة  املتحدث:  وتابع 
 ،3.0 ملن�سة  امل�ستمر  التطوير 
معر�س  يف  تقدميها  مت  والتي 
ل�س  يف  العام  لهذا   CES  2018

فيجا�س ".
الختبارات  "�سن�ستاأنف  واأ�ساف: 
غ�سون  يف  العامة  الطرق  على 
اأ�سابيع قليلة، مبجرد اأن تكون هذه 
الأنظمة الثالثة اأكرث ات�ساًقا، ومن 
الختبارات  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم 
تتوقف  مل  املغلقة  املن�ساآت  يف 

خالل هذه الفرتة".

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�ش فاغن
طرحت فولك�س فاغن منذ مدة منوذجها اجلديد من �سيارات "Teramont" التي لفتت انتباه ع�ساق ال�سيارات رباعية الدفع ومتيزت هذه 

ال�سيارات بهيكلها الأنيق املزين مب�سابيح جديدة غري ماألوفة يف �سيارات فولك�س فاغن، وقمرة تت�سع لـ 7 ركاب يجعل منها �سيارة عائلية 
بامتياز، ومناف�سا قويا ل�سيات "تواريغ" ال�سهرية وبعد ال�سعبية الوا�سعة التي اكت�سبتها هذه ال�سيارة، قررت فولك�س فاغن طرح ن�سخ خا�سة منها 

حتت ا�سم "Atlas" خم�س�سة لل�سوق الأمريكية، حيث من املفرت�س اأن تزود بقمرة وا�سعة خم�س�سة لـ 5 ركاب.
وبالرغم من اأن ال�رشكة امل�سنعة مل تطرح اأي تفا�سيل دقيقة عن امليزات التقنية للنموذج املنتظر، اإل اأنه من املتوقع اأن ياأتي مبحركات 

توربينية ب�سعة لرتين وعزم 220 ح�سانا، وحمركات بـ 6 اأ�سطوانات وعزم 280 ح�سانا.

كراي�سلر فاليانت ت�سالنجر 2020 
القرن  �سبعينيات  ا�ستهرت 
الذهبي  بالع�رش  املا�سي 
قدمت  حيث  الع�سلية،  لل�سيارات 
كراي�سلر اآنذاك ن�سختني لت�سارجر 
دودج  عالمة  حتت  واحدة  كوبيه، 
والخرى  ال�سميمة،  الأمريكية 
من اإنتاج فرع العمليات الأ�سرتالية 
التجاري  ال�سم  حتت  لكراي�سلر 
الن�سخة  متيزت  وقد  فاليانت، 
وحمركاتها  بت�سميمها  الأ�سرتالية 
عن  املختلف  تعليقها  ونظام 

�سقيقتها الأمريكية.
متيزت  التي  املحركات  اأهم  من 

يف  ت�سارجر  فاليانت  ن�سخة  بها 
�ست  حمركات  هي  ال�سبعينيات 
 140 بني  ترتواح  بقوة  �سلندرات 
ثمان  وحمركات  ح�سان،  و320 
 275 اإىل  ت�سل  بقوة  �سلندرات 
ح�سان.. ولكن كل هذا يف املا�سي، 
حيث توقفت معظم ال�رشكات مثل 
�سنع  عن  وتويوتا  وفورد  هولدن 
ب�سبب  اأ�سرتاليا  يف  ال�سيارات 

م�ساكل خا�سة بال�سناعة هناك.
روؤية  بالإمكان  هل  ذلك،  مع 
الأ�سرتالية  ت�سارجر  فاليانت 
عام  يف  رمبا  ما؟..  يوما  جمددا 

2020 ح�سب اآخر الإ�ساعات، وقد 
�سور  بر�سم  الفنانني  بع�س  قام 
بني  جتمع  والتي  لل�سيارة،  تخيلية 
والكال�سيكي  امل�ستقبلي  الت�سميم 
تقليدي،  غري  خا�س  مزيج  يف 
على  راأ�سية  �سوداء  �رشائط  مع 
مثلت  والتي  الأمامي،  الرفرف 
اأي�سا جزءا من فتحات تهوية غطاء 
املحرك. ال�سور الفرتا�سية ت�سع 
مع  العر�س،  على  خا�سة  تركيزا 
ل�سبكة  اأفقية  ق�سبان  ا�ستخدام 
 ،LED التهوية الأمامية وم�سابيح
النافذة اخللفية  نرى  ويف اخللفية 

وغطاء  اأنيق  ب�سكل  املنحنية 
�سندوق الأمتعة امل�سطح.

يوما  كهذه  �سيارة  اإنتاج  مت  اإذا 
ا�ستالمها  املوؤكد  �سبه  فمن  ما، 
ملحرك Hemi بثمان �سلندرات، 
غالبا �سعة 6.2 لرت ب�ساحن خارق 
بقوة 707 ح�سان وعزم دوران 650 
توفر  اإمكانية  مع  رطل-قدم.. 
حمرك اأ�سغر حجما �سعة 3.6 لرت 
300 ح�سان  بقوة  �سلندرات  ب�ست 
كما  كايف،  من  اأكرث  وهو  فح�سب، 
ملناف�سة  هجينة  ن�سخة  نرى  قد 

فورد مو�ستاجن الهجينة.

�سوزوكي تغزو الأ�سواق ب�سيارة �سغرية مميزة
لقيت �سيارة "Maruti Swift" التي ا�ستعر�ستها �سوزوكي اأواخر العام الفائت رواجا كبريا يف اأو�ساط حمبي ال�سيارات ال�سغرية حول العامل.

وذكرت وكالة The Economic Times اأن اأكرث الأ�سواق التي اأبدت اهتمامها بهذه ال�سيارة كانت ال�سوق الهندية، ففي اأقل من �سهرين منذ بدء 
مبيعاتها هناك، ورد لل�رشكة امل�سنعة اأكرث من 90 األف طلب �رشاء للح�سول على هذه املركبة.

وت�سري املعلومات املتوفرة اإىل اأن الطلبات كرثت يف الهند على �رشاء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة اأن امل�سرتين ي�سطرون اإىل انتظار 
�سيارتهم اجلديدة ملدة �سهرين اأو ثالثة بعد طلبها من ال�رشكة. وزودت ن�سخ هذه ال�سيارة بقمرة وا�سعة وعملية، وعجالت مبقا�س 15 بو�سة، وعدة 

اأنواع من املحركات، منها حمركات ب�سعة 1.2 لرت وعزم 81 و113 ح�سانا، وحمركات "DDiS" ب�سعة 1.3 لرت وعزم 73.99 ح�سان، ف�سال عن 
علب �رشعات عادية واأوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

�سوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�ستهالك الوقود 

موظفيها  باأن  �سوبارو  اعرتفت 
ا�ستهالك  كفاءة  اأرقام  زيفوا 
الكربونية  والنبعاثات  الوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�سياراتها 
اأن  على  ال�رشكة  اأ�رشت  ولكن 
�سيارة   903 على  اأثرت  الأخطاء 
دي�سمرب  بني  �سنعهم  مت  فح�سب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  اأي  �سوبارو  جتد 
لإثبات  الالزمة  القيا�س  مبعدات 
اأ�سارت   ،2012 قبل  التزييف 
“احتمالية  اإىل  اليابانية  ال�رشكة 
التالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
والنبعاثات  الوقود  بكفاءة 
اأن  يبدو   .”2002 منذ  الكربونية 
وامل�رشفني  امل�سانع  مفت�سي 
امل�سادر  هم  فيها  العمليات  على 
التزييف، حيث  لعمليات  الرئي�سية 
اأ�رشت �سوبارو اأن الإدارة العليا مل 
تعلم بهذه التغيريات غري القانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

الأ�سباب  اأن  �سوبارو  وتعتقد 
امل�سانع  موظفي  لقيام  الرئي�سية 
بتزييف البيانات هو �سغط الإدارة 
العليا علهم لتح�سني معدلت كفاءة 
والنبعاثات  الوقود  ا�ستهالك 
تتما�سى  التي مل  ال�سيارات  لبع�س 

مع املقايي�س الالزمة اآنذاك.
التدريب  اأن  تعتقد  اأي�سا  �سوبارو 
الداخلية  والقوانني  املالئم  غري 
رئي�سي  ب�سكل  �سببت  ال�سعيفة 
اأي�سا يف عمليات التزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  ال�رشكة  اأن 
يكن  مل  حدث  الذي  التزييف 
ا�ستدعاء  اأي  تتطلب  التي  بال�سدة 
�سوبارو  اأكدت  ولكن  ل�سياراتها، 
حممل  على  الأمر  اأخذها  على 
اجلدية ومعاقبتها للم�سوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل اأ�سفها عن 
�سببته  الذي  والإزعاج  امل�ساكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  امل�سكلة 

وم�ساهمينا”. 
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توزيع 49 �ألف وحدة �سكنية 
ب�سيغة �لبيع بالإيجار »منذ 

مطلع �ل�سنة �جلارية« 
توزيع   )2019( اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ  مت 
البيع  ب�سيغة  �سكنية  وحدة  األف   49 من  اأكرث 
به  �رصح  ما  ح�سب  الوطن,  عرب  بالإيجار 
ب�سطيف املدير العام للوكالة الوطنية لتح�سني 
ال�سكن و تطويره )عدل( ال�سعيد روبة. واأو�سح 
ذات امل�سوؤول بدار الثقافة »هواري بومدين« 
بو�سط املدينة, على هام�ش حفل توزيع 1500 
وحدة �سكنية بذات ال�سيغة ملوقع »بئر الن�سا« 
العليا,  اله�ساب  لعا�سمة  ال�رصقي  باملدخل 
ال�سكن و تطويره  الوطنية لتح�سني  الوكالة  اأن 
غاية  اإىل  و   2019 جانفي  بداية  منذ  وزعت 
عرب  �سكنية  وحدة  األف   49 من  اأزيد  اليوم 
العملية  باأن  م�سيفا  الوطن,  وليات  خمتلف 
للوكالة  العام  املدير  واعترب   . متوا�سلة 
باملنا�سبة  و تطويره  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية 
ال�سكنية  ال�سيغة  لهذه  الوطني  الربنامج  اأن 
برنامج  اإل  يبق منه  بوترية جيدة و مل  »ي�سري 
�سنة 2019 الذي يت�سمن 90 األف وحدة �سكنية« 
والذي انطلقت املناق�سة املتعلقة به ومت فتح 

الأظرفة لختيار مكاتب الدرا�سات.

من اأجل حماية الطريق ال�ساحلي 
وع�سرات ال�سكنات من االنهيار

500 مليون دج لتهيئة  �لو�جهة 
�لبحرية ملدينة  بني �ساف 

غرب  كلم  �ساف40  بني  دائرة  رئي�ش  ك�سف 
ت�رصيح  يف  الزين  حممد  متو�سنت  عني 
بتهيئة الواجهة  اخلا�سة  الدرا�سة  اأن  �سحفي 
النهيار  من  �ساف  بني  البحرية  ملدينة 
ت�ساقط  من  ال�ساحل  طريق  وحماية 
احلجارة  قد انتهت و�ستنطلق الأ�سغال  خالل 
الذي  امل�رصوع  هذا  املقبلة.  الأ�سابيع 
مليون  ب500  يقدر  مايل  غالف  ر�سد  له 
وال�سمان  �سندوق  الت�سامن  �سمن  دج 
مديرية  اإىل  املحلية  اأ�سند  للجماعات 
الأ�سغال العمومية لولية عني متو�سنت  والتي 
وطنية  موؤ�س�سة  اإىل  الأ�سغال  اأ�سند  بدورها 
لوقف  دقيقة  ي�ستوجب  خربة  ملا  خمت�سة 
الواجهة  متا�سك  على  النهيارات  واحلفاظ 
بع�ش  تهدد  �ساأنها اأن  من  النهيارات  لأن 
بقرب  خا�سة  البحر  على  امل�ساكن  املطلة 
العملية  هذه   . بو�سيف  �سيدي  ال�سالح  الوايل 
ويناز  لبيبة  الولية  والية  من  باأمر  جاءت 
التي  وقفت على النهيارات  وت�ساقط ال�سخور 
بالطريق ال�ساحلي والت�سدعات املتكررة التي 
والتي  البحرية  للمدينة  الواجهة  ت�سهدها 
الذي  ال�ساحلي  الطريق  بغلق  تهدد  �سارت 
�سيدي  �ساطئ  عرب  باملدينة  امليناء  يربط 
الع�رصات من امل�ساكن املطلة  بو�سيف  وكذا 

على البحر وعلى راأ�سها م�ست�سفى املدينة .
 حممد بن ترار

م�ساركة حا�سدة يف فعاليات 
�جلمعة �لـ 74 من م�سري�ت 

�لعودة �ل�سلمية بغزة
�سارك الفل�سطينيون يف فعاليات اجلمعة الـ74 
احل�سار  وك�رص  الكربى  العودة  م�سريات  من 
العليا  الوطنية  الهيئة  ودعت  القطاع.  �رصق 
يف  احل�سار  وك�رص  الكربى  العودة  مل�سريات 
جماهري  حملية,   اإعالم  و�سائل  اأوردته  بيان 
احلا�سدة  امل�ساركة  اإىل  الفل�سطيني,  ال�سعب 
عنوان  حتمل  التي  اجلمعة  هذه  فعاليات  يف 
»فلت�سطب اأو�سلو من تاريخنا«, وذلك ردا على 
م�ساريع الإدارة الأمريكية ورف�سا ملخططات 
على   , بيانها  يف  الهيئة  و�سددت  الحتالل. 
احل�سار,  وك�رص  العودة  م�سريات  ا�ستمرار 
فيها,  اجلماهريي  احل�سور  تعزيز  وكذلك 
الداخلية  اجلبهة  و�سالمة  »متا�سك  اإىل  لفتة 

مبواجهة الحتالل وخمططاته«.

م.�س

خالل  امل�سوؤول  ذات  واألح 
وهران  ولية  مبقر  اجتماع 
تابعة  م�سالح  اإطارات  �سم 
رقمنة  اأهمية  على  لقطاعه 
املحلية  اللجان  وو�سع  الإدارة 
وت�سجيع  املنازعات  لت�سيري 
املوؤ�س�سات  خلق  على  ال�سباب 
ال�ستفادة  امل�سغرة من خالل 
الوكالة  جهازي  تدابري  من 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
للتاأمني  الوطني  وال�سندوق 

على البطالة.
اللجنة  تفعيل  اإىل  دعا  كما 

ا�ستحداثها  مت  التي  املحلية 
لدرا�سة  الوليات  كافة  عرب 
يتم  مل  التي  املحالت  ملفات 

ديوان  م�سالح  قبل  من  بيعها 
العقاري  والت�سيري  الرتقية 
و�سعها  بغر�ش  »عدل«  ووكالة 

حمل ا�ستفادة من قبل ال�سباب 
موؤ�س�سات  با�ستحداث  املعني 
تدابري  من  ال�ستفادة  اإطار  يف 
لدعم  الوطنية  الوكالة  اأجهزة 
وال�سندوق  ال�سباب  ت�سغيل 
البطالة  على  للتاأمني  الوطني 
لت�سيري  الوطنية  والوكالة 

القر�ش امل�سغر.
كما �سدد ذات امل�سوؤول خالل 
هذا اللقاء الذي متيز بالنقا�ش 
اآليات  حول  الآراء  وتبادل 
على  العمل  ظروف  تطوير 
لن�سغالت  الإ�سغاء  �رصورة 
اأكرث  تقريب  اأجل  من  العمال 

للمتعاملني من الإدارة.

ديوان وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي

�لدعوة �إىل �إعطاء دفع لل�سركات 
�لنا�سئة من خالل تد�بري ت�سجيعية 

غليزان

عائالت �حلر�قة �لـ15 يتجمهرون �أمام مقر �لولية

وزير االأ�سغال العمومية:

�ملبالغ �ملالية متوفرة 
مل�ساعدة �ملوؤ�س�سات 

�ملكلفة بالإجناز 

والنقل,  العمومية  الأ�سغال  وزير  اأكد 
العا�سمة  باجلزائر  كورابة,  م�سطفى 
لإجناز  املخ�س�سة  املالية  املبالغ  اأن 
متوفرة  الهيكلية  امل�ساريع  خمتلف 
واأكد  الإجناز.  موؤ�س�سات  دعم  ق�سد 
هام�ش  على  �سحفية  لقاء  يف  الوزير 
م�ساريع  لثالثة  وتفقد  عمل  زيارة 
اجلزائر  وايل  رفقة  بالعا�سمة  هيكلية 
ومدير  �سيودة  احلق  عبد  العا�سمة 
الأ�سغال العمومية للولية عبد الرحمان 
مالية  مبالغ  توفري  �سيتم  اأنه  رحماين, 
موؤ�س�سات  ت�سجيع  و  لدعم  هامة 
الإجناز ل�سيما تلك التي ت�سلم م�ساريع 
املحددة.  الآجال  نوعية وحترتم  ذات 
املوؤ�س�سات  »�سن�ساعد  قائال  واأ�ساف 
امل�ساريع  من  النوع  هذا  يف  النا�سطة 
م�ساريع  تنجز  التي  تلك  وباخل�سو�ش 
املحددة«  الآجال  ويف  نوعية  ذات 
احلالية  املالية  لالأزمة  يكون  اأن  نافيا 
هيكلية  م�ساريع  اإجناز  على  تاأثري  اأي 
احلالية  »الأزمة  اأن  مو�سحا  للبالد, 
اأن  اإذ  امل�ساريع,  اإجناز  على  توؤثر  مل 
اأجنزت  عايناها  التي  امل�ساريع  كافة 
بوترية جيدة و نوعية عالية«.   وخالل 
على  الوزير  اأ�رصف  امليدانية,  زيارته 
الإجتنابي  الطريق  من  جزء  دخول 
البليدة-اجلزائر  باجتاه  اأو�سايح  لواد 
كم   4,5 طول  على  )براقي(  العا�سمة 

حيز اخلدمة.
ند�سنه  الذي  »امل�رصوع  اأن  واأكد 
يف  ي�ساهم  هيكلي  م�رصوع  هو  اليوم 
بالن�سبة  العا�سمة  على  اخلناق  فك 
لل�سائقني املتجهني نحو جنوب البالد, 
الذي  ال�سلع  لنقل  بالن�سبة  الأمر  وكذا 
الزدحام عند مدخل  نوعا من  ي�سكل 

العا�سمة«.
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بخ�سو�س غور االأردن و�سمال 
البحر امليت يف ال�سفة الغربية

�جلز�ئر تدين بقوة �إعالن 
رئي�س �لوزر�ء »�لإ�سر�ئيلي«

رئي�ش  اإعالن  بـ«قوة«  اجلزائر  اأدانت 
بنيامني  ال�رصائيلي,  الحتالل  وزراء 
الإ�رصائيلية  ال�سيادة  فر�ش  نتانياهو, 
على منطقة غور الأردن و�سمال  البحر 
جاء  كما  الغربية,  ال�سفة  يف  امليت 
و  اخلارجية.  ال�سوؤون  لوزارة  بيان  يف  
اجلزائر  »تعترب  البيان:  ن�ش  يف  جاء 
�سد  خطريا  ت�سعيدا  الإعالن  هذا 
جديدة  وخطوة  الفل�سطيني  ال�سعب 
الأر�ش  اغت�ساب  ممار�سات  �سمن 
املمنهجة و�سيا�سات التهويد والتطهري 
الإ�رصائيلي  الحتالل  يرتكبها  التي 
تغيري  بُغية  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
املحتلة,  لفل�سطني  اجلغرايف  الواقع 
وذلك يف انتهاك �سارخ للقانون الدويل 
جمل�ش  وقرارات  الدولية  وال�رصعية 
الأمن ذات ال�سلة«.   واإذ جتدد اجلزائر 
مع  والدائم  الثابت  ووقوفها  ت�سامنها 
دولة فل�سطني و�سعبها ال�سقيق, ف«اإنها 
الت�سدي  اإىل  الدويل  املجتمع  تدعو 
الت�سعيدية املتكررة  احلازم للخطوات 
ال�سعب  ومتكني  الحتالل  ل�سلطات 
امل�رصوعة  حقوقه  من  الفل�سطيني 
امل�ستقلة  دولته  اإقامة  مقدمتها  ويف 
كما  ال�رصيف«,  القد�ش  وعا�سمتها 

اأ�ساف نف�ش امل�سدر. 
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لل�سلطات  منا�سدة  غليزانية  عائلة   15 اأطلقت 
اأبنائها  م�سري  معرفة  اأجل  من  الولئية 
ثم  ا�سبانيا  اإىل  توجهوا  الذين  املفقودين 
قارب  انقالب  جراء  البحر  عر�ش  يف  فقدوا 
�ساطي  من  مبا�رصة  بهم  انطلق  والذي  املوت 
وقالت  نحو  ا�سبانيا  م�ستغامن  بولية  ا�ستيديا 
عدد  اإن  الولية  مقر  اأمام  املحتجة  العائالت 
اأحدهما  اثنان  جنا  فيما  13�ساباً  املفقودين 
م�ستغامن  ولية  من  والثاين  غليزان  ولية  من 
وقد اأخطروا اأن اأحد الناجني اأكد م�رصع بقية 
اأن  تقول  اأخرى  معلومات  اأفادت  فيما  الركاب 

املوت  رحلة  يف  انطلقوا  الذين  الركاب  جميع 
ومت  جنوا  املا�سي  الأ�سبوع  من  الأحد  يوم 
انقاذهم من قبل البحرية الفرن�سية اإل اأن هاته 
بعائالت  دفع  ما  موؤكدة  تبقى غري  املعلومات 
املفقودين اإىل تنظيم وقفة احتجاجية ملطالبة 
امل�سوؤولني التدخل والك�سف عن م�سري اأبنائهم 
�سواء كانوا احياء اأو موتى.  املحتجون رفعوا 
لفتات ورددوا �سعارات تندد بال�سكوت الرهيب 
احلادثة  اعتربت  التي  املحلية  لل�سلطات 
من  العديد  ل�سان  على  جاء  كما  اأو  حدث  ول 

املحتجني.

بعد �سقوط االأمطار
عدة �أحياء بولية �مل�سيلة 

تغرق يف �لأوحال
بيئية  حالة  امل�سيلة,  ببلدية  اأحياء  عدة  تعرف 
غياب  نتيجة  والإهمال  الفو�سى  ي�سودها  كارثية 
التي  الأخرية  الأمطار  ك�سفت  حيث  فيها,  التهيئة 
ت�ساقطت يف املنطقة عن عيوب اأحيائها التي تغرق 
تغرق  واأخرى  التهيئة  انعدام  ب�سبب  الفو�سى  يف 
واحلفر  الطرقات  �سبكة  رداءة  ب�سبب  الأوحال  يف 
الناجمة عن �سوء اإجناز امل�ساريع التنموية. هو حال 
عدة اأحياء منها حي جنان الكبري, و حي اجلعافرة, 
وحي مويلحة, حي 608 و حي297 و التي تغرق يف 
اأبنائهم  حمل  اإىل  ال�سكان  ي�سطر  حيث  الأوحال 
ال�سبب  ويعود  املدر�سة,  اإىل  التوجه  قبل  �سباحا 
فيها  يتخبط  التي  الكارثة  اأو  املاأ�ساة  �سنع  الذي 
تاأجيل  اإىل  ال�سكان خا�سة مع كل ت�ساقط الأمطار 
عملية تهيئة الطرقات , كما حتولت معظم الأحياء 
وعدد من املدار�ش الرتبوية املتواجدة اإىل م�سابح 
وجعلتها منكوبة جراء انعدام البنية التحتية, وت�سببت 
الربيكولج,  م�ساريع  من  العديد  ف�سح  يف  الأمطار 
ويف ظل هذه املعاناة املتوا�سلة, منذ �سنوات فان 
ال�سلطات املحلية,  ياأملون من  الأحياء  �سكان هذه 
ال�رصوع  اأجل  من  ممكن  وقت  اأقرب  يف  التدخل 
رغم  معاناتهم,  وانهاء  الطرقات,  تعبيد  اأ�سغال  يف 

الوعود املتكررة من قبل امل�سوؤولني املحليني.
عبدالبا�سط بديار

با�رصت قوات اجلي�ش الوطني ال�سعبي عملية 
بلعبا�ش  �سيدي  ولية  جنوب  لغابات  مت�سيط 
جماعة  ملالحقة  تاف�سور  جبال  وخا�سة 
اإرهابية متكونة  من 05 عنا�رص التي اتخذت 
من  والفرار  لال�ستقرار  مركز  املنطقة  من 
الأمن  بفعل �سعوبة امل�سالك  قب�سة م�سالح 
اإليها   املوؤدية  الطرق  تلغيم  والتي مت  الغابية 

ح�سب امل�سادر .
عملية التم�سيط جاءت بعد معلومات  قدمها 
مت  الذين  اللوج�ستيكي   للدعم  عنا�رص   04
توقيفهم نهاية الأ�سبوع باملنطقة والذين اأكدوا 
اأن املجموعة التي يقودها م�سطفى �سوابي  
وذراعه الأمين  عبد الكرمي   املنحدرين من 
منطقة بني بو�سعيد تتخذ من بع�ش املخابئ 

وتقوم  لها  تاف�سور  مركزا  جبال  من  القريبة 
اإليها  الو�سول  لتفادي  الغابات  منافذ  بتلغيم  
واأنها كانت وراء زرع الألغام التي اأودت بحياة 
جنم  بجروح  خطرية  اآخر  واإ�سابة  مواطن 
عليها برت اإحدى رجليه كما كانت وراء مقتل 
الأ�سهر  خالل  م�سجد  داخل  ومواطن  موؤذن 
املا�سية, هذا واأ�سارت املعطيات التي قدمها 
عنا�رص الدعم الأربعة  اأن العنا�رص الإرهابية 
تتنقل ما بني وليات تلم�سان و�سعيدة و�سيدي 
ا�ستقرارها  تختار  اأنها  حني  يف  بلعبا�ش 
ببلعبا�ش وتتلقى  الدعم من الرعاة والفالحني 
ومتلك هواتف نقالة, هذا وحلد الآن مل تقدم 

اأي معطيات حول نتائج هذا التم�سيط.
حممد بن ترار

على اثر معلومات تلقتها  من 04 عنا�سر دعم مت توقيفهم نهاية االأ�سبوع

�جلي�س مي�سط جبال جنوب بلعبا�س 
ملالحقة فيلق �إرهابي

دعا مدير ديوان وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، ن�سر الدين بوقرة، بوهران اإىل 
اإعطاء دفع لل�سركات النا�سئة عرب االإعفاء ال�سريبي وامل�ساعدة على احل�سول على العقار من 

خالل ت�سهيل  االإجراءات.

املجل�س ال�سعبي الوطني: 

تثبيت ع�سوية نو�ب جدد
الوطني,  ال�سعبي  املجل�ش  نواب  �سادق 
رئي�ش  تراأ�سها  علنية  جل�سة  يف  اخلمي�ش, 
جلنة  تقرير  على  �سنني  �سليمان  املجل�ش 
حول  واحلريات  والدارية  القانونية  ال�سوؤون 
امل�سادقة  وعقب  جدد.  نواب  ع�سوية  اثبات 
على م�رصوعي القانونني املتعلقني بالنتخابات 
لإثبات  خ�س�ست  علنية  جل�سة  املجل�ش  عقد 
هوؤلء النواب اجلدد. ويتعلق الأمر با�ستخالف 

خم�سة نواب عن حزب العمال ب�سبب ال�ستقالة, 
ونائبني عن حزب جبهة التحرير الوطني ونائبا 
عن  ونائبا  ال�سرتاكية  القوى  جبهة  عن حزب 
نائبني  ع�سوية  اثبات  مت  كما  الأحرار.  كتلة 
جديدين خلفا لبوزيان توفيق وحممد بابا علي 
نائب  ع�سوية  واثبات  املنية  وافتهما  اللذين 
اآخر خلفا لل�سيد فتحي خويل بعد تعيينه وزيرا 

للعالقات مع الربملان.

�لق�ساء على �لإرهابي �ملبحوث 
عنه »�سليل �لونا�س« ببومرد��س 

اأول  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
على  الق�ساء  من  بومردا�ش,  بولية  اأم�ش, 
الونا�ش«  »�سليل  عنه  املبحوث  الإرهابي 
و  ا�سلحة  اإ�سرتجاع    « »احلارث  املدعو 
اإ�سرتجاع   كمية من الذخرية, ح�سب ما اأفاد 

به, اأم�ش, بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف   «
مفرزة  متكنت  للمعلومات  اجليد  الإ�ستغالل 
�سبتمرب   12 يوم  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ش 
2019, اإثر كمني مبنطقة طرطارة بلدية اأولد 
الق�ساء  من  بومردا�ش/ن.ع.1  ولية  عي�سى 
الونا�ش«  على الإرهابي املبحوث عنه »�سليل 
املدعو »احلارث, »  ي�سري  ذات امل�سدر الذي 
ا�سرتجاع  من   « مكنت  العملية  هذه  اأن  اأبرز  
بالإ�سافة  اأبي�ش  و�سالح  معدلة  �سيد  بندقية 
اأخرى  واأغرا�ش  الذخرية  من  كمية  اإىل 

خمتلفة« .
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