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اأع�شاء �شلطة مراقبة االنتخابات يوؤدون 
اليمني القانونية، حممد �شريف :

ن�شعى الإخراج البالد 
من النفق  الذي اأراد 

�ص3البع�س و�شعها فيه
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اأو�شح ان تغيري �شيغة املناف�شة لن يقل�ص 
�شالحيات الرابطة املحرتفة

وزير التجارة �سعيد جالب:

الطلبة يتم�سكون مبطالب احلراك:

تف�سل يف م�ساركتها يف الرئا�سيات يف 27 �سبتمرب 
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غرداية : 

حوايل 2 مليار دج حجم ديون 
�سركة �سونلغاز لدى زبائنها    

قدرت ديون �رشكة توزيع الكهرباء 
زبائنها  لدى  »�سونلغاز«،  الغاز   و 
ب887ر1  حت�سيلها  يتم  مل  والتي 
اإىل  بوالية غرداية وهذا  مليار دج 
غاية 31 اأغ�سط�س الفارط ، ح�سب 
بيان �سحفي من ذات املوؤ�س�سة .  

وتقع تلك امل�ستحقات على عاتق 
العمومية  املوؤ�س�سات  و  االإدارات 

و كذا قطاعي الفالحة و ال�سناعة 
اإىل  دج  مليار   1،319 يقارب  مبا 
جانب الزبائن العاديني و العائالت 
اأو�سحت  ، كما  ب 56،8 مليون دج 
توزيع  ل�رشكة  املحلية  املديرية 
فرع   (  - و�سط   - والغاز  الكهرباء 
�سونلغاز(. ومتثل هذه الديون التي 
اأثرت ب�سكل �سلبي على الديناميكية 

الداخلية لل�رشكة يف جمال حت�سني 
خدماتها امل�ستحقات التي مل يتم 
حت�سيلها خالل ال�سنوات الفارطة. 
وميثل تراكم الديون الغري م�سددة 
،ن�سبة  زبونا   57.280 طرف  من 
الوالية  زبائن  من  باملائة   41،02
 139.650 ب  عددهم  واملقدر 

زبونا ي�سيف ذات البيان.

خبر في 
صورة

وفاة �سخ�ص يف حادث �سري بتب�سة
تويف  �سخ�س 
مرور  حادث  يف 
اأم�س  وقع  نهار 
ة  ئر ا د و ية   ببلد
والية  مقدم  بئر 
ح�سب  تب�سة 
م�سالح  احلماية 
املدنية بالوالية. 

امل�سدر  واأو�سح 
بئر  ببلدية  الوطني  الطريق  له  م�رشحا  كان  الذي  احلادث  هذا  اأن 
مقدم وتب�سة  جنم عن انقالب �سيارة �سياحية.   وقد اأ�سفر احلادث 
املكان  ومت حتويل  �سنة  بعني  العمر 27  يبلغ من  وفاة  �سخ�س  عن 
احلماية  لوحدات  تابعة  اإ�سعاف  �سيارة  منت  على  ال�سحية  جثمان 
ال�سبوكي  حممد  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو  املدنية  

بدائرة ال�رشيعة .
اإقليميا حتقيقا لتحديد   من جهتها فتحت م�سالح االأمن املخت�سة 

مالب�سات احلادث. 

رحيل 670 عائلة اإىل حي ال�سفح 
�سهدت  يوم اأم�س 
بلدية تي�سم�سيلت  
اأكرب عملية ترحيل  
يف تاريخها، حيث 
با�رشت  ال�سلطات 
عملية  املحلية 
واإعادة  هدم 
لـ  �ستم�س  اإ�سكان 
من  م�ستفيد   670
قاطني حي ح�سان 

عبد القادر  امل�سنف �سمن االأحياء اله�سة، احلي الذي مت تق�سيمه 
القطاعني )ح�سان 01  �سكنات  �سيتم هدم  اإىل خم�سة 05 قطاعات، 

وح�سان 02( فيما �سيتم هدم باقي القطاعات يف اأوقات الحقة .
�ستوجه  هكتارا   18 ا�سرتجاعها  �سيتم  التي  امل�ساحة  �ستبلغ  حيث 

ال�ستيعاب اإجناز 1500 �سكن مبختلف ال�سيغ و املرافق ال�رشورية.
�سهدت  متاأخر  وقت  اإىل  وامتدت  اأم�س  يوم  انطلقت  التي  العملية 
للعملية  الالزمة  املادية  والب�رشية  االإمكانات  كافة  ت�سخري  العملية 
مل�ساعدة ال�سكان يف عمليات الرتحيل والتوجيه يف املواقع اجلديدة 
بكافة  وتزويدها  وجتهيزها  تهيئتها  مت  والتي  �ست�ستقبلهم  التي 
وموقع  ال�سفاح  بحي   02 )موقعني  مواقع   03 ثالثة  وهي  ال�سبكات، 

01 بحي عني.
حممد �شبلي

حب�ص مقتحمي م�ست�سفى عني مليلة
ق�ست حمكمة عني مليلة بحب�س خم�سة اأ�سخا�س يف حادثة اقتحام 
مكتب مدير م�ست�سفى »�سليمان عمريات« بعني مليلة يف اأم البواقي 
للنا�سط  نافذا  حب�سا  �سهرا   18 عقوبة  ت�سليط  ومت  منه.  وطرده 
احلقوقي »اأمني بخة« وكذلك املتهم الرئي�سي يف حق املتهم »رفيق 
ميلود«  و»العايب  بار�س«  املتهمان»م�سطفى  اأدين  بينما  بادري«، 
اأ�سهر حب�سا   3 ت�سليط عقوبة  نافذا فيما مت  اأ�سهر حب�سا   8 بعقوبة 
نافذا يف حق املدعو »مراد بار�س«. و توبع املتهمون بتهمة االعتداء 
مهامه  تاأدية  اأثناء  موظف  واإهانة  مهامه  تاأدية  اأثناء  موظف  على 
باخلروج  امل�ست�سفى  مدير  باإجبار  املتهمون  قام  والت�سهري; بعدما 
ومغادرة مكتبه وتوثيق هذه احلادثة عرب فيديو مما اأثار جدال وا�سعا 

عري مواقع التوا�سل االجتماعي .

فرقة  اأعوان  اأم�س  ليلة  متكن 
للجمارك  امل�سافرين  فح�س 
بوالية  بو�سبكة  احلدودي  باملركز 
مليوين  من  اأزيد  حجز  من  تب�سة، 
دينار تون�سي كانت خمباأة باإحكام 
للمديرية  وا�ستنادا  �سيارة.  داخل 
فاإن  بتب�سة  للجمارك  اجلهوية 
مواطنا  اأوقفت  قد  م�ساحلها 

للدخول  اإجراءات  اأثناء  تون�سيا 
خلفية  على  وذلك  الوطني  للرتاب 
دينار  األف  و268  مليوين  حجز 
بها  ي�رشح  مل  اأنه  تون�سي تبني 
مربد  جتاويف  داخل  كانت  حيث 
ال�سيارة، فيما قدرت قيمة الغرامة 
مليون   190 من  باأزيد  امل�ستحقة 

�سنتيم.

 اأن�سار العميد يطمحون للقب البطولة
لدى  الطموح  ارتفع 
مولودية  فريق  اأن�سار 
التتويج  حول  اجلزائر 
الوطنية  البطولة  بلقب 
االنت�سار  بعد  وذلك 
الذي عادت به الت�سكيلة 
من التنقل الذي قادها 
خارج القواعد ملواجهة 
وهران،  مولودية 

حيث انت�رشت التعليقات من طرف جمهور النادي العا�سمي عرب موقع 
التوا�سل االجتماعي »فاي�سبوك« والتي اأبانت عن تعليق اآماال كبرية على 

رفقاء الالعب حمزة بوردمي من اأجل العودة جمددا اإىل من�سة التتويج.

 تعديالت يف مواقيت رحالت القطارات
مواقيت  بتحديد  احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية  املوؤ�ّس�سة  قامت 
الناقلة،  واخلطوط  ال�سكك  خمتلف  عرب  القطارات  النطالق  جديدة 
تدعيم  اجل  من  جديدا  قطارا   16 با�ستقدام  القطاع  تدعيم  مت  حيث 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء  العمل  مواقيت  حتديد  ومت  احلظرية، 
الزمنية  املواقيت  على  احلفاظ  جانب  اإىل  م�ساء،  ال�سابعة  اإىل  �سباحا 
النطالق الرحالت خا�سة على م�ستوى املحطات التي تعرف اكتظاظا 

للم�سافرين.

حجز اأزيد من مليوين دينار تون�سي باملركز احلدودي بو�سبكة

الوطني  الدرك  متكنت م�سالح 
من  يومني  منذ  وهران  لوالية 
اإحباط حماولة ت�سويق اأكرث من 
البي�ساء  اللحوم  من  قنطارين 
الفا�سدة،  ح�سبما علم من هذا 

ال�سلك االأمني.
حماية  فرقة  اأفراد  متكن  وقد 
بوهران  الوطني  للدرك  البيئة 
ببلدية  بدورية  قيامهم  خالل 
توقيف  من  ال�سحمي  �سيدي 
قنطارين  تنقل  مبربد  �ساحنة 

البي�ساء  اللحوم  من  كلغ  و37 
)ديك رومي( ملختلف املحالت 
التجارية. واأ�ساف ذات امل�سدر 
لهذه  البيطرية  املعاينة  اأن 
اأنها غري �ساحلة  اأثبتت  ال�سلعة 

لال�ستهالك الب�رشي.
يف  خمالفات  عدة  ت�سجيل  مت 
حق ال�سائق منها عدم امتالك 
�سهادة البيطري اخلا�سة بال�سلع 
ذات امل�سدر احليواين و�سهادة 
لو�سيلة  ال�سحي  االعتماد 

امل�سدر  ذات  املنتجات  نقل 
التجاري  وال�سجل  احليواين 
هذا  مبمار�سة  له  ي�سمح  الذي 

�رشوط  انعدام  و  الن�ساط 
النظافة والتربيد وفقا للم�سدر 

ذاته.

وهران:

 اإحباط حماولة ت�سويق اأكرث من قنطارين من اللحوم 
البي�ساء الفا�سدة 

  عزيزي ر�شيد 

م�شرية الطلبة 
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اأع�شاء �شلطة مراقبة االنتخابات يوؤدون اليمني القانونية، حممد �شريف :

ن�سعى لإخراج البالد من النفق 
الذي اأراد البع�ض و�سعها فيه

عبرّ رئي�س ال�شلطة امل�شتقلة ملراقبة االنتخابات حممد �شريف عن اأ�شفه من االنتقادات التي طالت هيئته، موؤكدا باأن 
هدف ال�شلطة امل�شتقلة هو اإخراج البلد من النفق الذي اأراد البع�س اأن ي�شعوه فيه.

اإميان لوا�س
 

على  الأم�س  �رشيف  حممد  �شدد 
هام�س اأداء اأع�شاء ال�شلطة الوطنية 
ملراقبة النتخابات اليمني القانونية، 
موؤكدا باأن ال�شلطة الوطنية ملراقبة 
الآجال  باحرتام  ملزمة  النتخابات 
العملية  ل�شتكمال  القانونية 

النتخابية يف وقتها املحدد.

و اأفاد �رشيف باأن ال�شلطة امل�شتقلة 
يف  �شت�شاهم  اليمني  اآدائها  بعد 
و  والقانون،  احلق  دولة  ا�شتكمال 
ظل  يف  املوؤ�ش�شات،  بناء  ا�شتكمال 
املرحلة احلا�شمة التي تتطلب بنائه، 
يف حني �شدد ارتباط الدولة مب�شري 
كانت  الأ�شخا�س مهما  و  الأفراد 

منزلتهم يف ال�شلم الجتماعي .
الوطنية  ال�شلطة  اأع�شاء  وقام 

اليمني  بتاأدية  لالنتخابات  امل�شتقلة 
ق�شاء  جمل�س  اأمام  القانونية، 

اجلزائر.
وكان رئي�س ال�شلطة، حممد �رشيف، 
الد�شتورية،  اليمني  اأدى  من  اأول 
البالغ  ال�شلطة  لأع�شاء  بالإ�شافة 

عددهم 50 �شخ�شا.
وتتكون ال�شلطة من  عداله م�شعود، 
نور  قومري  املجيد،  عبد  ليليطه 

الدين، خدمي احلاج، بردان ر�شيد، 
حدانه  ب�شري،  مناد  منري،  مزغا�س 
بولرباح،  عاليا  منى،  هالل  نوفل، 
تزروتي  حل�شن،  حممد  زغيدي 
حفيظه، خلفان كرمي، ميالط عبد 
الأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة  احلفيظ، 
ا�شماعيل،  بوقره  حممد،  �شعداوي 
عبد اهلل ثاين قدور، ق�رشاوي حنان، 
حمزاوي  احممد،  �شيدي  عي�شلي 

بركاين  بقاط  عن  ناهيك  �شعيده، 
حممد، �شو يف ليلى زوجه �شماتي، 
لوز �شوريا زوجه �شي ب�شري، بوخالفه 
جمال، اأفتي�س كمال، حممد �رشيف، 
حممد  الأع�شاء:  من  تتكون  كما 
ذزراع،  علي  ميهوب،  بن  �رشيف 
بن  دا�شي،  اأمال  بو�شالغم،  �شلوى 
كارب  الأمني،  م�شطفى  اهلل  عبد 
الرحمان،  عبد  رحمثني  �شربينه، 

�شبلي  ربيع،  بوغراره  رابح،  حممد 
عبد الرحمن، كريكو كوثر، بورقازم 
بودي�شه  كمال،  زيان  عادل،لعرابه 
مدوري  خالد،  بن  بوهاب  را�شيه، 
عبد الواحد، عده بوجنار، قاده تواين 
كرميه، حاري�شان عتيقه، بالإ�شافة 
اإىل الأع�شاء غول حفناوي، طبو�س 
عماره  بلخ�رش،  عي�شى  حممد، 

مو�شى، وعلي بن زاد.

بعد العديد من التغيريات التي م�شت قطاع العدالة

حركة مرتقبة يف وكالء اجلمهورية على م�ستوى الوطن
الإعالن  يتم  اأن  املرتقب  من 
وكالء  يف  كبرية  حركة  عن 
الأيام  غ�شون  يف  اجلمهورية 
احلركة  وهي  جدا،  القليلة 
املجال�س  روؤ�شاء  م�شت  التي 

الق�شائية موؤخرا .
وعلمت » الو�شط » من م�شادر 
مقربة اأنه �شيتم الإعالن قريبا 
عن حركة يف وكالء اجلمهورية 
بعد  الوطني،  امل�شتوى  على 
خمتلف  م�شت  التي  احلركة 
 . الق�شائية  املجال�س  روؤ�شاء 
منتظرة  احلركة  هذه  وكانت 
الوزير  جميء  بعد  خ�شو�شا 

العدالة  قطاع  على  اجلديد 
قام  والذي  زغماتي  بلقا�شم 
التغيريات  من  بالعديد  موؤخرا 
يف قطاع العدالة كانت قد م�شت 
الق�شائية،  املجال�س  روؤ�شاء 
اإ�شافة اىل تغيريات م�شت عدة 

منا�شب عليا يف الوزارة .
التي  احلركة  هذه  تاأتي  و 
وقت  العدالة يف  قطاع  �شتم�س 
يعرف هذا القطاع حيوية كبرية 
عمليات  انطالق  بعد  ل�شيما 
وفتح  الف�شاد،  يف  املتورطني 
الكثري من امللفات القت�شادية 

.

ويعرف قطاع العدالة منذ جميء 
الوزير اجلديد بلقا�شم زغماتي 
على راأ�شه اأجواء من ال�رشامة، 
معروف  زغماتي  واأن  ل�شيما 
مع  التعامل  يف  ال�رشامة  عنه 
اإ�شافة  الق�شايا،  من  العديد 
الن�شباط،  على  حر�شه  اإىل 
اأن  يتوقعون  العديد  جعل  مما 
جديدا  نف�شا  زغماتي  يقدم 
لهذا القطاع احل�شا�س، و الذي 
هو اأحد ركائز مكافحة الف�شاد، 

واإر�شاء دولة القانون .
اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 
م�شت  التغيريات  من  العديد 

مثل  موؤخرا،  العدالة  قطاع 
الق�شائية،  املجال�س  روؤ�شاء 
العليا،  املحكمة  رئي�س  وقبلها 
باملحكمة  العام  والنائب 
املفت�س  اإىل  اإ�شافة  العليا، 
العام  والأمني  بالوزارة،  العام 
التي  التغيريات  وهي   ، للوزارة 
يف  خ�شو�شا  بالهامة  و�شفت 
هذه املرحلة ، التي و�شع فيها 
من  العديد  العدالة  عاتق  على 
امللفات ال�شخمة والتي لطاملا 
اأبرز  بالع�شابة  يعرف  ما  كان 

اأبطالها .
ع�شام بوربييع

تف�شل يف م�شاركتها يف الرئا�شيات يف 27 �شبتمب 

حم�ض ت�سدد على توفري �سروط الرئا�سيات  
اعتربت حركة حم�س باأن تنظيم 
النتخابات الرئا�شية يف اجلزائر 
م�شتقبل  ل�شمان  �رشوري  ممر 
احلريات والدميقراطية وحتويل 
�شيا�شات  اإىل  ال�شعبية  املطالب 
الأزمة  تنهي  تنموية واجتماعية 
معي�شة  وحت�شن  القت�شادية 
البلد،  نه�شة  املواطنني وحتقق 
توفري  �رشورة  على  م�شددا 
ال�رشورية  ال�شيا�شية  ال�رشوط 
املهم  القرتاع  هذا  متنح  التي 

ال�رشعية احلقيقية.
ال�شلم  جمتمع  حركة  �شّددت 
من خالل بيان لها على �رشورة 
ال�شيا�شية  ال�رشوط  توفري 
القرتاح  متنح  التي  ال�رشورية 
احلقيقية  ال�رشعية  الرئا�شي 
وتوفري  احلكومة،  كرحيل 
وعلى  الإعالمية  احلريات 
املدين،  املجتمع  م�شتوى 
وتهديد  تخوين  عن  والتوقف 
حياد  وخ�شو�شا  املخالفني، 
موؤ�ش�شات  وخمتلف  الإدارة 
الدولة فعليا، يف ال�رش ويف العلن، 
النتخابي، قبل  ويف كل امل�شار 

النتخابات واأثناءها.
باأن  حم�س  حركة   واأكدت 
لي�شت  الرئا�شية  النتخابات 
اآثار  لت�شكني  �شكليا  اإجراء 

حمذرة  معاجلتها،  دون  الأزمة 
تنظيم  الثالث يف  الف�شل  اأن  من 
�شتكون  الرئا�شية  النتخابات 
اإفراز  اأن  كما  بالبلد،  ُم�رشة 
خمدو�س  لرئي�س  النتخابات 
ال�رشعية جتعل موؤ�ش�شات الدولة 
معزولة وغري قادرة على مواجهة 
امل�شاكل ال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعية والدولية املتوقعة، 
املنا�شبة  هذه  يف  خلل  اأي  واأن 
ال�شلطة  تتحملها  النتخابية 
توفر  مل  اإن  وحدها  احلاكمة 

البيئة ال�شيا�شية الالزمة.
ومل تف�شل حركة حم�س بعد يف 
م�شاألة م�شاركتها من عدمها يف 
املزمع  الرئا�شي  الإ�شتحقاق 
اإجراءه يف 12 دي�شمرب، مو�شحة 
�شتتخذ  باأنها  احلركة  تعلن   «
يف  امل�شاركة  ب�شاأن  قرارها 
النتخابات على م�شتوى جمل�س 
�شيعقد  الذي  الوطني  ال�شورى 
من  بطلب  ا�شتثنائية  دورة  يف 
الغر�س  لهذا  التنفيذي  املكتب 

يوم 27 �شبتمرب«.
بحق  العتقالت  وبخ�شو�س 
ن�شطاء احلراك ال�شعبي، اعتربها 
ذات امل�شدر »ممار�شات خاطئة 
لتنظيم  التهدئة  �رشوط  تعرقل 
احلريات  وحماية  الرئا�شيات 

ت�شحيحها  يجب  الفردية 
وب�شبط  �رشاحهم  باإطالق 
يف  الآخر  الراأي  وتقبل  النف�س 

اأي م�شتوى كان.«
ا�شتمرار  احلركة  ثمنت  كما 
ك�شمانة  ال�شعبي  احلراك 
النتقال  لنجاح  اأ�شا�شية 
الإرادة  وحماية  الدميقراطي 
ال�شعبية، مع �رشورة املحافظة 
عن  والبتعاد  ال�شلمية  على 
ال�شحن الأيديولوجي وال�شيا�شي 
�شمانات  على  كلية  والرتكيز 
النتخابات ورحيل رموز  نزاهة 

النظام ال�شيا�شي البائد.
»�شتقوم  امل�شدر  ذات   واأ�شاف 
قبل  م�شاورات  ب�شل�شلة  احلركة 
الذهاب ملجل�س ال�شورى الوطني 
على م�شتوى املنا�شلني مبا�رشة 
الفردية،  ال�شتبيانات  بوا�شطة 
املحلية  الهياكل  طريق  وعن 
الولئية  ال�شورى  وجمال�س 
املواطنني  وا�شت�شارة  للحركة 
النتخابي  وعاءهم  �شيما  ل 
الت�شالت  �شل�شلة  عرب  العام 
البلديات  خمتلف  يف  اجلوارية 
وكذلك بوا�شطة �شل�شلة لقاءات 
النخب  من  العديد  مع  ت�شاورية 

اجلزائرية«.
اإميان لوا�س

 تن�سيب جلنتني لتعزيز الإجنليزية على م�ستوى التعليم العايل 
باجلزائر    اأم�س،  تن�شيب،  مت 
خمت�شتني  جلنتني  العا�شمة، 
اللغة  تعزيز  و  اإدراج  يف 
الجنليزية على م�شتوى التعليم 
يف  العلمي  والبحث  العايل 
درا�شة  هدفهما  اأطواره  �شتى 
لإجناح  املتاحة  الإمكانيات 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  العملية 

ا�شتعمالها يف اأر�س الواقع.
التي  اللجنتني  هاتني  وتتمثل 
اجتماع  خالل  تن�شيبهما  مت 
العايل  التعليم  وزير  تراأ�شه 
الطيب  العلمي،  والبحث 
متعددة  اللجنة  يف  بوزيد، 
التفكري  ومهمتها  القطاعات 

اللغة  ا�شتعمال  تعزيز  ودرا�شة 
التي  املجالت  يف  الإجنليزية 
تخ�شها، وجلنة خا�شة بالتعليم 
تتكفل  العلمي  والبحث  العايل 
بو�شائل تعزيز اللغة الإجنليزية 
التدريجي  ال�رشوع  وبكيفيات 
جمالت  يف  ا�شتعمالها  يف 
البحوث  يف  ل�شيما  التكوين 

والدكتوراه.
الأخرية  هذه  من  ينتظر  كما 
م�شتوى  على  النقا�س  تو�شيع 
اجلامعية  املوؤ�ش�شات  كل 
»�شامل  برنامج  بعدها  لو�شع 
للوزير  يقدم  للجنتني  وكامل« 
على  ذلك  بعد  يعر�شه  الذي 

هذا  انتظار  ويف  احلكومة. 
اللجنتني  �شتعكف  الربنامج، 
الأولية  نتائجها  تقدمي  على 

بعد �شهر.
على  لل�شحافة  ت�رشيح  ويف 
اأكد  التن�شيب،  هذا  هام�س 
من  النوع  هذا  اأن  الوزير 
»على  يطبق  لن  امل�شاريع 
املدى  بل  الق�شري  املدى 
�رشورة  اإىل  م�شريا  الطويل«، 
من  اأجانب  طلبة  ا�شتقطاب 
للجامعة  مداخيل  اإدخال  اأجل 

وللدولة اجلزائرية.
قائال:  باملنا�شبة  وا�شرت�شل 
ينظر  العامل  يف  »الدرا�شة 

اقت�شادية<<،  كعملية  اليها 
املتحدة  بالوليات  م�شت�شهدا 
جتلب  حيث  الأمريكية 
الت�شجيالت اجلامعية لوحدها 
><ونحن  دولر  مليار   59
اأجانب  طلبة  ا�شتقطاب  يهمنا 
الدرا�شة  يحبذون  الذين  من 
ومداخيلهم  الإجنليزية  باللغة 
وللدولة  للجامعة  نفعا  �شتكون 

اجلزائرية«.
وذكر الوزير اأن اجلزائر ل تعد 
النوع  بهذا  القيام  يف  الأوىل 
�شبقتها،  حيث  التجربة،  من 
وال�شني  فيتنام  دولة  قال،  كما 

وهولندا.

ان رابحي  يوؤكد : ح�شرّ

الوطن مير بظرف مف�سلي 
 •    اأكد تلفزة اإجراءات حماكمة رموز النظام ال�شابق

قال وزير الت�شال والناطق الر�شمي 
اإن  رابحي،  ح�شان  احلكومة،  باإ�شم 
يتمثل  مف�شلي  بظرف  مير  الوطن 
على  مبني  جديد  عهد  ولوج  يف 
التي  الفتنة  مع  اجلذرية  القطيعة 
كادت اأن تودي  بالبالد لول العناية 
وعلى  الدولة  ورجالت  الإلهية 
راأ�شهم املوؤ�ش�شة الع�شكرية. و قال 
رابحي خالل الإعالن الر�شمي عن 
تن�شيب جلنة التحكيم  جلائزة رئي�س 
املحرتف  لل�شحفي  اجلمهورية 
اللبنات  اأن   رئا�شي،  مر�شوم  وفق 
 بتبني  و�شعت  العهد  لهذا  الأوىل  
للنقا�س   كاأ�شلوب ح�شاري  احلوار  
والقرتاح  اليجابي حول الأولويات  
تنظيم  طليعتها   ويف  لالأمة   الآنية 
دي�شمرب   �شهر  رئا�شية   انتخابات  
التي  الأزمة   من  للخروج  املقبل 
لإطالة  اجلزائر  اأعداء  ي�شعى  
اأمدها، بح�شبه، ودعا وزير الت�شال 

والثقافة، الناطق الر�شمي للحكومة، 
اإىل  اجلزائريني  رابحي،  ح�شان 
 اإجناح  اأجل  من  جهودهم  ت�شافر 
النتخابات الرئا�شية املقررة يف 12 
“�شمان  اأجل  من  املقبل،  دي�شمرب 
حق الأجيال القادمة يف ال�شتقرار 
خمتلف  يف  والتطور  الدائم 
الت�شال،  وزير  اأكد  املجالت”. 
ح�شن  للحكومة،  الر�شمي  الناطق 
القطاعني  اإعالميي   اأن  رابحي 
العام واخلا�س �شاهموا يف التوعية 
ب�رشورة  و  الوطني  احلوار  باأهمية 
انتخابات  اإىل  »عاجال«  الذهاب 
حتقيقا  »دميقراطية  رئا�شية 

للم�شلحة العليا للوطن.
جائزة  بخ�شو�س  رابحي  واعترب 
لل�شحفي  اجلمهورية  رئي�س 
اخلام�شة  طبعتها  يف  املحرتف 
على  املفتوحة  املناف�شة  اأن 
ال�شحافيني املحرتفني من خمتلف 

جمددا  �شتوؤكد  الت�شال  و�شائط 
اجلزائرية  ال�شحافة  اأ�رشة  التزام 
»الثابت« بق�شايا الوطن و«مواكبتها 
لفتا  وتطلعاته«،  ال�شعب  لواقع 
م�شاهمات  اأن  اإىل  الوقت  ذات  يف 
م�شتوى  اإىل  بالنظر  ال�شحافيني، 
بلغه  الذي  املرموق  الحرتافية 

اآداوؤهم.
الوزير   اأكد  اأخرى  جهة  من  و 
حماكمة  اإجراءات  تلفزة  خرب 
ذات  واأثنى  ال�شابق،  النظام  رموز 
املوؤ�ش�شة  دور  على  املتحدث 
ملطالب  احت�شانها  يف  الع�شكرية 
م�شيدا  احلوار،  ودعم  ال�شعب 
للو�شاطة  الوطنية  اللجنة  بدور 
واحلوار الذي اأف�شى اإىل ا�شتحداث 
املتعلقني  الع�شويني  القانونني 
امل�شتقلة  الوطنية  بال�شلطة 

لالنتخابات ونظام النتخابات.
ف.ن�شرين 

الطلبة يتم�شكون مبطالب احلراك:

" التهدئة  �سروط  دون  انتخابات  " ل 
كبري  عدد  رفقة  الطلبة  رد 
على قرار  املواطنني  من 
الدولة  ا�شتدعاء رئي�س 
لختيار  الناخبة  للهيئة 
لتنظيم  اجلمهورية  رئي�س 
املقررة  الرئا�شية  النتخابات 
القادم،  دي�شمرب   12 يوم 
 رف�شهم لالنتخابات  جمددين 
الرئا�شية يف ظل بقاء عدد من 
رموز نظام الرئي�س ال�شابق يف 

احلكم.
عرب الطلبة الأم�س يف م�شريتهم 
الـ  30 على رف�شهم قرار رئي�س 
�شالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
 12 بتاريخ  النتخابات  بتنظيم 
حتقيق  دون  املقبل  دي�شمرب 

حني  يف  التهدئة،  �رشوط 
رحيل  مبطلب  مت�شكهم  اأكدوا 
واإطالق  ال�شابق  النظام  بقايا 
منذ  املوقوفني  كافة  �رشاح 
الرئا�شيات  قبل  احلراك  بداية 
املقرر تنظيمها يف 12 دي�شمرب 

املقبل.
عدد  جانب  اإىل  الطلبة  و�رشع 
كبري من املواطنني من خمتلف 
ب�شاحة  التجمهر  يف  الأعمار 
ال�شهداء، منذ ال�شاعة العا�رشة 
�شباحا، و�شط ت�شديدات اأمنية 
يف  النطالق  قبل  مكثفة، 
الربيد  �شاحة  نحو  م�شريتهم 
من  بالعديد  مرورا  املركزي، 
رافعني  واملمرات،  ال�شوارع 

رفعت  التي  ال�شعارات  ذات 
والتي  ال�شابقة  امل�شريات  يف 
حرة  بجمهورية  تطالب 
املدنية،  وبالدولة  دميقراطية 
ومرددين  �شعبية  وب�شلطة 
منذ  رفع  الذي  ال�شعار  اأي�شا 
يريد  ال�شعب   « جويلية   05

ال�شتقالل«.
مطول  املتظاهرون  وهتف 
معتقلي  �رشاح  اإطالق  ل�شالح 
نف�س  يف  جمددين  امل�شريات، 
بحراكهم  مت�شكهم  الوقت 
�شلميته،  عن  خروجهم  وعدم 
الكثري من الالفتات  اأين رفعوا 
التي توؤكد ذلك على غرار تلك 
التي كتب عليها » نحن �شلميون 

داعي  فال  �شلمي  وحراكنا 
لال�شتفزازات والعتقالت«.

ال�شهداء  �شاحة  من  وانطالقا 
رفع الطلبة واملواطنون الأعالم 
من   عربوا  ولفتات  الوطنية 
بالطابع  مت�شكهم  عن  خاللها 
غاية  اإىل  مل�شريتهم  ال�شلمي 
التي  ال�شعب  مطالب  حتقيق 
احلكومة  ا�شتقالة  تت�شدرها 
اإجراء  ورف�س  احلالية 
رموز  بقاء  مع  الرئا�شيات 

النظام ال�شابق،
اعتقالت  امل�شرية  كما عرفت 
غلق  وكذا  امل�شرية  بداية  قبل 
الكثري من املعابر بالعا�شمة.

اإميان لوا�س 
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حممد بن ترار

ب�أمر وزير  الذي انطلق  التحقيق 
بلق��سم  الأخت�م  ح�فظ  العدل 
زغم�تي  م�س طريقة الت�سيري من 
الإنت�ج  خالل تقدمي مق�رنة بني 
حيث  وال�ستهالك  وال�سترياد، 
ك�نت  ال�سنوات  اأن اأغلب  تبني 
غذائه�  بحكم  توفر  اجلزائر 
من  اأكرث  يكون  النت�ج  اأن 
اإط�رات  ال�ستهالك  لكن 
ل�سترياد  تعمد  ك�نت  الديوان 
القمح  من  كبرية  كمي�ت 
موؤ�س�س�ت  الفرن�سي  وب��ستغالل 
تبديدا  يعترب  اأجنبية  م�  نقل 
للم�ل الع�م، كم� بينت التحقيق�ت 
بذوره�  ك�نت  تنتج  اجلزائر  اأن 
اللني  بنوعيه  القمح  بذور  من 
من  اأكرث  منذ  وال�سعري  وال�سلب 
ت�ستورد  تزال  ل  بينم�  �سنة   20
كبرية  بكمي�ت  اللني  القمح  بذور 
تقدر  حدود  ن�سبة  اإىل  و�سلت 

�سفق�ت  يعد  ب�مل�ئة .  م�   72
اإط�رات  عدة  جتر  خطرية  قد 

اإىل العدالة .
يف  التحقيق�ت  جتري  كم� 
�سهدت  التي  �سفق�ت  املخ�زن 
ا�سن�ده�  مت  بعدم�  كبريا  ت�أخرا 
ف��سلة  ويتعلق  موؤ�س�س�ت  اإىل 
مبختلف  خمزن  ب39  الأمر 
اأنح�ء الرتاب الوطني على راأ�سه� 

التي  املعدن  من  �سومعة   30
الكبري  لكنه�  الوقت  تتطلب  ل 
واأغلبه�  كبرية  ك�نت  فواتريه� 
من  الأ�سغ�ل.  به�  تنته  مل 
التحقيق�ت  جتري  جهة  اأخرى 
يف حركية احلبوب  مب� يزيد عن 
الرتاب  م�ستوى  على  نقطة   500
قد  الذي  الأمر  الوطني  وهو 
اإىل  حملية  اإط�رات  عدة  يجر 

عدة  توقيف  مت  بعدم�  الق�س�ء 
وعني  وتي�رات  بوهران  اإط�رات 
وتلم�س�ن،  ويجري  متو�سنت 
التحقيق يف نهب 12 الف قنط�ر 
من مركز لتجميع احلبوب مبغنية 
م�  اأكله�  احلم�م  ب�أن  بررت  التي 

ترك ت�س�وؤلت كربى .
ق�س�ي�  التحقيق�ت  �ست�سمل  كم� 
حتويل احلبوب من نق�ط التفريغ 
وطريق  املوانئ  م�ستوى  على 
اإخراج احلبوب وكيفية تنقله�  من 
تقف  التي  خ��سة  �رشك�ت  قبل 
ال�سوق  يف  احلبوب  بيع  وراء 
املخ�بز  دعم  عو�س  ال�سوداء 
ال�سترياد  لتحقيق  ه�م�س  لرفع 
الربح لالإط�رات ال�س�مية يف حني 
من  املحلية  الإط�رات  ي�ستفيد 
الذي  القمح  الأمر  بيع  ع�ئدات 
لالجرام  مركزا  الديون  جعل 
للحف�ظ  مقرا  يكون  اأن  عو�س 

على غذاء اجلزائريني .

 باأمر من وزير العدل حافظ الأختام  بلقا�سم زغماتي

الأمن يحقق يف ت�سيري ديوان احلبوب 
وف�سائح تخ�ص البزن�سة باحلبوب
.      اجلزائر حتقق اكتفاءها الذاتي واإطارات الديوان ي�ستوردون 72باملائة من القمح

با�سرت م�سالح الأمن فتح حتقيقات  يف ق�سية ت�سيري  الديوان الوطني للحبوب والبقول 
اجلافة  بعدما ظهرت جليا  ق�سايا ف�ساد كربى تخ�ص  نهب كميات هامة من احلبوب ل�سمان 

ا�سترياد احلبوب الفرن�سية من قبل اإطارات الديوان التي لها ن�سيب منها ومن تكاليف نقلها التي 
تتكفل بها  بواخر اأجنبية، وكثريا ما كانت تفرغ حبوب غري مطابقة مبراكز التفريغ بال�سواحل 

ليتم بيعها كاأعالف للموا�سي .

الولئية  ال�سلط�ت  �رشبت 
ب�لوادي تعليم�ت وتوجيه�ت وزير 
الق��سية  الأخت�م  ح�فظ  العدل 
الق�س�ئية  الأحك�م  ك�فة  بتنفيذ 
الق�نون،  مع  يتم��سى  ب�سكل 
عر�س احل�ئط بخ�سو�س ق�سية 
ورثة  املرحوم مب�ركي اله��سمي 
مع  نزاع  حمل  ك�نت  والتي 
املدعو  راأ�سهم  وعلى  خ�سومه 

»�س.ع«ملدة ف�قت 40 �سنة .
مب�ركي  املرحوم  ورثة  ط�لب 
وزير  الوادي،  بولية  اله�م�سي 
بلق��سم  الأخت�م  ح�فظ  العدل 
التدخل  ب�رشورة  زغم�تي 
حتقيق  جلنة  وايف�د  الع�جل 
ميداني�  للوقوف  امل�ستوى  ع�لية 
خلف  تقف  التي  الأطراف  مع 
وقرارات  اأحك�م  تنفيذ  عرقلة 
املحكمة العلي� بخ�سو�س ق�سية 
قطعة الأر�س التي تعود ملكيته� 
نزاع  واملوجودة  حمل  لوالدهم 

مع خ�سومه وعلى راأ�سهم املدعو 
الق�سية  بقيت  حيث   ، »�س،ع« 
حمل مت�بعة من طرف املح�كم 
 40 ملدة  الق�س�ئية  واملج�ل�س 
العلي�  للمحكمة  رفعه�  قبل  �سنة 
لف�ئدة  الق�سية  يف  ف�سلت  التي 
لكن  اله��سمي،  مب�ركي  ورثة 
على  الرق�بية  الأدوات  تف�وت 
الخت�س��س  دوائر  م�ستوى 
املعنية وعلى راأ�سهم وايل الولية، 
مدير املح�فظة العق�رية، م�سح 
ح�ل  البلدية  وم�س�لح  الأرا�سي 
دون اإن�س�فهم م� و�سفوه بحقهم 

امله�سوم .
»الو�سط«حتوز  يومية  اأن  ومعلوم 
من  للمت�رشرين  مرا�سلة   على 
بدورهم  والذين  الق�ئم  امل�سكل 
بعد  الق�س�ئي  حملوا  املح�رش 
لقرار  الوهمي  ب�لتنفيذ  قي�مه 
�سنة  البلدية  اعرتا�س  الرف�س 
1992 مل�سلحة خ�سمهم »�س،ع » 

، ليبقى الت�س�وؤل مطروح ب�لن�سبة 
لل�سح�ي� ق�ئلني »�سبح�ن اهلل هل 
الرف�س ينفذ »، ومم� زاد الطني 
املوثق  تواطوؤ  –ح�سبهم-  بلة 
العق�ري  »واملح�فظ  »ر،ع 
�سنة  القرار  ب�يداع  بقي�مهم� 
العق�ري  املح�فظة  لدى   1992
ق�س�ر  »لف�ئدة  »اإ�سه�ره  ب�لوادي 
متلكه  اأ�س��س  »�س«على  املدعو 

القرار امل�سهر املذكور .
عقد  تط�بق  ب�لذكر  اأن  جدير 
من  املبطل  الإيداع  مع  البيع 
ا�ستج�بة  يكون  العلي�  املحكمة 
لكن  البيع  عقد  ب�إبط�ل  الطلب 
املجل�س بتالعبه وخرقه للق�نون 
وعدم احرتامه الأحك�م ال�س�درة 
اذا  خ��سة  العلي�،  املحكمة  من 
،اأ  اأن امل�دة 284 من ق،م  علمن� 
–ح�سبهم  حرفي�  والتي  تن�س 
–اأن يكون لأحك�م العقد الر�سمي 
 ،883 امل�دة  اأحك�م  مراع�ة  مع 

بخرق  املجل�س  يقوم  اأن  قبل 
اإقراره  بعد  اأخرى  مرة  الق�نون 
بتحقيق مدين، حيث ك�نت نتيجة 
الأطراف  جميع  اإقرار  التحقيق 
الإيداع  امللكية  اأ�سل  ب�أن 
العلي�،  املحكمة  بقرار  املبطل 
امل�دة  بن�س  ب�طل  العقد  اأن  اإذ 
بحجة  ج�ء  والإقرار  342حرفي� 
ق�طعة عن املقرر لكن املجل�س 
واأمر  اأي�س�  امل�دة  هذه  جت�وز 
املجل�س  اأن  حيث  خبري،  بتعيني 
العلي�  املحكمة  اأحك�م  يعترب 

ك�أحك�م عرفية .
ويف انتظ�ر تدخل ج�د من �سن�ع 
راأ�سهم  وعلى  ب�لبالد  القرار 
بلق��سم زغم�تي يبقى لزام� على 
مب�ركي  اله��سمي  املرحوم  ورثة 
حتت  املزري  الو�سع  مع�ي�سة 
لأجل  والتهمي�س  احلقرة  ط�ئلة 

غري م�سمى .
اأحمد باحلاج 

رغم تاأكيد وزير العدل على ثقل م�سوؤولية الق�ساء وا�ستقالليته

ورثة املرحوم مباركي الها�سمي بالوادي يتعر�سون للتهمي�ص

ك�سف وزير التج�رة �سعيد جالب اأن 
قيمة اخلدم�ت يف ميزان الإيرادات 
ملي�ر   11 تق�رب  اجلزائر  يف 
تتعلق  منه�  ماليري   4 �سنوي�  دولر 
والتكنولوجية  الرقمية  ب�خلدم�ت 
التي  التدابري  اآخر  اإىل  اأ�س�ر  كم� 
اأقرته� احلكومة اجلزائرية يف جم�ل 
ت�سجيع ا�ستثم�رات ال�سب�ب يف قط�ع 

التكنولوجي�.
و اأو�سح جالب لدى نزوله �سيف� على 
اخل�سو�س،   هذا  يف  الأوىل  القن�ة 
اأ�سح�ب  ال�سب�ب  اإعف�ء  قرار  اأن 
امل�س�ريع التكنولوجية والرقمية من 
دفع ال�رشائب ل يعني اأنه غري معني 
امل�س�لح  لدى  بن�س�طه  ب�لت�رشيح 
الإدارية التي �ستت�بعه خطوة بخطوة 
هذه  اأن  مربزا  الأوىل،  �سنواته  يف 
القدرات  لتثمني  ج�ءت  اخلطوة 
القت�س�د  يف  واإدم�جه�  الوطنية 
الوطني  من اأجل التقلي�س يف ميزان 
و  املقبلة،  لل�سنوات  املدفوع�ت 
الآن  نطور  مل  :اإذا  ق�ئال  اأ�س�ف 
اخلدم�ت الرقمية الوطنية وندجمه� 
�سن�ستورده�  ف�إنن�  القت�س�د  يف 
اأهم  الوزير  عدد  كم�  م�ستقبال 
امل�س�دقة  مت  التي  الإجراءات 
م�س�ريع  ت�سجيع  اأجل  من  عليه� 
اأهمه�   اأن  واأكد  الرقمية  ال�سب�ب 
للرقمنة  ب�إن�س�ء �سلطة وطنية  يتعلق 
�ست�سم  والتي  اجل�ري  ال�سهر  نه�ية 
اأ�سح�ب  ال�سب�ب  وكل  اخلربات  كل 
الرقمية وتعمل على تبني  امل�س�ريع 
املتو�سط  املدى  على  اإ�سرتاتيجية 

والبعيد.
اأنظمة  تعميم  اإىل  الوزير  واأ�س�ر 
مت�بعة  اأجل  من  الإلكرتوين  الدفع 
يف  الأموال  روؤو�س  حلركة  اأح�سن 
الق�س�ء  وكذا  الإلكرتونية  التج�رة 
هذه  ويف  املوازي  الن�س�ط  على 
اأمهلت  م�س�حله  اأن  اأو�سح  النقطة 
جميع الن��سطني من جت�ر وحرفيني 
مدة ع�م من اأجل تبني اأنظمة الدفع 
املوؤ�س�س�ت  اأن  مفيدا  الإلكرتوين، 
العمومية �رشعت يف اتخ�ذ اإجراءات 
التقليدية  الدفع  مع�مالت  حتويل 
اإىل الإلكرتونية على غرار ال�سندوق 
الوطني لل�سم�ن الجتم�عي واملركز 

الوطني لل�سجل التج�ري.
عن  امل�سوؤول  ذات  ك�سف   كم� 

التج�رة وبني  م�س�ورات بني م�س�لح 
اأجل  من  اجلملة  وجت�ر  املوزعني 
الإلكرتوين  الدفع  نظ�م  يف  الدخول 
والذي  التج�رية  الن�س�ط�ت  وفوترة 
النظر  اإع�دة  اإىل  ح�سبهم  يحت�ج 
فيم� مت  هذا  ال�رشيبي،  اجل�نب  يف 
ال�سكن  وزارة  مع  ت�سهيالت  و�سع 
اآلف   8 من  ال�ستف�دة  اأجل  من 
و�رشوع   تزامن�  م�ستغل  غري  حمل 
التج�ري  لل�سجل  الوطني  ال�سندوق 
لل�سب�ب  املحل  �رشط  اإعف�ء  يف 
طلبهم  عند  للم�س�ريع  احل�مل 
ال�سي�ق  ذات  يف  و  جت�ري�  �سجال 
جالب،  �سعيد  التج�رة  وزير  ك�سف 
بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير  اأن 
اأجل  من  اإجراءات  عدة  اتخذ 
الن��سئة  وق�ل  املوؤ�س�س�ت  حتفيز 
ت�سهيالت  �سخرت  احلكومة  اأن 
ه�مة لأ�سح�ب املوؤ�س�س�ت الن��سئة 
واأ�س�ر  للدفع  ه�م�س  اإعط�ئهم  مع 
جالب، اإىل اأنه �سيتم ا�ستحداث ن�س 
تطبيقي لتو�سيح الآلي�ت حول تطبيق 
ال�رشائب  جم�ل  يف  الإعف�ءات 
التج�رة  وزير  و�سدد  اجلمركة  اأو 
اإع�دة  �رشورة  على  جالب  ال�سعيد 
اجلزائري  التج�ري  امليزان  هيكلة 
من خالل حتويل القت�س�د الوطني، 
قيمة  يف  معتربا  هبوط�  متوقع� 
الع�م احل�يل قد  الواردات مع نه�ية 
دولر،  ملي�ر   44 اإىل   42 من  ترتاوح 
بعد اأن انخف�ست اإىل 46 ملي�ر دولر 
منع  بف�سل   2018 و   2017 �سنتي 
ا�سترياد ق�ئمة من املواد امل�سنعة.

اأن  جالب  ق�ل  اأخرى  جهة  ومن 
والتي  ال�ستثم�رية49/51  الق�عدة 
متت مراجعته� يف بع�س القط�ع�ت 
ال�سي�دية  املج�لت  يف  �ستطبق 
الوطنية  امل�سلحة  على  حف�ظ� 
الق�عدة  اأفقية  »اإ�سق�ط  ق�ئال: 
ق�نون  يف  اأدرجن�ه  ال�ستثم�رية 
امل�لية 2020  و�سنتبعه بو�سع اآلي�ت 
ت�سمله�  لن  التي  القط�ع�ت  حتدد 
ق�عدة 51/ 49 و اأ�س�ف اأن اخلطوة 
تعد ر�س�لة قوية لكل امل�ستثمرين يف 
اخل�رج على اأن ال�ستثم�ر اجلزائري 
واعد وت�أتي حت�سريا لندم�ج اأح�سن 
�ستفتح  التي  الإفريقية  ال�سوق  يف 

جويلية املقبل.
ف.ن�سرين 

وزير التجارة �سعيد جالب:

ا�سترياد اخلدمات يكبد 
اجلزائر فاتورة �سخمة

49/51 �ستطبق يف املجاالت ال�سيادية

منع اأم�س اأولي�ء تالميذ ابتدائية » 
عبوط حممد اكلي » بقرية �سم��س 
�رشق  العجيبة  ببلدية  الواقعة 
اأبن�ءهم من  ع��سمة ولية البويرة 
اأبواب  بغلقهم  الدرا�سة  مزاولة 
و�سفوه  م�  خلفية  على  املوؤ�س�سة 

تتواجد  التي  الك�رثية  ب�حل�لة 
عليه� والتي اأ�سبحت ت�سكل خطرا 
بتدهور  اأكب�دهم  فلذات  على 
اأي  يف  لل�سقوط  الآيلة  جدرانه� 
اأبواب  على  ونحن  خ��سة  حلظة 
ج�نب  اإىل  والربد  الأمط�ر  ف�سل 

عدم توفره� على مطعم مدر�سي 
التمدر�س  �رشوط  من  وغريه� 
احل�سن. ومن اأجل اي�س�ل �سوتهم 
ق�م  املعنية  واجله�ت  لل�سلط�ت 
بلدية  مقر  بغلق  الأولي�ء  هوؤلء 
احتج�جية  وقفة  يف  العجيبة 

مبوا�سلة  خالله�  هددوا  ع�رمة 
ولوج  من  اأبن�ئهم  ومنع  الإحتج�ج 
غ�ية  اإىل  الرتبوية  املوؤ�س�سة  هذه 
حل  اإيج�د  اأو  له�  الإعتب�ر  اإع�دة 
ب�سكل  الدرا�سة  ل�ستئن�ف  �رشيع 

ع�دي .

  العجيبة بالبويرة

الأولياء يغلقون مدر�سة ابتدائية بقرية �سما�ص

توقيف مديرين واإطارات والتحقيق مع الع�سرات

طوارئ بدواوين  اخلدمات اجلامعية 
للغرب وملفات على طاولة الق�ساء

اخلدم�ت  مدراء  من  العديد  يعي�س 
الإق�م�ت  مدراء  ومعهم   اجل�معية 
خ��سة   الإط�رات  من  والعديد 
وال�سب�ب  الإطع�م  ب�سوؤون  املكلفني 
والري��سة  على الأع�س�ب هذه الأي�م 
بفعل كرثة التحقيق�ت التي انطلقت 
ت�سيري  حول  الأ�سبوع  هذا  خالل 
النقل  و�سفق�ت  واملط�عم  الإق�مة 

وجل�ن الثق�فة والري��سة.
ففي ولية عني متو�سنت مت  توقيف 
04 مديرين  وتوكيل اإداريني للت�سيري 
اإط�رين  توقيف  مت  حني   يف  موؤقت�  
بعد  اأحدهم  بوهران  �س�ميني 
اإىل  مدير  �س�ع�ت فقط من ترقيته 
تلم�س�ن  ويف  اجل�معية،  للخدم�ت 
مديرين   05 مع  التحقيق�ت  جتري 
ب�لت�سيري  زوجه�  تكلف  مديرة  منهم 
بدل عنه�، ويف بلعب��س من املنتظر 

للخدم�ت  مدير  التغيري  مي�س  اأن 
ونف�س  اإق�م�ت  ومديري  اجل�معية 
وال�سلف  لغليزان   ب�لن�سبة  الأمر 
بينت  بعدم�  وتي�رت  وم�ستغ�من،  
التق�رير التي اأعدته� جل�ن التح�سري 
�سفق�ت  وجود  اجل�معي  للدخول 
والثق�فة  الإطع�م  تخ�س  م�سبوهة 
ومعدات الري��سة والنقل، حيث تبني 
املمونني   نف�س  مع  يتم  التع�مل  اأن 
خ��سة  م�سخمة  جد  الفواتري  واأن 
تلك اخل��سة ب�ملواد الغذائية ومواد 
�سفق�ت  عن  ن�هيك  التنظيف  
ي�ستبه  حني  يف  املكتبي   التجهيز 
خالل  م�سبوهة   �سفق�ت  وجود  يف 
ل  م�سخمة  واأخرى  العطل   �سهور 
تط�بق  عدد الطلبة  ورحالت وهمية   
وهو م� قد يطيح بعدة روؤو�س �س�لعة 

يف ق�س�ي� الف�س�د.

              اأح�سن مرزوق

حممد بن ترار
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اإعداد: م.ثيزيري
 

املقال  هذا  خالل  ومن 
الكرام  قراءنا  لكم  �سنعر�ض 
التي  املحاكمات  بع�ض 
�سابقا،  حماكم  عدة  �سهدتها 
عامالت  فيها  حوكمت  والتي 
على  ا�ستيالئهن  ب�سبب  نظافة 
من  طائلة  واأموال  جموهرات 

بيوت م�ستخدماتهن..

عاملة نظافة ببئر خادم 
ت�سرق جموهرات يف اليوم 

العاملي للمراأة

حمكمة  هيئة  اأمام  مثلت 
نظافة  عاملة  بئرمرادراي�ض 
تدعى”ل.  بئرخادم  ببلدية 
العقد  يف  امراأة  وهي  �سامية”، 
تورطها  خلفية  على  اخلام�ض، 
يف ق�سية متعلقة بال�رسقة، التي 
راحت �سحيتها فيها عجوز يف 
بعد  العمر  من  ال�ساد�ض  العقد 
جموهرات  منها  �رسقت  اأن 
الوطنية  ومبالغ مالية بالعملتني 

وال�سعبة. 
جل�سة  يف  دار  ح�سبما  الق�سية 
 8 لتاريخ  تعود  املحاكمة 
اجلارية،  ال�سنة  من  مار�ض 
العاملي  اليوم  �سادف  ما  وهو 
التي  النظافة  عاملة  للمراأة. 
على  ال�سحية  مبنزل  عملت 
ا�ستغلت  كاملتني،  �سنتني  مدار 
بتح�سري  املنزل  مالكة  ان�سغال 
املراأة،  بعيد  احتفاال  الغداء 
حيث ادعت اأنها تقوم بتنظيف 
تنفيذ  قررت  اأن  بعد  املنزل، 
 4 يقارب  ما  �رسقة  يف  خطتها 
اإىل  100اأورو  �سنتيم،  ماليني 
جموهرات  �سندوق  جانب 
قدرت قيمتها االإجمالية ب100 
اخلزانة،  من  �سنتيم  مليون 
بكي�ض  امل�رسوقات  وخباأت 
لها  يت�سنى  حتى  القمامة 
اإخراجها من املنزل بدون لفت 
�سلمت  حيث  املالكة،  انتباه 
قريباتها  الإحدى  امل�رسوقات 
مبنزلها،  حفظها  منها  وطلبت 
م�ستخدمتها  اأن  ادعت  اأن  بعد 
اأ�سيائها  اإخفاء  منها  طلبت 

الثمينة مبعيتها. 
اعرتفت  للمحاكمة  ومبثولها 
فيما  بها،  املتابعة  بالتهمة 
توبعت  التي  قريبتها  اأكدت 
اأنها  م�رسوقة  اأ�سياء  باإخفاء 
االأموال  باأن  جتهل  كانت 

كما  م�رسوقة.  واملجوهرات 
عن  ال�سفح  ال�سحية  قررت 
جميع  عن  والتنازل  املتهمة 
الذي  االأمر  املدنية،  حقوقها 
توبيخه  يف  القا�سي  عليه  علق 
للمتهمة ”هل تكافئني اليد التي 
الطريقة  بهذه  اإليك  اأح�سنت 
ليلتم�ض  املراأة؟”،  عيد  ويف 
ممثل احلق العام ت�سليط عقوبة 
نافذا وغرامة  �سنوات حب�سا   4
بقيمة 100األف دج  نافذة  مالية 
للمتهمة املوقوفة، وعام حب�سا 
يف  دج  100األف  وغرامة  نافذا 
القا�سي  وليقرر  قريبتها.  حق 
حيث  احلني،  يف  باملداولة 
بعام  النظافة  عاملة  اإدانة  قرر 
ب�ستة  وقريبتها  النفاذ  موقوف 

اأ�سهر موقوفة النفاذ. 

خادمة تنهب 
م�سوغات بقيمة 80 

مليون دج  

بحيدرة،  مقيمة  �سيدة  اأودعت 
متعلقة  �سكوى  العا�سمة،  يف 
بقيمة  جموهرات  ب�رسقة 
�سقتها.  من  �سنتيم  مليون   80
من  الق�سية  يف  التحقيق  وبعد 
الذي  ال�سبطية  م�سالح  قبل 
رفع  اإطارها حم�رس  يف  اأجري 
الب�سمات الذي اأثبت اأن الفاعل 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  اخلادمة،  هو 
متت  ال�سقة  اأن  اأكد  التحري 
البيت  من  �سخ�ض  من  �رسقتها 
اإذ مل توجد  ولي�ض من اخلارج، 
اأي اآثار ك�رس للقفل اأو ال�سباك. 
التي  توقيف اخلادمة  ولهذا مت 
اأنها  التحقيق  خالل  اعرتفت 
عملها،  ربة  �سقة  �رسقت  من 
املجوهرات  اأخذت  حيث 
بال�سوق  للذهب  لبائع  وباعتها 
بلوزداد،  حممد  املوازي 
روي�سو”.  ب”داللة  واملعروف 
اأن  معرفته  نفى  االأخري  هذا 

الذهب م�رسوق. 
اأمام  تقدميها  خالل  اخلادمة، 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
بئرمرادراي�ض، اعرتفت بالوقائع 
خالل  اأنه  اإال  اإليها،  املن�سوبة 
املحاكمة اأمام الغرفة اجلزائية 
مبجل�ض ق�ساء العا�سمة عدلت 
عن ت�رسيحاتها، ونفت تورطها 
يف الق�سية، م�رسحة اأن الق�سية 
ليواجهها  �سدها،  ملفقة 
مبح�رس  اجلزائي  القا�سي 
عنه  اأجابت  ما  وهو  الب�سمات، 

البيت  يف  تعمل  اأنها  املتهمة 
املنطقي  ومن  يوميا.  وتنظفه 
يف  منت�رسة  الب�سمات  تكون  اأن 
اخلزانة ويف كل اأرجاء البيت. 

اأكد  جهته،  من  العام،  النائب 
خطورة الوقائع واعتربها ثابتة 
لها  املتهمة  واإنكار  امللف،  يف 
من  للتن�سل  و�سيلة  اإال  هو  ما 
بت�سديد  مطالبا  امل�سوؤولية، 
املتهمة  فاإن  لالإ�سارة  العقوبة. 
قد مثلت اأمام الغرفة اجلزائية 
حكم  ا�ستئناف  اأجل  من 
عليها  ق�سى  الذي  املحكمة، 
نافذا  حب�سا  عامني  بعقوبة 
دج  األف   100 مببلغ  وتغرميها 

غرامة نافذة. 
عاملة نظافة ي�سرق 

جموهرات جارتها العجوز 

اجلنح  حمكمة  اأمام  مثلت 
ب�سيدي اأحممد، �سابة يف العقد 
لها  وجهت  العمر،  من  الثاين 
طالت  التي  و  ال�رسقة،  تهمة 
ل�سيدة عجوز،  ملك  جموهرات 
منزلها  اجلانية  دخلت  اأن  بعد 
اإىل  باالإ�سافة  نظافة،  كعاملة 
املتهم الثاين وهو �ساحب حمل 
روي�سو  يف  املجوهرات  لبيع 
يف  تورط  والذي  بالعا�سمة 
جنحة اإخفاء اأ�سياء م�رسوقة . 
جل�سة  يف  دار  ما  وح�سب 
هي  املتهمة  فاإن  املحاكمة 
جارة ال�سحية وقد طلبت منها 
املنزل  اأ�سغال  يف  م�ساعدتها 
وال  ال�سن  يف  تقدمها  ب�سبب 
ميكنها اإجناز االأعمال لوحدها 
وحيدة،  تعي�ض  اأنها  جانب  اإىل 
بيت  ودخلت  املتهمة  فقبلت 
و  بها،  وثقت  التي  ال�سحية 
اأمنتها على منزلها دون رقابة، 
اإخفاء  مكان  عرفت  اأن  اإىل 
واأموالها،  ال�سيدة  جموهرات 
لت�ستويل  الفر�سة  فا�ستغلت 
ال�سحية،  من  غفلة  يف  عليها 
املجوهرات  اأخذت  حيث 
املحل  اإىل  بها  وتوجهت 
باعت  اأين  بالروي�سو  املتواجد 
جمموعة من ال�سال�سل الذهبية 
 60 مبلغ  مقابل  للمجوهراتي 
األف دج، وعادت اإىل البيت وبعد 
الختفاء  ال�سحية  تفطنت  مدة 
مبا�رسة  فتوجهت  املجوهرات 
باأنها  اعرتفت  التي  للمتهمة 
هي من �رسقتها وباعتها للمتهم 
ال�سحية رفقة  فتوجهت  الثاين، 

املجوهرات  حمل  اإىل  ابنتها 
امل�رسوقات  ال�سرتجاع 
اأنكر  الثاين  املتهم  اأن  غري 
جعلهما  الذي  االأمر  �رساءها، 
م�سالح  لدى  �سكوى  ير�سمان 
على  القب�ض  األقت  التي  االأمن، 
احلب�ض  واأودعتهما  املتهمان 
املوؤقت على م�ستوى املوؤ�س�سة 
مثولهما  حني  اإىل  العقابية، 
اأين  احلال  حمكمة  اأمام  اأم�ض 
بجرمهما  املتهمة  اعرتفت 
من  الثاين  املتهم  متل�ض  بينما 
يعرف  ال  باأنه  و�رسح  جرمه 
الفتاة ومل ي�سبق واأن ا�سرتى من 
عندها املجوهرات، م�سريا اإىل 
اأنه ال يتعامل مع بائعي الذهب 

امل�ستعمل.
العام  احلق  ممثل  جهته  من 
توقيع  التم�ض  مداخلته  ولدى 
نافذة  �سجنا  �سنوات   5 عقوبة 
األف   500 بقيمة  مالية  وغرامة 
طالب  بينما  املتهمة  �سد  دج 
وغرامة  �سجنا  عامني  بعقوبة 
بقيمة 100 األف دج �سد املتهم 

الثاين. 

�سيدة ت�سرق جموهرات 
لت�سفري ع�سيقها ال�ساب اإىل 

اأوروبا

لدى  التحقيق  قا�سي  اأحال 
حمكمة اجلنح ببئر مراد راي�ض 
يف �سهر جانفي من �سنة 2013 
امراأة  ملف  املحاكمة  على 
متزوجة مبعية ع�سيقها واللذين 
ت�سببا يف �رسقة جموهرات من 
قامت  والتي  ال�سحية  منزل 
عاملة  �سد  �سكوى  باإيداع 
�رسقة  بتهمة  لديها  النظافة 
باملاليني. قّدرت  جموهرات 
اإىل  احلال  ق�سية  وقائع  تعود 
ال�سنة  من  اأكتوبر  �سهر  اأواخر 

اأين تعرفت امراأة يف  املا�سية، 
ب�ساب  العمر  من  اخلم�سينيات 
يف  العمر  من  الع�رسينيات  يف 
اأثناء  امل�سافرين  لنقل  حافلة 
الوادي،  باب  ملقاطعة  توجهها 
بعد  الهواتف  اأرقام  تبادال  اأين 
اأنها  ال�سيدة  هذه  اأخربته  اأن 
عالقة  اأقاما  حيث  مطلّقة، 
االختالء  على  واتفقا  غرامية 
يف اأحد البيوت املتواجدة على 
تيبازة،  مبدينة  البحر  �ساطئ 
اأن  ال�ساب  هذا  اكت�ساف  وبعد 
متزوجة،  تزال  ال  املراأة  هذه 
لتعر�ض  عنها،  االنف�سال  قّرر 
مقابل  طائلة  مالية  مبالغ  عليه 
العدول عن قراره، حيث وعدته 
لل�سفر  تاأ�سرية  له  ت�سرتي  باأن 
ب�رسقة  بذلك  لتقوم  اأوروبا  اإىل 
م�ستخدميها  من  جموهرات 
ب�سفتها عاملة نظافة، كما قّدمت 
اأن  اإال  اخلا�سة،  جموهراتها  له 
هذا ال�ساب ظل م�رسا على قطع 
على  اال�ستيالء  بعد  بها  عالقته 
قّدرت  التي  املجوهرات  هذه 
اأثار  الذي  االأمر  باملاليني، 
قامت  التي  ال�سيدة  هذه  غ�سب 
ال�ساب  هذا  اأن  زوجها  باإبالغ 
قام باالعتداء عليها جن�سيا، كما 
�رسق منها املجوهرات ال�سالفة 
يقوم  اأن  منه  طالبة  الذكر، 

ال�ساب،  باإيداع �سكوى �سد هذا 
يف  التحري  ل  ف�سّ زوجها  اأن  اإال 
املو�سوع على طريقته، ليكت�سف 
كذب اإدعاءات زوجته، حيث قرر 
ليتم  كليهما،  �سد  �سكوى  اإيداع 
من  باأمر  عليهما  القب�ض  اإلقاء 
مراد  بئر  ملحكمة  النيابة  وكيل 
ال�ساب  هذا  اأنكر  حيث  راي�ض، 
اجلرمية،  يف  �رسيكته  ادعاءات 
تعر�ض  كانت  اأنها  على  م�رسا 
نفت  جهتها  ومن  عليه،  نف�سها 
مو�سحة  ت�رسيحاته،  املتهمة 
بف�سح  بتهديدها  يقوم  كان  اأنه 
ما  حال  يف  زوجها  لدى  اأمرها 
ليتم  مالية،  مبالغ  له  حت�رس  مل 
تق�سيم الق�سية اإىل ملفني، االأول 
باخليانة  اأ�سا�سه  على  توبعا 
عليهما  احلكم  مت  اأين  الزوجية، 
نافذا،  حب�سا  ب�سنتني  مبقت�ساه 
ا�ستمر  والذي  الثاين  امللف  اأما 
التحقيق فيه ملعرفة االأ�سخا�ض 
هذه  ب�رساء  قاموا  الذي 
املجوهرات، والذي ثبت باأنهما 
�سائغني واللذان توبعا يف ق�سية 
م�رسوقة،  اأ�سياء  باإخفاء  احلال 
املتهمني  متابعة  اإىل  باالإ�سافة 
وخيانة  بال�رسقة  الرئي�سيني 
عر�سهما  �سيتم  حيث  االأمانة، 
النهائي  التحقيق  قا�سي  على 

يف االأيام املقبلة.

تورطن يف عمليات �سرقة جموهرات

عامالت نظافة ي�سرقن اأموال طائلة
 للبحث عن حياة اأف�سل 

تلجاأ معظم الن�ساء العامالت وزوجات االإطارات بالدولة ال�ستخدام عامالت نظافة مل�ساعدتهن يف اأ�سغال بيوتهن الفاخرة، هذه البيوت التي حتتوي 
اأمواال طائلة وجموهرات ذات قيمة ثمينة، وهي املحتويات التي اأ�سالت لعاب عدة عامالت نظافة، قررن دخول عامل االإجرام من اأو�سع االأبواب، بهدف 

الو�سول اإىل الرثاء الفاح�ش تارة، وتارة اأخرى بهدف احل�سول على االأموال الالزمة لتغطية كافة ديونهن اأو م�ستلزمات حياتهن.



باملقاطعة  املواطنني  اأ�صوات  تعالت 
بوالية مترنا�صت،  االدارية عني �صالح 
وق�صائي  اأمني  بفتح حتقيق  املطالبة 
التالعب  مالب�صات  لك�صف  معمق 
املدينة  �صكان  ربط  ال�صارخ مب�رشوع 
من  القادمة  لل�رشب  ال�صاحلة  باملياه 
 ،25 م�صافة  على  لعرب  فقارة  قرية 
وهو امل�رشوع الذي التهم اأكرث من 50 
 . املرجوة  النتائج  حتقيق  دون  مليار 
فاعلة،  حملية  جمعيات  ممثلو  طالب 
اجلهات  من  اجلاد  التدخل  ب�رشورة 
وق�صائي  اأمني  حتقيق  لفتح  الو�صية 

التجاوزات  مالب�صات  لك�صف  معمق  
عملية  �صاحبت  التي  واخلروقات 
ال�صاحلة  باملياه  �صالح  عني  ربط 
ببلدية  لعرب  فقارة  قرية  من  لل�رشب 
العملية  هذه  اأن  حيث  الزاوى،  فقارة 
اأكرث من 50  الدولة  التي كلفت خزينة 
مليار �صنتيم واملنجزة يف اإطار برنامج 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س 
كتابة  املرجوة حلد  النتائج  مل حتقق 
معاناة  توا�صل  بدليل  االأ�صطر  هاته 
احلنفيات  مياه  ا�صتهالك  مع  ال�صاكنة 
ذات امللوحة العالية .  ومما يحز يف 

العليا  ال�صلطات  اأن  حمدثينا  نفو�س 
بالبالد ، قد قررت  ر�صد غالف مايل 
�صنتيم الإجناز م�رشوع  مليار  قدره 50 
قرية  من  لل�رشب  ال�صالح  املاء  جلب 
على  �صالح  عني  باجتاه  العرب  فقارة 
االأخري  هذا  اأن  اإال  كلم،   25 م�صافة 
بطرق  الإجنازه  نظرا  بالف�صل،  باء 
ت�رشيحات  ذلك  يوؤكد  وما  ملتوية، 
بتمرنا�صت  للمياه  اجلزائرية  مدير 
اأي  ي�صتلم  مل  اأنه  اأكد  الذي  االأ�صبق، 
امل�رشوع  اأن  تثبت  �صابقه  من  وثيقة 
قد انتهى . من جهة ثانية فقد اأكدت 

�صبب  اأن  الأخ�صائيني  �صابقة  درا�صة 
ارتفاع ن�صبة اأمرا�س ال�صغط الدموي 
بعا�صمة الغاز راجع ال�صتهالكهم ملياه 
للغ�صيل، ورغم ذلك مل  ال ت�صلح حتى 
املحلية  وال  الوالئية  ال�صلطات  تكلف 
البحث عن حلول جذرية  نف�صها عناء 
اكتفت  بعدما  العالقة،  للم�صاكل 
الإ�صالح  الرتقيعية  باحللول  بالتم�صك 
ما اأف�صده الدهر يف امل�رشوع ال�صالف 
الذكر، ليبقى لزاما على �صكان الوالية 
املنتدبة معاي�صة الو�صع املزري الأجل 

غري م�صمى .
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ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
املركزية  ال�صلطات  اأن   ،« »الو�صط 
وعرائ�س  �صكاوى  تلقت  قد 
احتجاجية حتّمل ال�صلطات املحلية 
واأدرار  ورقلة  مترنا�صت،  بواليات 
العجز املبا�رش يف حلحلة الرتاكمات 
ال�صحة،  بقطاعات  امل�صجلة 
ال�صكن، االأ�صغال العمومية، ال�صباب 
لقطاع  اإ�صافة  والرتبية  والريا�صة 
اأجج  الذي  الو�صع  وهو  ال�صغل، 
احتقان اجلبهة االجتماعية املحلية 
املتم�صكني  القطاعات  تلك  وعمال 
لهجة  من  الت�صعيد  موا�صلة  بخيار 
بقايا  مبحا�صبة  للمطالبة  خطابهم 

رموز النظام الف�صاد .
قطاع  يبقى  مت�صل  مو�صوع  ويف 
حتت  يرزح  الواليات  بتلك  ال�صحة 
والتبديد  الت�صيري  �صوء  اأخطبوط 
يف  املوجهة  العام  للمال  ال�صارخ 
تعلق  �صواء  النقائ�س  تدارك  اإطار 
املتخ�ص�صة  الطبية  باالأطقم  االأمر 
والتجهيزات، من جهته يبقى قطاع 
ال�صكن لغز حمري يف وقت تلعب فيه 
ال�صلطات املعنية دور املتفرج رغم 
الرامية لال�رشاع  تعليمات احلكومة 
يف ا�صتكمال وترية الربامج ال�صكنية 

اال�صمية  القوائم  عن  واالإفراج 
اجلاهزة  ال�صكنات  من  للم�صتفيدين 
القوائم  �صبط  وترية  ت�رشيع  مع 
اال�صمية للم�صتفيدين من التجزئات 
مليون  مبائة  املدعمة  العقارية 
�صنتيم للتخفيف من الطلب املتزايد 
االجتماعي  ال�صكن  منط  على 

االإيجاري العمومي .
قطاع  يعرف  ذلك  جانب  اإىل 
االأ�صغال العمومية حالة من الت�صيب 
واالإهمال وتفاوت االأدوات الرقابية، 

البلدية  الطرقات  حول  الذي  االأمر 
غياب  ب�صبب  مل�صالك  والوالئية 
بو�صعية  للتكفل  حقيقية  اإرادة 
اأ�رشار  اأحلقت  التي  الطرقات 

ج�صيمة باملركبات واالأ�صخا�س .
ال�صباب  قطاع  يبقى  جهته  من   
مترنا�صت  بواليتي  والريا�صة 
�صوء  اأخطبوط  حتت  يرزح  واأدرار 
من  والالمباالة  واالإهمال  الت�صيري 
مع  �رشاعات  يف  دخلوا  م�صوؤولني 
العمال عو�س الدخول يف �صباق مع 

واإخراج  الرتاكمات  حللحلة  الزمن 
الرتفيه  مرافق  من  العمليات  عديد 

والت�صلية من عنق الزجاجة .
ت�صدرت  فقد  اآخر  �صعيد  وعلى   
موجة االحتجاجات بقطاعي الرتبية 
وال�صغل امل�صهد املحلي تزامنا مع 
على  وذلك  االجتماعي،  الدخول 
باالأطوار  النقائ�س امل�صجلة  خلفية 
الدرا�صية الثالثة، اإ�صافة للتجاوزات 
عملية  �صاحبت  التي  واخلروقات 

ت�رشيف عرو�س  العمل .

حّذرت تقارير خا�سة رفعت لل�سلطات العليا بالبالد من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن الهدوء 
الذي ي�سبق العا�سفة بواليات مترنا�ست ورقلة واأدرار يف ذلك مت�سك ال�سارع مبحا�سبة رموز الف�ساد بخم�سة 

قطاعات، مع �سرورة فتح حتقيق مع اأ�سحاب املال والنفوذ الذين ا�ستغلوا فرتة الهدوء لال�ستيالء على 
عقارات عمومية واأخرى ملك للخوا�ص .

و�سط مت�سك �سعبي كبري مبحا�سبة رموز الف�ساد يف 06 قطاعات 

اأحمد باحلاج 

وليات مترنا�ست ورقلة واأدرار .. 
الهدوء الذي ي�سبق العا�سفة 

 
العقارات  على  لال�ستيالء  التهدئة  اأ�سلوب  املال والنفوذ ي�ستغلون  •    اأ�سحاب 

امل�سروع التهم اأكرث من 50 مليار �سنتيم دون حتقيق النتائج 

مطالب بالتحقيق يف غ�ش م�سروع ربط عني �سالح مبياه فقارة لعرب 

االأ�صغال  بقطاع  مهتمون  ت�صاءل 
باملناطق  والنقل  العمومية 
عن  البالد،  بجنوب  احلدودية 
تقف خلف متاطل  التي  االأ�صباب 
ال�صلطات الو�صية يف تعبيد وتاأهيل 
الطريق الوطني رقم 54 يف �صطره 
قرى  بني  الرابط  املعبد  غري 

وبلديات مترنا�صت وايليزي .
عبد  اينكر،  قرى  �صكان  طالب 
ادري�س  عمر  برج  اأمقيد،  نيزي، 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط 
وعلى  بالبالد  العليا  ال�صلطات   ،«
راأ�صها رئي�س الدولة، الوزير االأول 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
واالأ�صغال  النقل  وزارة  م�صالح 
والية  وايل  ودعوة  العمومية، 
االأ�صغال  مديرية  مترنا�صت، 
العمومية الإعادة االعتبار للطريق 
غري  �صطره  يف   54 رقم  الوطني 
اإينكر،  قرى  بني  الرابط  املعبد  
عمر  .برج  اأمقيد  نيزي،  عبد 
اإدري�س، وهو االأمر الذي من �صاأنه 

اختزال امل�صافة �صواء للم�صافرين 
اأو بالن�صبة لنقل الب�صائع العمومية 
واخلا�صة عو�س ا�صتعمال الطريق 
ايليزي  الرابط مترنا�صت،  احلايل 
عرب حموري غرداية وورقلة، ليبقى 
املت�رشرين  اأمام  الوحيد  اخليار 
من امل�صكل القائم موا�صلة �صلمية 
تاأهيل  باإعادة  االحتجاج للمطالبة 
الطريق الوطني رقم واحد ودعمه 

بازدواجية . 
 من جهة ثانية فقد اتهم ن�صطاء 
حديثهم  معر�س  يف  جمعويون 
بالنافذة  و�صفوها  اأطرافا  معنا، 
الطريق  عرقلة  خلف  بالوقوف 
عرقلة  مع   ،  54 رقم  الوطني 
الطريق  وتعبيد  تاأهيل  عملية 
لزاما  ليبقى   ، واحد  رقم  الوطني 
احلدوديتني  الواليتني  �صكان  على 
التوايل  على  وايليزي  مترنا�صت 
الأجل  املزري  الو�صع  ملعاي�صة 

غري م�صمى .
اأحمد باحلاج

�صجلت امل�صالح ال�صحية ببلديات 
والية ب�صكرة، 30 حالة اإ�صابة بداء 
ال�صنة  خالل  اجللدية  الل�صمانيا 
متاطل  ب�صبب  وذلك  اجلارية، 
تطويق  يف  املحلية  ال�صلطات 

موطن هذا الداء الفتاك .
اأبدت اجلمعيات املحلية املهتمة 
ببلديات  ال�صحي   بال�صاأن 
الكبري  قلقها  ب�صكرة    والية 
طرف  من  املطبق  ال�صمت  من 
ارتفاع  حيال  املعنية  ال�صلطات 
بهذا  امل�صابة   احلاالت  عدد 
،حيث �صجل خالل  الفتاك  الداء 
حالة   30 فقط  اجلارية   ال�صنة 
اجللدية،  الل�صمانيا  بداء  اإ�صابة 
لتبقى احل�صيلة مر�صحة لالرتفاع 

امل�صالح  حترك  مل  ما  حالة  يف 
مديريات  يف  ممثلة  امل�صرتكة 
البيئة  و  املائية  واملوارد  الري 
لتدارك  عاجال  البلدية  وم�صالح 
انطالقا  وذلك  القائم،   امل�صكل 
من رفع االأطنان من القمامات و 
البال�صتيكية  االأكيا�س  و  االأو�صاخ 
وبجوار  ال�صوارع  يف  املكد�صة 
التجمعات ال�صكنية،  مع االإ�رشاع 
حد  لو�صع  عمل  خطة  �صبط  يف 
القذرة  للمياه  الهائلة  للت�رشبات 
ال�صاحلة  باملياه  واختالطها 
لل�رشب ، االأمر الذي دفع بغالبية 
تقليدية  اأبار  الجناز  العائالت 

لت�رشيف املياه امل�صتعملة .
�سالح ، ب

موؤامرة حتول  دون تعبيد الطريق الوطني 
54 الرابط مترنا�ست –ايليزي 

 ت�سجيل 30 حالة اإ�سابة بداء 
الل�سمانيا اجللدية بولية ب�سكرة  

مطالب بالتعجيل يف تاأهيل طريق متيمون – املنيعة 

يعترب من بني احللول الفعالة الإنعا�ص قطاع التجارة 

احل�سيلة مر�سحة لالرتفاع يف ظل 
�سمت ال�سلطات 

على خلفية االإرتفاع املقلق الإرهاب الطرقات 

الرابط  الطريق  م�صتعملو  طالب 
املنيعة  االإداريتني  املقاطعتني  بني 
التدخل  ب�رشورة  باأدرار  وتيميمون 
الو�صية   الوزارة  طرف  من  اجلاد 
هذا  تاأهيل  اإعادة  يف  للتعجيل 
من  التخفيف  ثم  ومن  الطريق 
الطرقات  الإرهاب  املقلق  االرتفاع 

.
م�صتعملي  من  الع�رشات  نا�صد 
املنيعة  بني  الرابط  الطريق 
واأدرار  غرداية  بواليتي  وتيميمون 
م�صافة  على  واملمتد  التوايل  على 

مع  لهم  ت�رشيحات  يف  كلم،   480
النقل  وزير   « »الو�صط   جريدة 
يف  للتعجيل  العمومية  واالأ�صغال 
املذكور  للطريق  االإعتبار  اإعادة 
متقدمة  حالة  ي�صهد  يزال  ال  الذي 
�صاهم  الذي  االأمر  االهرتاء،  من 
املقلق  االرتفاع  يف  مبا�رش  ب�صكل 
حيث  املرور،  حوادث  ملعدالت 
ت�صري حما�رش �رشايا اأمن الطرقات 
مب�صالح الدرك الوطني عن ت�صجيل 
يقارب 35  ما  ال�صنة اجلارية  خالل 
اأ�صفر عن م�رشع  األيم  حادث مرور 

اآخرين   103 اإ�صابة  و  �صخ�صا    17
االأمر   ، اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
حمليون  منتخبون  ف�رشه  الذي 
بوالية  الوالئي  ال�صعبي  باملجل�س 
وجب  التي  املخيفة  باالأرقام  اأدرار 
ذلك  يتاأتى  ولن  منها  التخفيف 
عن  �صوى  ال�صعب  ممثلي  ح�صب 
عملية  جت�صيد  يف  االإ�رشاع  طريق  
امل�صجل  الطريق  تاأهيل  اإعادة 
من  املمولة  امل�صاريع   �صمن  
لتنمية  الوطني  ال�صندوق  طرف 
واله�صاب  الكبري  اجلنوب  مناطق 

العليا ، ويف �صياق مت�صل فقد �صدد 
اإ�صناد  ممثلي ال�صعب  على �رشورة 
الدرا�صة  قيد  املوجود  امل�رشوع 
اأو  وطنية  �رشكة  لفائدة  واملتابعة 
اأجنبية الإجنازه وفق املعايري التقنية 
بها واملوا�صفات احلديثة   املعمول 
منحه  مغبة   من  التحذير  مع 
وذلك  حملية  مقاوالتية  ملوؤ�ص�صة 
الربيكوالج  �صيا�صة  لتكرار  تفاديا 
ال  قد  وخيمة  نتائج  من  جتني  وما 

حتمد عقباها .
�سالح ،ب 

اأحمد باحلاج 



ما  املهاجرون  وو�صف 
جتاوزات  من  له  تعر�صوا 
االغت�صاب  ذلك  يف  مبا 
للن�صاء وقتل بع�ض  املنهجي 
من  رجل  الالجئني. واأوقف 
وم�رصيان  عاما(   27( غينيا 
اإىل  ونقلوا  وال26  ال24  يف 
م�صينة  يف  اعتقال  مركز 
جمعت  اأن  بعد  ب�صقلية 
�صدهم  �صهادات  ال�رصطة 
اآخرين. وعرب  مهاجرين  من 
املتو�صط  البحر  املوقوفون 
اإىل  وو�صلوا  باأنف�صهم 
اإىل  نقلهم  قبل  المبيدو�صا 
ان  �صهود  �صقلية. وقال 
الرجال الثالثة كانوا يديرون 
قاعدة  يف  اعتقال  مركز 
الزاوية  يف  �صابقة  ع�صكرية 
كل  يعتقل  كان  حيث  بليبيا 
بحرا  االنتقال  يف  الراغبني 

يدفعوا  ان  اىل  اوروبا  اىل 
فدية.

الذين  ان  ال�رصطة  وذكرت 
انهم  اأكدوا  ا�صتجوابهم  مت 
بع�صي  لل�رصب  "تعر�صوا 
وانابيب  البنادق  واعقاب 
لل�صعق  او  وللجلد  مطاطية 
راأوا  انهم  حتى  الكهربائي" 
ميوتون. واأ�صافوا  �صجناء 
املياه  من  حرموا  انهم 
او  للجروح  الطبية  والعناية 
بها  ا�صيبوا  التي  االمرا�ض 
�صخ�ض  املع�صكر. واأي  يف 
الفدية  دفع  من  يتمكن  مل 
اآخرين  ملهربني  ي�صلم  كان 
"ال�صتغالله جن�صيا او للعمل" 
للقتل. وجمعت  يتعر�ض  اأو 
هذه ال�صهادات من مهاجرين 
موزعني يف مراكز اال�صتقبال 
جزيرة  وعلى  �صقلية  عرب 
ان  �صاهد  المبيدو�صا. وقال 
كنا معنا  اللواتي  الن�صاء  "كل 
ب�صكل  لالغت�صاب  تعر�صن 

منهجي ومتكرر".
وا�صاف "لقد قدموا لنا مياه 
البحر لل�رصب واحيانا اخلبز 
الرديء النوعية لناأكله. وكان 
لل�رصب  يتعر�صون  الرجال 
دفع  على  االقارب  الرغام 
عنا". لالفراج  مالية  مبالغ 
يطلقون  "راأيتهم  وتابع 
حاوال  مهاجرين  على  النار 

الفرار".
 

اأطلق النار على �ساق 
نيجريي لأخذه قطعة 

خبز
 

"تعر�ض  اأنه  اآخر  وقال 
كهربائية.  با�صالك  للجلد 
لل�رصب  تعر�صت  واأحيانا 
احد  الراأ�ض". وو�صف  على 
"ي�صقط  كان  كيف  الناجني 
جراء  الوعي  ويفقد  ار�صا 
الكهربائي"  لل�صعق  تعر�صه 
�صاهدا  "كان  انه  م�صيفا 

عدد  وفاة  على 
اال�صخا�ض  من 
لل�صعق  نتيجة 

ق�صى  و  . " ئي با لكهر ا
مهاجرون جوعا وفقا القوال 
�صجانا  ان  اكد  اآخر  �صاهد 
�صاق  على  النار  "اطلق 
نيجريي الخذه قطعة خبز".

والفو�صى التي اأعقبت �صقوط 
نظام معمر القذايف يف 2011 
طريقا  ليبيا  من  جعلت 
املتحدرين  للمهاجرين 
ودول  افريقيا  �رصق  من 
االأو�صط  وال�رصق  ال�صاحل 
اإىل  االنتقال  يف  الراغبني 
الرقام  اوروبا. ووفقا 
للهجرة  الدولية  املنظمة 
متوز/يوليو  يف  ن�رصت  التي 
�صخ�ض   5200 حاليا  هناك 
على االقل عالقني يف مراكز 
اعتقال ر�صمية يف ليبيا غالبا 
ارقام  يف ظروف مزرية. وال 
لعدد اال�صخا�ض امل�صجونني 

يف مراكز اعتقال غري �رصعية 
يقومون  مهربون  يديرها 
ا�رصهم  الرغام  بتعذيبهم 
فديات. وادت  دفع  على 
املت�صددة  ايطاليا  �صيا�صة 
الوافدين  املهاجرين  حيال 
وتعاون  افريقيا  �صمال  من 
خفر  مع  االوروبي  االحتاد 
اىل  الليبيني  ال�صواحل 
املهاجرين  بع�ض  توقيف 
البحر  عبور  يحاولون  الذين 
اىل  واعادتهم  املتو�صط 

ليبيا.
املفو�صية  دعت  واالحد 
التابعة لالأمم  العليا لالجئني 
املتحدة اإىل "ت�صامن دويل" 
اأكرب لل�صماح بتوزيع الالجئني 
الذين  ليبيا  يف  العالقني 
�صعبة  ظروفا  يواجهون 
مراكز  يف  خ�صو�صا  جدا 
بول  جان  االعتقال. و�رصح 

كافاليريي امل�صوؤول عن بعثة 
لفران�ض  ليبيا  يف  املفو�صية 
زلنا  "ما  طرابل�ض  يف  بر�ض 
ندعو اال�رصة الدولية الإظهار 
اأكرب  فر�ض  الإعطاء  �صخاء 
لتوزيع الالجئني". ومن اأ�صل 
األفا  اخلم�صني  الالجئني 
املفو�صية  لدى  امل�صجلني 
العليا يف ليبيا مت توزيع 4600 
غري   - اأخرى  دول  يف  فقط 
 - االأ�صلية  وبلدانهم  ليبيا 
الثاين/نوفمرب  ت�رصين  منذ 
2017 نقل حواىل ثالثة اآالف 
ترانزيت يف  مركز  اإىل  منهم 
 800 من  اأكرث  النيجر. ونقل 
اإيطاليا  اإىل  مبا�رصة  اآخر 
اإىل  و371  رومانيا  اإىل  و456 
اأرقام  بح�صب  اأخرى  دول 

املفو�صية.
باالتفاق  كافاليريي  واأ�صاد 
املا�صي  االأ�صبوع  املربم 

موقتا  ال�صتقبال  رواندا  بني 
الجئني وطالبي جلوء اأفارقة 

عالقني يف ليبيا.
�صي�صمح  االتفاق  اأن  واأعلن 
مهددين  الجئني  ب"اإجالء 
للجوء  االعتقال  مراكز  يف 
اإىل رواندا ومن هناك اإيجاد 
ينقلون  حمتملة  اأخرى  دول 
مركز  اأن  مو�صحا  اإليها" 
غري  رواندا  يف  اال�صتقبال 
قادر على ا�صتيعاب اأكرث من 

500 �صخ�ض.
واأ�صاف اأن "اخليار الرواندي 
باإيجاد  ي�صمح  اإ�صايف  بديل 
حلول اآمنة لالجئني يواجهون 
حتى  اأو  معقدة  اأو�صاعا 
"دليل  اأنه  خماطر". وتابع 
الدولية  على ت�صامن االأ�رصة 
هذا  تواجه  التي  ليبيا  حيال 

النزاع امل�صلح".

 اعتقلت ال�سرطة اليطالية ثالثة ا�سخا�ص بتهمة اخلطف 
والتعذيب والجتار باملهاجرين الراغبني يف التوجه بحرا من 

ليبيا اىل اوروبا.
ق.د/وكالت

�يطاليا تعتقل ثالثة �أ�شخا�ص 
بتهمة تعذيب مهاجرين يف ليبيا
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بعثة �أمريكية ملكافحة �لجتار 
بالب�شر تزور موريتانيا

�نتخابات تون�ص.. �شعيد و�لقروي يف �ملقدمة

موريتانيا تبحث و�شعية �لالجئني �ملاليني على �أر��شيها

بداأت بعثة من وزارة اخلارجية 
تقدم  مدى  لتقييم  االأمريكية 
ال�صلطات  تبذلها  التي  اجلهود 
العمل  �صبيل  يف  املوريتانية 
بالتو�صيات الثالث ع�رصة التي 
بغية  بها  التقدم  مت  اأن  �صبق 
دعم مكافحة االجتار بالب�رص.

البعثة  ال�صفري  ويقود 
املتجول  جون كوتون ريت�صمند 
املكلف  املكتب  يراأ�ض  الذي 
االإجتار  ومكافحة  برقابة 
اللجنة  رئي�ض  والتقى  بالب�رص، 
الوطنية حلقوق االإن�صان اأحمد 
منزله  بوحبينى، يف  ولد  �صامل 

مبدينة نواك�صوط. 
التي  املباحثات  وخالل 
بهذه  اجلانبني  بني  دارت 
ال�صفري  بح�صور  املنا�صبة 

لدى  املعتمد  االأمريكي 
موريتانيا  ميكائيل دودمان، مت 
التطرق اىل العديد من امللفات 
ذات االهتمام امل�صرتك والتي 

تخ�ض االجتار بالب�رص.
الوفد  ذكر  ال�صياق،  هذا  يف 
التقييم  عملية  اأن  االأمريكي 
تعترب  بها  القيام  يتم  التي 
التو�صيات  واأن  روتينية 
املجال  نف�ض  يف  املقدمة 
املتحدة  الواليات  حلكومة 

ت�صل اإىل 14 تو�صية.
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  وقال 
اأن  ي�صعر  اإنه  االإن�صان  حلقوق 
الوفد  به  يقوم  الذي  امل�صعى 
اإيجابي  م�صعى  هو  االأمريكي 
الوفاء  على  الدول  مل�صاعدة 
جمال  الدولية  يف  بالتزاماتها 

مكافحة االجتار بالب�رص. 
املحادثات،قال  وخالل 
اإنهما  الحظا  اإحراز  اجلانبان 
تقدم يف جمال مكافحة االجتار 
بالب�رص يف موريتانيا من حيث 
القانونية  واالآليات  الن�صو�ض 
تعزيز  ال�رصوري  من  اأنه  اإال 
الدينامية لتحقيق نتائج اأف�صل 
بوحبيني  ولد  واأكد  بكثري. 
موريتانيا  حتتل  مكانة  اأن 
متميًزة ت�صمح لها بلعب دورها 
الكامل يف جمال حماية وترقية 
م�صريا  اإىل  االإن�صان.،  حقوق 
مهمتها  توؤدي  موؤ�ص�صته  اأن 
ب�صكل منا�صب وم�صتقل، واأنها 
تقوم بذلك يف �رصاكة اإيجابية 
مع  احلكومة  وبالتن�صيق  مع 

منظمات املجتمع املدين.

االنتخابات  نتائج  اأكدت 
تقدم  االأولية،  التون�صية 
يليه  �صعيد،  قي�ض  املر�صح 
املر�صح  الثانية  املرتبة  يف 
بعد  وذلك  القروي،  نبيل 
70% من  اأكرث من  احت�صاب 
بكل  املقرتعني  اأ�صوات 

الدوائر االنتخابية.
نتائج  اآخر   وحاز �صعيد يف 
من   %18.8 على  اأولية 
االأ�صوات، فيما حاز القروي 
على  تون�ض  قلب  من حزب 
مورو  الفتاح  عبد   ،%15.4
عبد   ،%13 النه�صة(  )حركة 
)م�صتقل  الزبيدي  الكرمي 
ال�صاهد  يو�صف   ،)%10.3
)حزب حتيا تون�ض( %7.4، 
�صعيد  ال�صايف  واأحمد 

)م�صتقل( %7.3.
العليا  الهيئة  ع�صو  وقال 

لالنتخابات  امل�صتقلة 
الهيئة  اإن  العبيدي،  �صفيان 
وال  تامة  با�صتقاللية  تعمل 
بدليل  �صغوط،  الأي  تخ�صع 
االأولية  للنتائج  ن�رصها 
اأظهرت  والتي  اجلزئية 
خارج  من  مر�صحني  تقدم 

منظومة احلكم.
االأولية،  النتائج  على  وبناء 
يخو�ض  اأن  املنتظر  من 
يف  الفائزان  املر�صحان 
والثانية  االأوىل  املرتبتني 
لالنتخابات  ثانية  دورة 
عجز  بعدما  الرئا�صية، 
االأوىل عن  �صاحب املرتبة 
بـ  مطلقة  اأغلبية  حتقيق 

.%50
االنتخابات  اأن  يذكر 
التي  تون�ض،  يف  الرئا�صية 
�صبتمرب  من  الـ15  يف  جرت 

ن�صبة  �صجلت  اجلاري، 
اقرتاع عامة بلغت %45.02 
امل�صجلني  جمموع  من 
يف  و%19.7  تون�ض،  يف 
ح�صب  اخلارج، واأ�صفرت 
تقدم  عن  االأولية  النتائج 

�صعيد  قي�ض  املر�صحني 
القروي  ونبيل  امل�صتقل، 
ذمة  على  املوقوف 
ق�صايا  خلفية  على  الق�صاء 
ال�رصيبي  بالتهرب  تتعلق 

والف�صاد.

حث مفو�ض االأمن الغذائي 
يف موريتانيا، حممد حممود 
ممثلة  مع  بوع�رصية،  ولد 
لالأمم  ال�صامية  املفو�صية 
الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 
و�صعية  �صتافروبولو،  ماريا 
على  املاليني  الالجئني 

االأرا�صي املوريتانية.

الوكالة  اأوردت  ما  وح�صب 
لالأنباء  املوريتانية 
بحث  فقد  الر�صمية، 
اجلانبان اإ�صكالية الالجئني 
امربه  خميم  يف  املاليني 
�رصقي  با�صكنو  مدينة  يف 

موريتانيا.
باالإ�صافة اإىل دعم ال�صاكنة 

ال�صغط  ملواجهة  املحلية 
ي�صكله  الذي  الكبري 
ال�صاكنة  على  الالجوؤون 
اأي�صا  وتاأثريه  املحلية 
االجتماعية  البيئة  على 
واالقت�صادية، واأجنع ال�صبل 
وطاأة  تخفيف  اأجل  من 
ال�صاكنة  على  ال�صغط  هذا 

املحلية.
املباحثات  تناولت  كما 
القائم  التعاون  عالقات 
واملفو�صية  موريتانيا  بني 
الالجئني  ل�صوؤون  ال�صامية 
بتعزيزه  الكفيلة  وال�صبل 

وتطويره.



ملاذا الآن؟ 

ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  قدم 
باباجان  علي  ال�شابق  االقت�شاد 
-الذي ارتبط ا�شمه بنه�شة تركيا 
العدالة  عهد  يف   االقت�شادية 
احلزب  من  والتنمية-  ا�شتقالته 
بعد لقاء جمعه مع رئي�شه رجب 
بيان  اأردوغان،  معرباً -يف  طيب 
بـ«افرتاق  �شع�ره  عن  الحق- 
عقلي  وقلبي« عن حزبه ال�شابق، 
اعتربه   «اختالفات  ما  ب�شبب 
بني ممار�شات احلزب واملبادئ 
والقيم واالأفكار« التي ي�ؤمن بها، 
بي�ض  �شفحات  داعياً  اإىل   «فتح 
من  امل�ا�شيع  كل  يف  جديدة« 

اأجل م�شتقبل تركيا. 
اعترُب  -الذي  اأوغل�  داود  واأما 
اخلارجية  ال�شيا�شة  »مهند�ض« 
فقد  ط�يلة-  ل�شن�ات  الرتكية 
بع�ض  مع  قدم  ا�شتقالته 
ال��شيطة  ال�شابقة،  القيادات 
بعد اأن ح�لتهم اللجنة املركزية 
للحزب اإىل جلنة  التاأديب فيه مع 
على  النهائي  بالف�شل  ت��شية 
خلفية انتقاداته العلنية،  وه� ما 
اعتربته اللجنة  اإ�رضاراً باحلزب 
خطاب  ويف  عليه.  وتهجماً 
ا�شتقالته؛ اأكد داود اأوغل� عزمه 
حركة  �شيا�شية  جديدة  اإطالق 
معه  التعاون  اإىل  اجلميع  داعياً 

يف اإطارها. 
يف  الرمزيْن  القياديَّنْي  ا�شتقالة 
اخلارجية  وال�شيا�شة  االقت�شاد 
منهما  تعاين  ملفني  اأكرث  -وهما 
نتاج  ه�  �شن�ات-  تركيا  منذ 
عدة،  �شن�ات  �شريورة  ا�شتمرت 
يف  احلاكم  احلزب  بخ�ش��ض 
من  جداً  وعدد  كبري  البالد 

قياداته ال�شابقة. 
»امُلدد  قان�ن  كان  البدء؛  يف 
اأي  على  يحظر  الذي  الثالث« 
من�شبه  يف  اال�شتمرار  م�ش�ؤول 
البلديات  يف  ذلك  الأكرث  من 
والربملان  واحلك�مة، ليجد عدد 
خارج  اأنف�شهم  امل�ؤ�ش�شني  من 
دوائر �شنع  القرار. لكن احلزب 
الفرتة عملية  كان يجيد يف تلك 
بني  املنا�شب  الت�ازن  وتدوير 
والربملان،  احلك�مة  واحلزب 
االأكرب  اجلزء  على  اأبقى  بحيث 

�شة.  من قياداته الكبرية امل�ؤ�ِشّ
يف  املتالحقة  االأزمات  لكن 
تّ�جت  -والتي   2013 منذ  تركيا 
الفا�شلة  االنقالبية  باملحاولة 
لتقريب  دفعت  عام   2016- 
الكفاءات  على  اأ�شحاب  الثقة 
داخل  التاريخية  القيادات  اأو 
اإظهارها  عن  احلزب،  ف�شاًل 
النظر  وجهات  يف  اختالفات 
والقرارات  مل�اجهة  واالأفكار 

تلك االأزمات. 
 وقد كان الرئي�ض ال�شابق عبد اهلل 
احلزب  عن  املبتِعدين  اأول  غل 
بينه  الكبري  االختالف  ب�شبب 
مع  التعامل  يف  اأردوغان   وبني 
تلك  االأزمات، و�ش�الً ال�شتعداده 
الرئا�شية  لالنتخابات  للرت�شح 
اأحزاب  حتالف  با�شم   االأخرية 
�شمت  القائمة  لكن  املعار�شة، 

 الكثريين بعده. 
يحت�ي  بداياته-  يف  -كما  الي�م 
تيارات  على  والتنمية  العدالة 
وجممعة  ومتناف�شة،  خمتلفة 
وزعامته؛  اأردوغان  قيادة  على 
اإىل  اأقرب  الي�م  لكنها  باتت 
تيارات  اإىل  منها  نف�ذ  تيارات 

�شيا�شية اأو فكرية كما  كانت. 
االختالفات  ظه�ر  ويف 
حزب  -يف  للعلن  واخلالفات 
الداخلي  بالتما�شك  ُعرف 
ووحدة  ال�شف- ميكن ذكر ثالثة 

اأ�شباب رئي�شة: 
التي  االأزمات  تزايد  االأول؛ 
وخارجياً  داخلياً  تركيا  ت�اجهها 
ويف مقدمتها االأزمة االقت�شادية، 
احلزب  بني  اله�ة  من  زاد   مما 
 وعدد من قياداته ال�شابقة. ولعل 
تطبيق النظام الرئا�شي قد �شاهم 
 يف ذلك ب�شكل كبري ومبا�رض، اأوالً 
على  بع�ض  االعرتا�شات  ب�شبب 
وثانياً  تطبيقه،  واآليات  بن�ده 
الطبيعي الأهمية  الرتاجع   ب�شبب 
النظام  يف  ودورها  االأحزاب 

الرئا�شي.  
ال�قت  مع  ازداد  الثاين؛ 
املبَعدين  اأو  البعيدين  عدد 
عن  ال�شابقة  القيادات  من 
احلزب  القرار  يف  �شنع  دوائر 
وهي  �شخ�شيات  واحلك�مة، 
كانت فاعلة و�شاركت يف م�شرية 
يف  وما  زالت  والتنمية،  العدالة 
�شيا�شياً  طم�حاً  متلك  معظمها 

للم�شتقبل.  
االنتخابات  نتائج  الثالث؛ 
فيها  تراجع  -التي  البلدية 
العدالة والتنمية ن�شبياً بعد نتائج 
مماثلة يف  االنتخابات الربملانية 
خلروج  فر�شة  االأخرية-  كانت 
النقد من خلف االأب�اب املغلقة 
ال  االإعالم،  العلن  وو�شائل  اإىل 
�شيما اأن هناك وقتاً ط�ياًل قبل 
املقبل  اال�شتحقاق  االنتخابي 

يف عام 2023. 

تاأثري الأزمة 

اأن  الي�م  امل�ؤكد  �شبه  من  بات 
�شيخرجان  �شيا�شيني  حزبني 
من رحم العدالة والتنمية: االأول 
بقيادة  داود اأوغل� ومعه عدد من 
ال�شف  من  احلزبية   القيادات 

باباجان  بقيادة  والثاين  الثاين؛ 
ال�شف  قيادات  عدد  من  ومعه 
من  ومدع�مة  ال�شابقة،  االأول 

بعيد من  الرئي�ض ال�شابق غل. 
البادية  اأوغل�  داود  رغبة  ورغم 
تعاون  يف  كالمه  طيات  بني 
باباجان  جبهة  فاإن  الطرفني؛ 
ب�شبب  ل�شمه  متحم�شة   لي�شت 
الطريقة  يف    «االختالف 
تعبري  حد  على  واالأ�شل�ب«، 
االأمر  نف�شه.  هذا  باباجان 
ح�شب  الحقاً  يتغري  قد  -الذي 
التط�رات- قد  ي�شطر »االأ�شتاذ« 
عن  قبل  االإعالن  الرتيث  اإىل 
حزبه اجلديد، بل رمبا يعدل عن 
الفكرة متاماً ويركز على اجلهد 
االأكادميي   وتقييم/نقد ال�شيا�شة 

من خارج حلبتها. 
تاأثري  مبدى  اجلزم  ميكن  ال 
العدالة  على  اجلديدة  االأحزاب 
يف  ال�شيا�شي  وامل�شهد  والتنمية 
البالد؛  اإذ مل تعلن هذه االأحزاب 
وبراجمها  القيادية  بعُد  هياكلها 
اأنها  االأكيد  لكن  التف�شيلية، 
احلا�شنة  من  ت�شعى  للك�شب 
اأوالً،  والتنمية  للعدالة  ال�شعبية 

واأي�شا من باقي  االأحزاب. 
على  امل�ؤ�رضات  اأهم  اأحد  ولعل 
اجلديدين  احلزبني  ق�ة  مدى 
الربملان  اأع�شاء  عدد  �شيك�ن 
والتنمية  العدالة  احلاليني  من 
الذين قد  ين�شم�ن اإليهما، ومدى 
قدرة اأي منهما على ت�شكيل كتلة 
وه�  املجل�ض،  برملانية  داخل 
االإعالن عن  قبل  يت�شح  لن  اأمر 

ميالد  احلزبني ب�شكل ر�شمي. 
من  ميكن  عاّمان  �شياقان  ثمة 
احلزبنَْي  تاأثري  قراءة  خاللهما 

املفرت�شني على العدالة والتنمية 
 وتركيا: 

االأول؛ تاأثري حمدود لهما يف ظل 
اأ�شماء  فيه  ت�ؤثر  رئا�شي  نظام 
من  اأكرث  الرئا�شيني  املر�شحني 
وا�شتمرار  االأحزاب،   خريطة 
املر�شحني،  كاأق�ى   اأردوغان 
وكذلك بالنظر اإىل اأن االنتخابات 
مما   ،2023 يف  �شتجرى   املقبلة 
ال�شيا�شي  امل�شهد  اأن  يعني 
احلايل  مر�شح لال�شتمرار بنف�ض 
 الت�ازنات مرحلياً اإىل حد بعيد. 

احلزبنَْي  قدرة  اأن  الثاين؛ 
عدد  جذب  على  امل�ع�دين 
احلاليني  الربملان  اأع�شاء  من 
العدالة  من  اأن�شار  ون�شبة 
تغريهما   -ومعهما  قد  والتنمية 
لل�شعي نح�  اأحزاب املعار�شة- 
االنتخابات  الرئا�شية  تبكري 
-الذي  اخليار  هذا  والربملانية. 
رمبا ي�شطر له العدالة  والتنمية 
لتغيري  الباب  يفتح  قد  كذلك- 
اخلريطة ال�شيا�شية واحلزبية يف 
ول�شيناري�هات  بالكامل،  البالد 
عديدة ال ميكن التنب�ؤ االآن  باأيها 

اأوفر حظاً. 
اإىل  االإ�شارة  املهم  من  اأنه  بيد 
اأنه لي�ض من املقط�ع به ان�شمام 
لتحالف  ني  املفرت�شَ احلزبني 
 املعار�شة، بل ثمة احتمال مقب�ل 
والتنمية.  العدالة  مع   لتعاونهما 
االحتمال  هذا  يع�شد  ولعل مما 
 حاجة االأخري للتحالفات يف ظل 
النظام الرئا�شي، وعدم اختالف 
 باباجان وداود اأوغل� ومن  معهما 
مع اأردوغان يف كثري من امللفات 
باباجان  وانتهاج  والق�شايا، 
هادئاً  وبعيداً  خطاباً  حتديداً 

عن  النقد ال�شارخ. 
ميكن الق�ل اإن العدالة والتنمية 
ينظر اإىل باباجان باعتباره اأكرث 
خط�رة من داود اأوغل�، الأ�شباب 
االأول  عمر  �شغر  مقدمتها   يف 
االقت�شاد،  جمال  يف   وخربته 
و�شريته الالمعة يف هذا املجال 
وكذلك  تركيا،  منه  تعاين   الذي 
قيادات  من  كبري  عدد  وج�د 
ودعم  غل  معه،  ال�شف  االأول 
لهم، وقدرتهم على جذب جمه�ر 
اأكرب من داود اأوغل�. بينما ينظر 
االأخري  اإىل  احلاكم  احلزب 
لي�شت  واأكادميياً   ب��شفه  منّظرا 
املناف�شة،  يف  كبرية  فر�ض  له 
تنفيها  اأو  �شتثبتها  نظرة  وهي 

 التجربة على اأي حال. 
العدالة  يبدو  اخلال�شة؛  يف 
والتنمية الي�م على مفرتق طرق، 
منذ  االأكرب  االأزمة  ي�اجه  ولعله 
ت�شتهدف  باعتبارها   تاأ�شي�شه 
ويف  ومتا�شكه،  وحدته  الداخلية 
ظل اأزمات ت�شاعف من خط�رة 
ال  املعنى؛  وبهذا   االن�شقاقات. 
تبدو فقط االنتخابات االعتيادية 
للحزب  م�شم�نة  غري  يف   2023 
 وال مريحة الأردوغان ك�شابقاتها، 
باأن ال ي�شمد  بل ثمة احتماالت 
 2023 حتى  ال�شيا�شي  امل�شهد 
  مما �شي�شتدعي تنظيم انتخابات 

مبكرة مرة اأخرى. 
حزب  يعاين  الروؤية؛  هذه  وفق 
العدالة والتنمية من تراجع ن�شبي 
الت�شظي،  اأب�اب  على  ي�شعه 
من  اخلارج�ن  يّدعي   بينما 
حتت  عباءته اأنهم ميلك�ن حل�الً 
)االقت�شاد  تركيا  اأزمات  الأهم 
واأنهم  وال�شيا�شة  اخلارجية(، 

كما  االإجناز  على  قادرون 
من  واأكرث  ا�شتطاع�ا  �شابقاً. 
العدالة  قيادة  تدرك  ذلك؛ 
غري  جزءاً  اأن  بالتاأكيد   والتنمية 
امل�جهة  االنتقادات  من  ب�شيط 
الي�م   -يف  واحلك�مة  للحزب 
وكالم  اأوغل�  داود    «مانيف�شت�« 
ر�شيد  له  وغريهما-  باباجان 
الطرح  يف  ووجاهة  ال�شحة  من 
ما  وه�  ال�شارع،  يف   و�شدى 
التفاعل  ا�شتحقاق  اأمام   ي�شعها 

والت�ش�يب. 
وزاري  بتعديل  ت�قعات  ثمة 
املتغريات  عن  ف�شاًل  قريب، 
م�ؤمتر  يف  املت�قعة  التقليدية 
احلزب  القادم، لكنه بات مطالَباً 
يريد  كان  اإن  من  ذلك  باأكرث 
ور�شيده.  جتربته  على  احلفاظ 
اأ�شباب  �شمن  ذلك  من  ولعل 
الرئا�شي  للنظام  مراجعته 
وثغراته التي حتتاج  لال�شتدراك، 
الف�شل  مقدمتها  اإمكانية  ويف 
واحلزب؛  الدولة  رئا�شتي  بني 

كما تتحدث بع�ض الك�الي�ض. 
والتنمية  العدالة  فاإن  وعليه؛ 
ح�ش�راً  االأكرث  احلزب  زال  ما 
القريب  االأمد  على  تركيا  يف 
وق�ته،  اأردوغان  قيادة  يف  ظل 
يكتنفه  البعيد  اأن  امل�شتقبل  اإال 
الغم��ض، حيث �شيرتاجع نف�ذه 
-بن�شبة اأو  اأخرى- بفعل االأحزاب 
اجلديدة املحتملة، ح�شب تاأثري 
خط�اته  الت�ش�يبية وكذلك مدى 
قدرة مناف�شيه  على ال�شحب من 
ر�شيده ال�شعبي. وللمفارقة؛ فاإن 
اأعظم  يك�ن  قد  االأول  العامل 

اأثراً من  الثاين. 
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الأزمة الداخلية يف حزب العدالة والتنمية 
الرتكي.. الأ�سباب والتداعيات

مع ا�ستقالة القياديني البارزين ال�سابقني يف حزب العدالة والتنمية الرتكي: علي باباجان ثم اأحمد  داود اأوغلو؛ يدخل احلزب  اأزمة جديدة 
ميكن اعتبارها الأزمة الأ�سعب التي يواجهها منذ  ا�ستالمه ال�سلطة يف البالد عام 2002. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد 412 /4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ اخلام�س من �شهر �شبتمرب   �شنة الفني و ت�شعة ع�شر :05 /09 /2019
نحن الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .

بطلب من ال�شيد)ة( : تودرت فازية
ال�شاكن)ة( ب : �شارع 05 عطا اهلل نوي ح�شني داي ، اجلزائر 

  و املتخذ موطنها املختار مبكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
�شد ال�شيدة )ة( : لعوي�شي اح�شن

ال�شاكن )ة( ب : حي البناء 133 دايل اإبراهيم
حاليا موقوف باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة 

بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة القليعة ، ق�شم اجلنح ، بتاريخ 08 /01 /19 ، رقم الفهر�س 00183 /19 ، رقم اجلدول 05941 /18 ، و املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة من طرف حمكمة القليعة ، 

بتاريخ 18 /06 /19 ، حتت رقم 1058 /2019 املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة اجلزائية ، بتاريخ 28 /03 /2019 ، رقم الفهر�س 03575 /19 ، رقم امللف 01357 /19
بناء على رخ�شة الإت�شال امل�شلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�شاء تيبازة ، بتاريخ 21/07/2019

بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم التكليف بالوفاء بوا�شطة ر�شالة م�شمنة حتت رقم                 RR001 708 039 42 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 14 /08 /2019
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 20 /08 /2019
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة    بتاريخ 20 /08 /2019

و مبوجب الأمر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة بتاريخ 08 /09 /2019 ، حتت رقم الرتتيب : 01076 /19 و الذي يرخ�س للمح�شر الق�شائي بن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفاء  على اإحدى 
اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 412/4 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�شيد )ة( : لعوي�شي اح�شن ، ال�شاكن )ة( ب : حي البناء 133 دايل اإبراهيم حاليا موقوف باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة ،  بان ي�شدد بني اأيدينا مبلغ ع�شرة ماليني و مائتان و ثالثة و ثمانون الف و خم�س 
مائة دينار جزائري )8.243.500.00 دج( و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�س  م�شاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�شبي .

و نبهنا ال�شيد )ة( : لعوي�شي اح�شن    ، باأن له اأجل خم�شة ع�شرة )15( يوما للوفاء ي�شري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الأ�شتاذ بوحالة جمال حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر
023.17.06.21 هاتف:  اجلزائر  الوادي  باب  عنرتي  م�شطفى  �شاحة   01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني عقارية للمحجوز عليه 
)حقوق عقارية يف ال�شياع لعقار ذو طابع �شكني (

املادة 749  و 750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة ال�شيد : مندا�شي نور الدين 

ال�شاكن ب / 01 �شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر 
املقدم عن اأخيه املحجوز عليه ال�شيد / مندا�شي الونا�س 

ال�شاكن ب / 01 �شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر 
ورثة املرحومة بوزيد و هم اأولدها 

مندا�شي بوعالم ، مندا�شي جمال ، مندا�شي مليكة ، مندا�شي رتيبة ، مندا�شي ن�شرية ، مندا�شي زهية 
ال�شاكنني ب / 01 �شارع بوحميدي الراي�س حميدو اجلزائر 

ال�شيد /�شيبوط عبد الوهاب ) مالك حقوق عقارية 10 /12 ( 
ال�شاكن ب : 06 نهج العقيد لطفي باب الوادي 

بناء على  : 
امر بالت�شرف يف بيع مناب املحجوز عليه ال�شادر عن رئي�س ق�شم �شوؤون الأ�شرة مبحكمة باب الوادي بتاريخ 22 /05 /2017 حتت رقم الرتتيب 00042 /17 املت�شمن الرتخي�س لل�شيد مندا�شي نور الدين املولود بتاريخ 23 
/09 /1958 باجلزائر الو�شطى ابن اعمر و بوزيد حمامة ب�شفته املقدم عن اأخيه املحجوز عليه مندا�شي الونا�س املولود يف 21 /10 /1949 باخلراي�شية : باأن يت�شرف يف بيع مناب املحجوز عليه ال�شقة الأيل له و للورثة 

اإخوانه عن طريق مورثتهم والدتهم بوزيد حمامة و الكائن ببلدية باب الوادي �شارع قادري ح�شني �شابقا نل�شون �شريكو عمارة رقم 02 مكرر 
بناء على اإيداع قائمة �شروط البيع حقوق عقارية ملحجوز عليه باملزاد العلني املودعة باأمانة رئي�س اأمناء ال�شبط ملحكمة باب الوادي بتاريخ 14 /05 /2019 و املوؤ�شر عليها من طرف رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 

30د(  و  �شا   09( �شباحا  الن�شف  و  التا�شعة  ال�شاعة  على   )  2019/  06/  26( ع�شرة  ت�شعة  و  الفني  جوان  �شهر  من  الع�شرون  و  ال�شاد�س  يوم  العرتا�شات  جلل�شة  املحددة  و   2019/  04 رقم  حتت   2019/  05/  15
-و نظرا لعدم وجود اعرتا�شات او مالحظات عن قائمة �شروط البيع من نيابة حمكمة باب الوادي ورثة املرحومة بوزيد حمامة و ال�شيد �شيبوط عبد الوهاب 

-بناء على اأمر على عري�شة من اأجل حتديد جل�شة البيع باملزاد العلني ال�شادر عن رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 21 /08 /2019 حتت رقم 3039 /19
يعلن الأ�شتاذ / بوحالة جمال املح�شر الق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبه ب / 01 �شاحة م�شطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر انه �شوف يتم عملية بيع باملزاد العلني حقوق عقارية م�شاعة 

ملحجوز عليه لأعلى عار�س و اأخر مزايد و املبينة اأدناه بقاعة اجلل�شات رقم 02 ملحكمة باب الوادي )البيوع العقارية ( بتاريخ 16 /10 /2019 على ال�شاعة العا�شرة و الن�شف �شباحا )10 �شا و 30د(
التعيني 

حقوق عقارية م�شاعة مقدرة ب 02 جزء من 12 )02/ 12( جزءان من اأ�شل اإثني ع�شر جزءا ، يف ال�شياع يف العقار املتمثل يف �شقة بعمارة ذات ملكية م�شرتكة معدة لال�شتعمال ال�شكني املوجودة ببلدية باب الوادي 
ولية اجلزائر برقم 02 مكرر �شارع قادري ح�شني ) �شابقا نل�شون �شرييكو ( الطابق الأول تتكون من ثالث غرف )03( ، مطبخ ، مرحا�س و ملحقات اأخرى م�شاحتها الجمالية مقدرة بت�شعة و اأربعني مرتا مربعا )49 م2 ( 
و ن�شبة 117 /1000 من الأجزاء امل�شرتكة القطعة رقم 04 من اجلدول الو�شفي للتق�شيم امل�شهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ 27 /02 /1986 حجم 47 رقم 90 و هي ت�شكل جمموعة ملكية رقم 18 ق�شم رقم 10 
قطعة رقم 04 اأول اإجراء اإ�شهار يف ال�شجل العقاري و ذلك ح�شب عقد ال�شهادة التوثيقية املحرر اأمام الأ�شتاذ حممد يحياوي عمر موثق بدائرة اخت�شا�س حمكمة باب الوادي الكائن مكتبه بحي الطاحونات القدمية 

عمارة )ف(  رقم 62 باب الوادي اجلزائر بتاريخ 23 /08 /2017 رقم الفهر�س 172 /2017 امل�شهر باملحافظة العقارية لباب الوادي بتاريخ 13 /12 /2017 جملد 475 رقم 21 
ال�شعر الفتتاحي للحقوق امل�شاعة ) ملحجوز عليه ( : حدد الثمن الأ�شا�شي لنطالق املزاد لبيع احلقوق العقارية املبينة اأعاله مببلغ 855.000.00 دج )ثمامنائة و خم�شة و خم�شون الف دينار جزائري (

�شروط البيع : اإ�شافة اىل ال�شروط املذكورة يف دفرت ال�شروط فاإنه يجب على الرا�شي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�شة 1/5 الثمن زائد حقوق الت�شجيل و ال�شهار و احلقوق التنا�شبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل 
اأق�شاه 08 اأيام و لالطالع على دفرت ال�شروط و للمزيد من املعلومات الت�شال باأمانة �شبط حمكمة باب الوادي او مبكتب املح�شر الق�شائي بالعنوان املذكور اأعاله .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر0673.83.51.03

املواد 412 /4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ اخلام�س من �شهر �شبتمرب   �شنة الفني و ت�شعة ع�شر :05 /09 /2019

نحن الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�شفله .
بطلب من ال�شيد)ة( : تودرت فازية

ال�شاكن)ة( ب : �شارع 05 عطا اهلل نوي ح�شني داي ، اجلزائر 
  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة

�شد ال�شيدة )ة( : لعوي�شي ر�شيدة 
ال�شاكن )ة( ب : حي البناء 133 دايل اإبراهيم

حاليا موقوفة باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة 
بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة القليعة ، ق�شم اجلنح ، بتاريخ 08 /01 /19 ، رقم الفهر�س 00183 /19 ، رقم اجلدول 05941 /18 ، و املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة من طرف حمكمة القليعة ، 
بتاريخ 18 /06 /19 ، حتت رقم 1058 /2019 املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة اجلزائية ، بتاريخ 28 /03 /2019 ، رقم الفهر�س 03575 /19 ، رقم امللف 01357 /19

بناء على رخ�شة الإت�شال امل�شلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�شاء تيبازة ، بتاريخ 21 /07 /2019
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم التكليف بالوفاء بوا�شطة ر�شالة م�شمنة حتت رقم                RR001 708 250 42 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 14 /08 /2019       

بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 20 /08 /2019
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�شليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة    بتاريخ 20 /08 /2019

و مبوجب الأمر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة بتاريخ 08 /09 /2019 ، حتت رقم الرتتيب : 01077 /19 و الذي يرخ�س للمح�شر الق�شائي بن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفاء  على اإحدى 
اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 412/4 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�شيد )ة( : لعوي�شي ر�شيدة  ، ال�شاكن )ة( ب : حي البناء 133 دايل اإبراهيم حاليا موقوفة باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة ،  بان ي�شدد بني اأيدينا مبلغ ثمانية ماليني و �شبع مائة و ثالثة و خم�شون الف و 
خم�س مائة دينار جزائري )8.243.500.00 دج( و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�س  م�شاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�شبي .

و نبهنا ال�شيد )ة( : لعوي�شي ر�شيدة    ، باأن له اأجل خم�شة ع�شرة )15( يوما للوفاء ي�شري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
رقم : 19 /28

و�شل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية

 18 يف  املوؤرخ   06/  12 لرقم  القانون  مبقت�شى 
املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �شفر 
باجلمعيات : مت هذا اليوم : 23 /07 /2019 اإيداع 

ملف جتديد جمعية  ذات �شبغة ولئية 
اأبي  مل�شجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  -ت�شمية 

بكر ال�شديق بلدية حا�شي الدلعة
املقر الجتماعي : مل�شجد اأبي بكر ال�شديق بلدية 

حا�شي الدلعة
املودع : حلول بن حرز اهلل 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة  

الو�شط:2019/09/18

الو�شط:2019/09/18

الو�شط:2019/09/18

الو�شط:2019/09/18

ANEP N°:  1916020032 الو�شط:2019/09/18
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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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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تقرير: علي �سمودي

وجع االمهات ..

طقو�س  تبد�أ   ، يوم  كل 
�أم  �خلم�سينية  �حلياة  للمو�طنة 
�أمام �سور معتز  بالوقوف   ، فر��س 
�أفكر  نهار  ليل   " وتقول   ، وو�سام 
��ستيقط �سباحاً   ، بهما وبحياتهما 
 ، بهما  نهاري  ويبد�  �أر�هم  حتى 
وينتهي يومي لياًل بالدعاء و�ل�سالة 
�لعاملني  ،فرب  �ال�رسى  ولكل  لهما 
وحده من يعلم بوجع قلوب �المهات 
�الحتالل   " وت�سيف   ،" �ل�سابر�ت 
فاي   ، عاماً   17 بعمر  معتز  �عتقل 
جتيز  �لعامل  يف  و�رسيعة  قانون 
و�لقا�رسين  �الطفال  �عتقال 
و�سط  �ل�سجون  غياهب  وزجهم يف 
ظروف قا�سية ومعاملة غري �ن�سانية 
، فندفع �لثمن ويبقى �لعامل �سامتاً 
حقوق  يف  ��ستثناء  �لفل�سطيني  الن 

�الن�سان و�لعد�لة ".

االأ�سري معتز ..

�الأ�سري  �أب�رس   ، جنني  مدينة   يف 
عائلته  يف  �خلام�س  ليكون  �لنور  معتز 
�ملكونة من 6 �أنفار ،  وتقول و�لدته " 
بو�لديه  وبار  �لقلب وحنون  �بني طيب 
و�ل�سفات  �لعالية  باالخالق  متتع   ،
�حلميدة ، تلقي تعليمه مبد�ر�س جنني 
يكمل  مل  ،  لكنه  �لعا�رس  �ل�سف  حتى 
ب�سبب �عتقاله ، فاالحتالل قطع طريق 
كبري  طموح  �ساحب  كان  �لذي  �بني 
 ،" و�عد  مب�ستقبل  ويحلم  �لتعليم  يف 
وت�سيف " فجر تاريخ 2018/1/2،  يوم 
�الحتالل  �قتحم  فقد   ، �بد�ً  ال�ن�ساه 
منزلنا بطريقة وح�سية ومل ير�عي فيها 
و�حتجزونا  عزلونا   ، و�عر�ف  قو�نني 
باحد �لغرف و�غلقو� علينا �لباب حتى 
دمرو�  �لتي  �لتفتي�س  عملية  �نتهت 
�غر��سنا  وكافة  �الثاث  فيها  وخربو� 
"، وتكمل " �عتدى �الحتالل بال�رسب 
�ملربح على �بني و�سام دون �سبب مما 
�دى ال�سابته بجروح بليغة ونقل �ثرها 
للم�سفى ، �أما معتز فاخ�سعوه للتحقيق 

فيها  يرتكو�  ومل  غرفته  �قتحمو�  ثم 
�سيء  كل  دمرو�  بعدما  �ساحلاً  �سيئاً 
مل  �لتي  �خللوية  هو�تفه  و�سادرو� 

ن�سرتجعها حتى �ليوم ".

االعتقال والتحقيق ..

تنهمر دموع �لو�لدة �أم فر��س �لتي 
تعاين عدة �أمر��س مزمنة ، وتقول 
�جلنود  ير�عي  مل  �لعملية  خالل   "
حالتي �ل�سحية و�نتزعو� �بني معتز 
ود�عه  من  ومنعونا  �مامنا  وقيدوه 
حتقيق  مركز  �ىل  فور�ً  ونقلوه   ،
مد�ر  على   " وت�سيف   ،" �جللمة 
كو�بي�س  ع�سنا   ، �سهر  من  �أكرث 
رعب وقلق على حياة �بني �ل�سغري 
�لذي �نقطعت �خباره ومل ي�سمحو� 
و��ستمر   ، بزيارته  للمحامي 
نقل  حتى  �لتحقيق  رهن  �حتجازه 
�ىل �سجن جمدو "، وت�سيف " عانينا 
�لزيار�ت  ومنع  �لعزل  عقوبات  من 
�ملحاكم  بني  �لعذ�ب  رحلة  ثم 

�لتي مددت توقيفه �كرث  �لع�سكرية 
ننتظر  و��سبحنا   ، مر�ت   7 من 
�ملمار�سات  رغم  زيارته  مو�عيد 
�الحتالل  و�جر�ء�ت  �لتع�سفية 

�ملنغ�سة و�لقا�سية ".

اعتقال و�سام ..

�عتقال  �ثر  معاناتها   و�سط 
�الحتالل  �قتحم   ، معتز  وحماكمة 
 ، زبد  �أبو  عائلة  منزل  جمدد�ً 
 21 و�سام  �لثاين  �بنها  و��ستهدف 
فر��س  �م  �لو�لدة  وتقول   ، عاماً 
نف�س  بحقنا  �الحتالل  مار�س   "
ومل   ، �لظاملة  �لتع�سفية  �ال�ساليب 
�عتقال  ب�سبب  ووجعنا  باملنا  يهتم 
معتز ، فانتزعو� و�سام من �ح�ساين 
و�خلوف  �ملعاناة  دو�مة  لتتكرر 
�نقطاع  مع  �ل�سجون  بو�بات  على 
�خباره وتعر�سه للتعذيب و�لتحقيق 
"، وت�سيف " رف�س �الحتالل جمع 
معتز وو�سام يف �سجن و�حد ، وفرق 

�لق�سبان  لنو�جه  خلف  �سملهم 
نتنقل  ونحن  زيارة  كل  يف  �ملا�سي 
مل  �لتي  و�ملحاكم  �ل�سجون  بني 
�بنائي  ومعنويات  عزمية  من  تنال 
عر�سه  بعد   " وتكمل   ،" �البطال 
ق�ست   ، مر�ت   10 �ملحكمة  على 
ملدة  و�سام  ب�سجن  �سامل  حمكمة 
�أالف   6 مالية  غر�مة  مع  عامني 
�سيكل لت�ساعف من �العباء �مللقاة 
ال  �ل�سجن  فعقاب   ، كاهلنا  على 

�لغر�مات  يفر�س  و�الحتالل  يكفي 
 ،" معاناتنا  وم�ساعفة  لعقابنا 
وتتايع " �أقول البنائي وكل �ال�رسى 
يف  �ل�سمود  من  ومزيد�ً  ��سربو�   ،
فنحن   ، و�سجانيه  �الحتالل  وجه 
و�ن  وت�سحياتكم  ب�سمودكم  نفخر 
�ساء �هلل �لن�رس قادم و�حلرية قريبة 

لكل �بطال �سعبنا ".

حت�سي املواطنة اأم فرا�س ، الدقائق وااليام ، بانتظار املوعد املقرر حلرية ابنها االأ�سري معتز حممد حممود اأبو زيد يف �سهر كانون االول من العام القادم ، بينما 
تت�سرع لرب العاملني لتكتمل فرحتها باالفراج عن ابنها الثاين و�سام القابع يف �سجن النقب ال�سحراوي بعدما فرق االحتالل �سملهما ورف�س جمعهما يف �سجن 

واحد ، وتقول " ال يوجد ا�سعب من الفراق واالنتظار ، فقلبي يخفق ب�سدة ل�سوقي لعناق احباب قلبي وعمري ، وا�سعر ب�سعادة كلما مر يوم و�سارفت حمكومية 
حممد على االنتهاء لتعود الفرحة وال�سعادة ملنزلنا وحياتنا "، وت�سيف " بدات التح�سريات ال�ستقباله رغم حزين الن ابني الثاين �سيبقى خلف الق�سبان ، 

لكني �سابرة و�سابقى كل يوم اقف امام �سورهم التي تزين جدران املنزل احتدث اليهم وكلي اأمل اأن اراهم قريبًا باح�ساين ".

ابنها الثاين و�سام معتقل يف النقب ..

والدة  اال�صري القا�صر  معتز زيد القابع يف جلبوع حت�صي 
الدقائق وااليام بانتظار حريته

اأطول حماكمة فى التاريخ

االأ�صري حممد احللبي يقف مقيدا �صاخما يف باحات املحاكم ال�صورية 
الهزلية العن�صرية االإ�صرائيلية للمرة 127

االأربعاء  18  �صبتمرب  2019  املوافـق  ل 18 حمرم   1442هـ 10

با�سم  �لناطق  �لوحيدي  ن�ساأت  �أكد 
مفو�سية �ل�سهد�ء و�الأ�رسى و�جلرحى 
بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
�الأ�رسى للقوى �لوطنية و�الإ�سالمية �أن 
�ملهند�س �الأ�سري حممد خليل حممد 
�حللبي ) �أبو خليل ( �ملعتقل يف �سجن 
رميون �الإ�رس�ئيلي ال يز�ل يقف مقيد� 
�ساخما يف باحات �ملحاكم �ل�سورية 
�ل�سابعة  للمرة  �الإ�رس�ئيلية  �لهزلية 
�أطول  يف  �لتو�يل  على  و�لع�رسين 
�لتاريخ  يعرفها  عن�رسية  حماكمة 
�لتي  �ملحاكمات  عدد  بلغ  حيث 
مبحكمة  مقيد�  بوقوفه  لها  تعر�س 
بئر �ل�سبع يوم �الأحد �ملو�فق 8 / 9 / 
�عتقاله  �إىل 127 حماكمة منذ   2019
يف  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  يد  على 

معرب بيت حانون يف 15 / 6 / 2016 
يف حماوالت �إ�رس�ئيلية بائ�سة النتز�ع 
�عرت�فات بتهم كاذبة وجهتها له دولة 
�الحتالل �الإ�رس�ئيلي وللنيل و�لتالعب 
مب�ساعر �الأ�سري وذويه من جانب �آخر 
. و�أو�سح �لوحيدي �أن قو�ت �الحتالل 
�ملو�طن  باعتقال  قامت  �الإ�رس�ئيلي 
�لروؤية  موؤ�س�سة  ومدير  �لفل�سطيني 
�لعاملية حممد خليل �حللبي يف معرب 
�أثناء  غزة  قطاع  ب�سمال  حانون  بيت 
عودته من مدينة �لقد�س ومت حتويله 
وذر�ئع  بحجج  و�لتحقيق  للتوقيف 
لت�سبح  كاذبة  عن�رسية  هزلية  وتهم 
�الإ�رس�ئيلية  �لع�سكرية  �حلو�جز 
�مل�سافرين  للفل�سطينيني  م�سيدة 
يف  و�ملوظفني  و�جلرحى  و�ملر�سى 

�ملوؤ�س�سات �ملحلية و�لدولية .

و�أفاد �أن �الأ�سري حممد خليل حممد 
 1978  /  4  /  2 مو�ليد  من  �حللبي 
 + ذكور   4 �الأبناء  من  خم�سة  ويُعيل 
ال  وعمره  فار�س  و�أ�سغرهم  طفلة 
يتجاوز 3 �سنو�ت وكان �الأ�سري يعمل يف 
موؤ�س�سة �لروؤيا �لعاملية مبينا �أن 127 
حماكمة جرت لالأ�سري حممد �حللبي 
حيث  خطري  ب�سكل  عليه  �أثرت  قد 
�ليدين و�لقدمني وتع�سيب  �لقيد من 
 ( �حلديدية  �ل�سيارة  تلك  يف  �لعينني 
يوؤرق  كابو�سا  باتت  �لتي   ) �لبو�سطة 
و�لتي  �ملر�سى  وخا�سة  �الأ�رسى 
تقتاد �الأ�رسى من �ل�سجون و�لزنازين 
عذ�بات  �إىل   وعذ�باتها  �ملعتمة 
�أخرى يف �لطريق �إىل مكان �ملحاكمة 
�لذي رمبا ي�ستغرق �لو�سول �إليه يوما 
�أو �أكرث فال رحمة فيها جل�سد منهك 

�أو مري�س كان طفال �أو �مر�أة �أو ُم�ِسناً 
. ودعا ن�ساأت �لوحيدي �لناطق با�سم 
مفو�سية �ل�سهد�ء و�الأ�رسى و�جلرحى 
بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
و�الإ�سالمية  �لوطنية  للقوى  �الأ�رسى 
�ملتحدة  و�الأمم  �لدويل  �ملجتمع 
�الإن�سان  حلقوق  �لدويل  و�ملجل�س 
�الأحمر  لل�سليب  �لدولية  و�للجنة 
للعودة �إىل �لوهج �لتاريخي و�الإن�ساين 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  دولة  �إلز�م  يف 
وحق  �الإن�سان  حقوق  باحرت�م 
من  و�ل�سفر  �لتنقل  يف  �لفل�سطينيني 
منطقة �إىل �أخرى يف بلدهم بعيد� عن 
�أنياب �لغول �الإ�رس�ئيلي و�ل�سغط من 
�أجل �إطالق �رس�ح �ملهند�س �حللبي 
م�ست�رسخا �سمري �لعامل و�ملوؤ�س�سات 

�لروؤيا  موؤ�س�سة  ر�أ�سها  وعلى  �لدولية 
�حلماية  توفري  �أجل  من  �لعاملية 
و�إلز�م  �لفل�سطينيني  للموظفني 
عن  باالإفر�ج  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�الأ�سري �حللبي وتعوي�سهم عن �ل�رسر 
�لذي  و�لنف�سي  و�ملادي  �جل�سدي 
ن�ساأت  وك�سف   . وبذويهم  بهم  حلق 
مفو�سية  با�سم  �لناطق  �لوحيدي 
بالهيئة  و�جلرحى  و�الأ�رسى  �ل�سهد�ء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
و�الإ�سالمية  �لوطنية  للقوى  �الأ�رسى 
ينتظر  �حللبي  حممد  �الأ�سري  �أن 
عن�رسية  �إ�رس�ئيلية  حماكمات 
 22 ويف   2019 �أكتوبر   22 يف  �أخرى 
 2019 �أكتوبر   27 ويف   2019 �أكتوبر 
�نتهاك  يف  كاذبة  �عرت�فات  النتز�ع 

�الإن�سان  حلقوق  خطري  �إ�رس�ئيلي 
�لدولية  �الإتفاقيات  عليه  تن�س  وما 
ق�سية  لف�سل  عن�رسية  وحماوالت 
�لعاملية  �لروؤيا  موؤ�س�سة  عن  �الأ�سري 
باإثارة  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  وخد�ع 
�لفل�سطينيني  موظفيها  يف  �ل�سكوك 
�لدويل  �ملجتمع  دور  على  و�سدد   .
توفري  يف  �ملتحدة  و�الأمم  و�الإن�ساين 
ماكينة  من  للفل�سطينيني  حماية 
�لعن�رسية و�الإرهاب �ل�سهيوين موؤكد� 
�أن مكان �الأ�سري �لفل�سطيني هو على 
�الإ�رس�ئيلي  و�ل�سجان  �لق�ساء  من�سة 
كون  و�ملحاكمة  �الإتهام  قف�س  يف 
مقاتلو  هم  �لفل�سطينيني  �الأ�رسى 

حرية وكر�مة و��ستقالل .



يف كل منا�سبة يدعي االحتالل 
اعتقال  اإىل  جنوده  جلوء  باأن 
ياأتي  القا�رصين،  االأطفال 
االأمنية  ال�رصورات  �سياق  يف 
فردية  ممار�سات  اأنها  اأو 
اإىل  ينظر  من  ولكن  وطارئة، 
بحق  االعتقاالت  تلك  حجم 
معهم  ميار�س  وما  االأطفال، 
وتنكيل،  وحتقيق  جرائم  من 
باأن االأمر يخرج  يدرك متاماً 
اإىل  االأمنية  ال�رصورات  عن 
تنكيل  �سيا�سة  ممار�سة 
واخلوف  الذعر  لبث  واإذالل 
اإطار  يف  وتاأتي  نفو�سهم،  يف 
ومعتمدة  ممنهجة  �سيا�سة 
الفل�سطيني  الطفل  لتدمري 

وحتطيم م�ستقبله.
ي�سلط  االأ�رصى  اإعالم  مكتب 
على  ال�سوء  له  تقريٍر  يف 
االأطفال  ا�ستهداف  �سيا�سة 
ال�سهور  يف  ت�ساعدت  والتي 
حتى  وا�سح،  ب�سكٍل  االأخرية 
لدى  االأول  اخليار  اأ�سبحت 
اأن  حيث  االحتالل،  قوات 
حاالت  ثلث  من  يقارب  ما 
ينفذها  التي  االعتقال 

ال�سفة  اأنحاء  يف  االحتالل 
املحتلتني  والقد�س  الغربية 
من  قا�رصين  الأطفال  هي 
الثامنة  دون  ما  اجلن�سني 
ع�رص من اأعمارهم، بل هناك 
اأطفال اعتقلوا ما دون الثانية 
وبع�سهم  عمرهم،  من  ع�رص 
حني  بالر�سا�س  اأ�سيب 
يعاين من  يزال  االعتقال، وال 

اأثر االإ�سابة.

معتقاًل طفاًل   230

اأكد  االأ�رصى  اإعالم  مكتب 
يحتجز يف  االحتالل  اأن  على 
�سجون  يف  االأطفال  اأق�سام 
والدامون(  وجمدو،  )عوفر، 
ما يقارب 230 طفل، بع�سهم 
15عاماً،  عن  اأعمارهم  تقل 
عليهم  فر�ست  غالبيتهم 
بني  ما  ترتاوح  فعلية  اأحكام 
�سنوات،  اإىل عدة  �سهور  عدة 
يخ�سعان  طفلني  هناك  بينما 
لالعتقال االإداري دون تهمة. 
املعتقلني  االأطفال  بني  ومن 

عند  اأ�سيبوا  جرحى  هناك 
نتيجة  بالر�سا�س  االعتقال 
من  عليهم  النار  اإطالق 
يف  ويقبع  قريبة،  م�سافات 
ويف  )45طفاًل(  الدامون 
عوفر  ويف  )65طفاًل(  جمدو 
)100طفل( وهناك )20طفاًل( 
يف مراكز التوقيف والتحقيق. 
الدامون  �سجن  يف  االأطفال 
تفيد  ب�سهادات  موؤخراً  اأدلوا 
والتنكيل  لل�رصب  بتعر�سهم 
النح�سون  قوات  اأيدي  على 
النقل  عمليات  خالل 
بالبو�سطة من واإىل املحاكم، 
من  نقلهم  عملية  خالل  اأو 
�سجن  اإىل  اأخرى  �سجون 
االعتداء  يتم  حيث  الدامون، 
على  وال�رصب  باللكم  عليهم 
كافة اأنحاء اجل�سد بالبا�سطري، 
وال�سب  لالإهانة  ويتعر�سون 
وال�ستم باأقذر الكلمات النابية 
�سيارة  يف  تواجدهم  خالل 
االنتظار  غرف  اأو  البو�سطة 

باملحاكم.

عقوبات متنوعة

اأو�سح  االأ�رصى  اإعالم  مكتب 
الفل�سطينيني  االأطفال  باأن 
يتعر�سون اإىل اأ�سكال متعددة 
على  والتنكيل  العقوبات  من 
اإىل  فاإ�سافة  االحتالل،  يد 
اليومية  االعتقال  عمليات 
التي يتعر�س خاللها االأطفال 
اإىل  االأوىل  اللحظة  منذ 
بهم  والزج  املربح،  ال�رصب 
مراكز  يف  قا�سية  ظروف  يف 
وممار�سة  والتحقيق  التوقيف 
كل اأ�سكال االنتهاك والتعذيب 
واجل�سدي  النف�سي  وال�سغط 
عقوبة  اأي�ساً  فهناك  بحقهم، 
على  املنزيل  احلب�س  فر�س 
وحتديداً  االأطفال،  مئات 
اأطفال مدينة القد�س لفرتات 
خمتلفة، ولها تاأثري �سلبي على 
نف�سية الطفل، وكذلك االإبعاد 
طويلة،  لفرتات  املنزل  عن 
وقد تكون يف اأماكن بعيدة من 
له  يت�سبب  مما  الطفل،  �سكن 
هذا  قا�سية،  نف�سية  اآثار  يف 

الغرامات  فر�س  عن  عدا 
املالية عليهم.

على  االعتداءات  اآخر  اأحد 
االأطفال، اأقدمت اإدارة �سجن 
ق�سم  اإغالق  على  فيه  جمدو 
والذي  االأ�سبال  االأ�رصى 
بذريعة  طفاًل،   63 ي�سم 
االأ�سبال  االأ�رصى  اأحد  هجوم 
حيث  ال�سجانني،  اأحد  على 
جميع  باإخراج  االإدارة  قامت 
الكهربائية كاملراوح  االأجهزة 
الق�سم  من  الطبخ  وبالطة 
اخلروج  من  االأ�رصى  ومنع 

للفورة.

خمالفة القانون

يعترب  االأ�رصى  اإعالم  مكتب 
بحق  االحتالل  اإجراءات  اأن 
االأطفال خمالفة وا�سحة لكل 
م  االتفاقيات الدولية التي حتِرّ
اإال  االأطفال  العتقال  اللجوء 
وعلى  احلاالت،  اأ�سيق  يف 
االتفاقيات  اأن  من  الرغم 
االإن�سان  حلقوق  الدولية 

حقوق  اتفاقية  وحتديداً 
�رصورة  على  �سددت  الطفل، 
لالأطفال،  احلماية  توفري 
االحتالل  �سلطات  اأن  اإال 
االإ�رصائيلي جعلت من اعتقال 
هدفا  الفل�سطينيني  االأطفال 
عاجاًل، واأقدمت على اعتقال 
احتاللها  منذ  منهم  االآالف 
حيث  الفل�سطينية،  لالأرا�سي 
بني  االعتقال  حاالت  و�سلت 
االأطفال منذ انتفا�سة القد�س 
اإىل ما يزيد عن )5000( حالة 

اعتقال.
يطالب  االأ�رصى  اإعالم  مكتب 
بحقوق  املعينة  املوؤ�س�سات 
حلماية  تتدخل  اأن  االأطفال 
جرائم  من  فل�سطني  اأطفال 
بحقهم،  امل�ستمرة  االحتالل 
االحتالل  على  وال�سغط 
الطفل  حقوق  اتفاقية  لتنفيذ 
ال�سالمة  لهم  ت�سمن  التي 

وحقهم يف احلياة االآمنة.
تقرير: اإعالم الأ�سرى
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الأ�سري املري�ض اأحمد غنام.. 
معركة احلرية والكرامة

تقرير: اإعالم الأ�سرى

مر�س  اأن  من  وبالرغم 
ال�رصطان يف الدم يتهدد حياة 
االأ�سري ويظلل و�سعه ال�سحي 
مل  اأنه  اإال  بالرتاجع؛  االآخذ 
باال�ستمرار  قراره  على  يوؤثر 
حتى  املفتوح  اإ�رصابه  يف 
فالقيد  والكرامة،  احلرية 
يُك�رص ك�رصا وال يُحّل يف هذه 

احلاالت.
�سقيق  غنام  نا�رص  وي�رصح 
اإعالم  مكتب  لـ  االأ�سري 
ال�سحي،  و�سعه  االأ�رصى 
و�سلهم  ما  اآخر  اأن  حيث 
يعاين  اأنه  كان  اأيام  قبل  عنه 
بني  االأنف  يف  نزيف  من 
احلني واالآخر واآالم يف الكبد 
و�سعف ع�سلة القلب ونق�س 

قدرة  وعدم  الوزن  يف  حاد 
املعدة  يف  واآالم  ال�سري  على 

والراأ�س.
اأحمد  االأ�سري  باأن  ويو�سح 
ما زال يقبع يف �سجن الرملة 
دون اأي اهتمام بحالته ودون 
م�ست�سفى  اإىل  نقله  حتى 
مكان  يف  يكون  كي  مدين 
اإىل  اإ�سافة  مهياأ الأي طارئ، 
االحتالل  تعنت  ا�ستمرار 
االإداري  اعتقاله  ق�سية  يف 
ملطلبه  اال�ستجابة  ورف�س 

يف حتديد �سقف له.
اأن هذا االعتقال  اإىل  وي�سري 
حيث  لالأ�سري،  ال�ساد�س 
بحقه  االعتقاالت  بداأت 
عامني  ملدة   1997 عام  منذ 
ون�سف وبعدها اعتقل مرتان 
�سنوات،  لعدة  خاللها  وحكم 

كلها  مرات  ثالث  اعتقل  ثم 
رهن االعتقال االإداري.

اعتقال  منذ  وي�سيف:" 
متوز/  بداية  يف  �سقيقي 
حتويله  مت  املا�سي  يوليو 
اأن  فقرر  االإداري  لالعتقال 
الظلم،  هذا  على  ينتف�س 
اأعواما  اأم�سى  كان  حيث 
تهمة  دون  االعتقال  هذا  يف 
ويتم  حماكمة  وال  مربر  وال 

التجديد له عدة مرات".
االأمر  ينتهي  اأن  ومن املقرر 
ال�ساد�س  يف  احلايل  االإداري 
احلايل  �سبتمرب  اأيلول/  من 
و�سط تهديدات من االحتالل 
اكرتاث  اأي  دون  له  بتجديده 
بو�سعه ال�سحي وحالته التي 

تدعو لتدخل عاجل.

حراك �سامت

حراكها  العائلة  وتوا�سل 
ال�سعبي املدافع عن اإ�رصاب 
خيمة  تقيم  حيث  غنام، 
اعت�سام دائمة اأمام منزله يف 
اخلليل  جنوب  طرامة  قرية 
الفعاليات  يف  وت�سارك 

امل�ساندة للم�رصبني.
االأ�سري  باأن  غنام  ويو�سح 
طفالن  ولديه  متزوج 
اأحدهما يبلغ من العمر اأربعة 
ون�سف،  عاما  واالآخر  اأعوام 
االأكرب  طفله  باأن  مبينا 
يت�ساءل دائما عن والده وعن 
واأنه كرب قبل  حياته و�سحته 
العائلة  من  وي�ستف�رص  اأوانه 
االإداري وحياة  حول اعتقاله 
واإ�رصابه  االأ�رص  يف  والده 

امل�ستمر.
جدا  جنله  يفتقده  ويتابع:" 
االأطفال  يرى  حني  خا�سة 
الت�ساوؤالت  ويكرث  اآبائهم  مع 
عنه  االإفراج  موعد  حول 
على  اإجابة  منلك  ال  ولكننا 
ذلك، فهذه م�سكلة االعتقال 
واالأ�سري  العائلة  اأن  االإداري 
مزاج  رهن  اأع�سابهم  تبقى 
التي  االحتالل  خمابرات 

تقرر متى االإفراج".
ويبدي غنام قلقا بالغا حتمله 

و�سع  حول  كذلك  العائلة 
واأنه  خا�سة  ال�سحي  االأ�سري 
كان خ�سع لعملية زراعة نخاع 
�رصطان  مر�س  ملواجهة 
يكون  اأن  احتمالية  مع  الدم، 
ظل  يف  له  عاد  قد  املر�س 

نق�س املناعة امل�ستمر.
كان  االأ�سري  اأن  اإىل  وي�سري 
اأحد �سحايا االإهمال الطبي 
يف االعتقاالت ال�سابقة حني 
عانى من ال�رصطان ومل تقدم 
عالج  اأي  ال�سجون  اإدارة  له 

بل كان يلجاأ مع االأ�رصى اإىل 
وخلطات  طبيعية  و�سفات 
اأع�ساب من اأجل التغلب على 

اآالمه.
بتحويل  العائلة  وتنا�سد 
احلراك ال�سامت مع االأ�رصى 
فاعل  حراك  اإىل  امل�رصبني 
تعنت  يواجه  كي  وجدي 
على  ويجربه  االحتالل 
الذين  االأ�رصى  عن  االإفراج 
قرارات  باإ�رصابهم  يواجهون 

االعتقال االإداري البغي�س.

يوا�سل الأ�سري املري�ض اأحمد عبد الكرمي غنام )42 عاما( معركة التحدي باأمعائه 
اخلاوية لأكرث من 66 يوما رف�سا لعتقاله الإداري، وتوا�سل معه اآلمه واأوجاعه 
بالت�ساعد يف ظل تعنت الحتالل ورف�ض الإفراج عنه بحجة وجود ملف �سري ل 

يقبل العر�ض ول النقا�ض.

الحتالل يختطف م�ستقبل اأطفال فل�سطني بالتنكيل والعتقال
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يف اأول تنقل لهم هذا املو�سم بعد 
القواعد  داخل  مقابلتني  خو�ض 
ومولودية  ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
فوز  خاللهما  حققوا  اجلزائر 
اجلديد  املدرب  وجنح  وهزمية، 
الثقة  اإعادة  يف  بوغرارة  اليامني 
تعيينه  مت  الذي  وهو  اأ�سباله  اإىل 

للنادي  الفنية  العار�سة  راأ�ض  على 
مهامه  يف  له  نقاط  اأول  وك�سب 
اجلديدة خلفا للثنائي عبد الكرمي 
اللذان  جاليت  وم�سطفى  �سابر 
الطاقم  يف  م�ساعدين  اإىل  حتوال 

الفني.
ومتّكن العبو ال�ساورة من ال�سمود 
"ال�سام"  ت�سكيلة  العبي  اأمام 
لهم  ت�سمح  ثمينة  بنقطة  وعادوا 

من  املقبلة  املرحلة  بتح�سري 
املعنويات،  باأف�سل  املناف�سة 
مقابلتني  تاأجيل  مت  الذين  وهم 
واحتاد  بارادو  نادي  اأمام  لهم 
اجلولتني  حل�ساب  العا�سمة 
التوايل  على  واخلام�سة  الرابعة 
من الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف 
هذا ال�سدد التحق الالعبون �سباح 
بعدما قادتهم  ب�سار  اأم�ض مبدينة 

نحو  ق�سنطينة  مطار  من  الرحلة 
العا�سمة اأين ق�سوا ليلة اأول اأم�ض 
الرحلة  يوا�سلوا  اأن  قبل  هناك 
ب�سار  مدينة  نحو  اأم�ض  �سباح 
اأن  وينتظر  بها  التحقوا  والتي 
ا�ستئناف  قبل  راحة  فرتة  ياأخذوا 
انتظار  يف  جمددا  التدريبات 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  اإعالن 
املقابالت  اإقامة  تواريخ  القدم 

وفد �لفريق حّل �أم�س مبدينة ب�شار

�سبيبة ال�ساورة تعود باأول النقاط من خارج الديار

مالكمة / مونديال 2019:

 تاأهل �سعيب بلودينات�س اىل 

الدور ثمن النهائي
تاأهل املالكم اجلزائري �سعيب 
بلودينات اىل الدور ثمن النهائي 
من مونديال-2019 باأيكاترنبورغ 
الرو�سية عقب فوزه ب4-1 على 
نظريه االيطايل  كاربوتي مريكو 
اأول ام�ض حل�ساب الدور 16 من 
هذا  ويعد  العاملية،  املناف�سة 
ثاين تاأهيل للجزائر بعد اقتطاع 
كرامو �سم�ض الدين وزن 69 كغ 
العبور  بطاقة  �سابق  وقت  يف 
على   النهائي  ثمن  الدور  ايل 
ح�ساب  �سوتومايور لورينزو من 
اأذربيجان بنتيجة 3-2، وعرفت 
منازالت االحد املن�رصم اإق�ساء 
عبد  اجلزائريني  املالكمني 
احلفيظ بن �سبلة 91 كغ وحممد 
حومري 81  كغ يف الدور الثاين 
من  كل  امام  انهزامهما  عقب 
عبد  ريا�ض  عمار  االأملاين 
خوليو  الكروز  والكوبي  اجلبار 

�سيزار على التوايل.
واعفي عبد احلفيظ بن �سبلة 91 
كغ من الدور االأول اإال انه تعرث يف 
الدور الثاين امام االملاين عمار 
بنتيجة 1-4  ريا�ض عبد اجلبار 
ملواطنه  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 
حممد حومري )81  كلغ( الذي 
انهزم اأمام الكوبي الكروز خوليو 
�سيزار )اأربع مرات بطل العامل( 
بنتيجة 5-0  .كما اق�سي كل من 
يون�ض منو�سي  و  فلي�سي  حممد 
ادوار  يف  بعزيز  بن  بن  ور�سا 
املناف�سة.وت�سارك  من  خمتلفة 
يف  مالكمني  ب�سبعة  اجلزائر 
للمالكمة  مونديال-2019 
ايكاترتنبورغ  مبدينة  اجلاري  
مالكما   450 يجمع   والذي 

ميثلون 87 بلدا.

متكن فريق �شبيبة �ل�شاورة من جلب �أول نقاط �ملو�شم �لكروي �جلديد من خارج �لقو�عد بعد �لتعادل �لذي فر�شه 
على م�شيفه جمعية عني مليلة خالل �ملقابلة �لتي جمعتهما �أول �أم�س على ملعب �لأخري �شمن ت�شوية رزنامة 

�للقاء�ت �ملتاأخرة، حيث �فرتق �لناديان على وقع �لتعادل �ل�شلبي، و�لذي منح ت�شكيلة "ن�شور �جلنوب" نقطة ثمينة 
يف �شباق �للعب على �لأدو�ر �لأوىل هذ� �ملو�شم، وهي �أول نقطة بعود بها �لالعبون من خارج �لقو�عد 

لالأوا�سط  الوطني  املنتخب  نال 
ذكور املرتبة الثانية يف مناف�سات 
اختتمت  التي  افريقيا  اأمم  كا�ض 
بالدار  املن�رصم  االحد  اأم�سية 
اربع  بر�سيد  املغربية  البي�ساء 
ميداليات 3 ذهبيات وف�سية، وتوج 
البلد املنظم ذكور واناث  منتخب 
مبجموع  افريقيا  بكا�ض  املغرب 
7ذهبيات، 5 ف�سيات و12 برونزية، 
التون�سي  املنتخب  اأكمل  فيما 
بذهبيتني ف�سيتني  التتويج،  من�سة 
اجلزائر  واأ�رصكت  وبرونزيتني، 
هذه  يف  ذكور  م�سارعني  اأربعة 
امل�سابقة وجنحوا كلهم يف �سعود 
من�سة التتويج حيث نال الذهب كل 
من ر�سوان م�سعود دري�ض وزن اقل 
من 66 كغ، كرمي اودجان اأقل من 

73 كغ وه�سام انور حا�سد اأكرث من 
100 كغ، بينما اكتفى حممد امني 
خ�سارته  عقب  بالف�سية،  طاهرة 
كغ،   60 من  اقل  لفئة  نهائي  يف 
قيا�سية  م�ساركة  املغرب  و�سجل 
 21 م�سارعا   39 عن  يقل  ال  مبا 
منحها  ما  وهو  �سابة،  و18  �سابا 
بع�ض  افتكاك  يف  االأف�سلية 
مقارنة  االإ�سافية  امليداليات 
بالفرق االأخرى، و�سارك يف الطبعة 
للجيدو  اإفريقيا  لكا�ض  االوىل 
اأوا�سط 64 م�سارعا 34 �سابا و30 
وهي  بلدان  �سبعة  ميثلون  فتاة، 
اجلزائر،  املغرب،  اىل  باالإ�سافة 
تون�ض، ال�سينغال، الربتغال، الت�ساد 

والراأ�ض االأخ�رص.
ق.ر.

كاأ�ض  قرعة  اأم�ض  اأول  �سحبت 
املقررة   2019 لالأندية  العامل 
مواجهات  عن  واأ�سفرت  قطر  يف 
كاأ�ض  قرعة  اأفرزت  مرتقبة، 
والتي   2019 لالأندية  العامل 
وت�ست�سيفها  ام�ض  اأول  �سحبت 
عن  احلالية  ال�سنة  اأواخر  قطر 
و�سيلعب  منتظرة،  مواجهات 
وبطل  البطولة  م�ست�سيف  ال�سد 
االأول  الدور  يف  القطري  الدوري 
كالدونيا  من  �سبورت  هينغني  مع 
اأوقيانو�سيا،  بطل  اجلديدة 
من  الفائز  فاإن  للقرعة  ووفقاً 
�سيلعب  وهينغني  ال�سد  مباراة 
بطل  املك�سيكي  مونتريي  مع 
الثاين،  الدور  يف  الكونكاكاف 
ملالقاة  املتاأهل  الفريق  لي�سعد 

بطل دوري اأبطال اأوروبا ليفربول 
االإجنليزي.

الفائز  �سيالقي  الدور  ذات  ويف 
الذي  اآ�سيا  اأبطال  دوري  من 
الثاين  الدور  يف  بعد  يعرف  مل 
بدوري  املتّوج  التون�سي  الرتجي 
هذه  من  والفائز  اأفريقيا،  اأبطال 
كاأ�ض  بطل  �سيالقي  املواجهة 
ليربتادوري�ض الذي مل يعرف بعد 
البطولة  مباريات  وتنطلق  اأي�ساً، 
اأن  على  املقبل  دي�سمرب   11 يف 
يكون النهائي يف 21  منه، ويبقى 
دوري  بطل  االإجنليزي  ليفربول 
املر�سحني  اأقوى  اأوروبا  اأبطال 
للفوز بالبطولة، اإذ هيمنت االأندية 
االأوروبية على اآخر �ست ن�سخ من 

امل�سابقة.

كاأ�س �إفريقيا للجيدو �أو��شط

اجلزائر حتتل الو�سافة بثالث 
ذهبيات وف�سية

قمة اآ�سيوية اإفريقية مرتقبة 
مبونديال الأندية

التابعة  االن�سباط  جلنة  ا�ستدعت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
�سي  وهران  مولودية  فريق  مدرب 
اأجب  من  الوزاين  �رصيف  الطاهر 
اأجل  من  غدا  اأمامها  االمتثال 
بخ�سو�ض  اأقواله  على  اال�ستماع 
اأدىل  التي  االإعالمية  الت�رصيحات 
على  الذعة  انتقادات  موجهة  بها 
رئي�ض الرابطة املحرتفة للعبة عبد 
الربجمة  �سوء  ب�سبب  مدوار  الكرمي 

الذي مل يخدم فريقه، حيث �سيكون 
ت�سكيلة  على  االأول  امل�سوؤول 
نف�سه  عن  الدفاع  اأمام  "احلمراوة" 
بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات  وتربير 
عقب نهاية مواجهة فريقه ومولودية 
اجلزائر والتي خ�رصها العبو وهران 
على ميدانهم بثالثة اأهداف لهدفني 
اجلولة  عن  املقدم  اللقاء  �سمن 
الوطنية، ومل  البطولة  من  اخلام�سة 
اخل�سارة  الوزاين  �رصيف  ي�ست�سغ 

اإىل  الذعة  انتقادات  ووجه  القا�سية 
م�سلحة  ب�رصب  اإياه  متهما  مدوار 
اأ�سبوع  يف  لقاءين  وبرجمة  الفريق 
اأخرى  الأندية  االأمر  عك�ض  للنادي 
عن  بعيدة  تتواجد  والتي  ح�سبه 
عقوبة  املعني  ويواجه  املناف�سة، 
من طرف هيئة مدوار. يف املقابل، 
االجتماع  خالل  اللجنة  اأوقفت 
اأم�ض  اأول  اأع�سائها  جمع  الذي 
بن  مناجري مولودية وهران احلبيب 

ميمون عن ممار�سة مهامه اإىل حني 
حكم  تدوين  بعد  الأقواله  اال�ستماع 
املقابلة قيامه بت�رصف غري ريا�سي 
وجهت  بينما  التحكيم،  طاقم  نحو 
اإنذارا قبل فر�ض عقوبة اللعب دون 
جمهور على �سباب ق�سنطينة بعدما 
اأهلي  اأمام  مواجهتها  حكم  تدوين 
على  االأن�سار  اإقدام  بوعريريج  برج 
اإ�سعال االألعاب النارية ور�سق اأر�سية 

امليدان.

جمعية  فريق  اإدارة  تعاقدت 
املدرب  رفقة  ر�سميا  اخلروب 
ت�سلم  اجل  من  بوعراطة  ر�سيد 
مقاليد العار�سة الفنية للنادي خلفا 
الذي  ماروك  الدين  نور  ملدربها 
اأقيل من املن�سب على خلفية توايل 
لل�ساعد  ال�سلبية  النتائج  �سل�سلة 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  اجلديد 

الثانية، حيث وقع بوعراطة العقد 
م�رصي  رفقة  ام�ض  اول  م�ساء 
الفريق  رئي�ض  بح�سور  "الي�سكا" 
على  الطرفان  واتفق  ذيب،  معمر 
املو�سم  هذا  البقاء  ورقة  لعب 
على  النادي  قدرة  عدم  ظل  يف 
اأجل ال�سعود ح�سب  املناف�سة من 
ال  والتي  ميلكها  التي  االإمكانيات 

ت�سمح للنادي التناف�ض على اإحدى 
التا�سريات الثالث املوؤهلة لل�سعود 
على دوري الكبار. ووقع بوعراطة 
اإىل  اإدارة اجلمعية ميتد  عقدا مع 
نهاية املو�سم الكروي اجلاري، اأين 
على  احلالية  الفرتة  خالل  ي�سعى 
الالعبني  و�سحن  الثقة  ا�ستعادة 
حت�سني  عن  بحثا  الرتكيز  على 

اال�ستفادة  ظل  يف  الفريق،  نتائج 
من خربة املدرب املخ�رصم الذي 
مدربا  ويعترب  اأندية  عدة  عرب  مّر 
اأكادمييا، و�سعت فيه االإدارة الثقة 
للفريق  الثقة  ا�ستعادة  اأجل  من 
املرحلة  خالل  بقوة  والعودة 

املقبلة من املو�سم اجلاري.
ع.ق.

بينما �أوقفت بن ميمون �إىل حني �ل�شتماع لأقو�له

جلنة الن�سباط ت�ستدعي �سريف الوزاين على خلفية انتقاداته ملدوار

�إد�رة ذيب طالبته باللعب على �لبقاء

بوعراطة مدربا جلمعية اخلروب اإىل نهاية املو�سم

ق.ر.

ال�سفاق�سي  نادي  اإدارة  قررت 
التون�سي اإقالة املدرب املونتنيغري 
التي  الهزمية  نيبو�سا، على خلفية 
يف  االأحد  م�ساء  فريقه  تكبدها 
 3 بارادو 1-  اأتلتيك  اأمام  اجلزائر 

حل�ساب ذهاب دور ال�ساد�ض ع�رص 
االأفريقية،  الكونفيدرالية  لكاأ�ض 
واالإقالة مل ت�سمل نيبو�سا فقط، بل 
طالت كامل اجلهاز الفني للفريق، 
با�ستثناء املدرب امل�ساعد و�سيم 

االإ�رصاف  �سيوا�سل  الذي  معلي 
التعاقد  حني  اإىل  الفريق  على 
يكون  وبذلك  جديد،  مدرب  مع 
يف  ين�سط  مدرب  اأول  نيبو�سا 
اال�ستغناء  يتم  التون�سي،  الدوري 

يذكر  اجلديد.  املو�سم  يف  عنه 
اإىل  ال�سفاق�سي  قاد  نيبو�سا  اأن 
بعد  تون�ض  كاأ�ض  ببطولة  التتويج 
الفوز يف الدور النهائي على النجم 

ال�ساحلي.

ال�سفاق�سي يقيل نيبو�سا بعد هزمية بارادو

ع.ق.
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تن�شيطه  خالل  زط�شي  و�أو�شح 
�أم�س  ظهرية  �شحافية  ندوة 
�جلمعية  �أ�شغال  هام�س  على 
�شيدي  مبركز  للفاف  �ال�شتثنائية 
عهد  خالل  تو�جد  �أنه  مو�شى 
بالدنا  يف  �الحرت�ف  �نطالق 
�إ�شافة  مينح  مل  فا�شال  و�عتربه 
يف  �مل�شتديرة  للكرة  �إيجابية 
حتديد  نظام  �أن  و�شدد  بالدنا، 
بند  وفق  �الأندية  و�شقوط  �شعود 

�ملادة 81 من �لقو�نني يتم �لك�شف 
ولي�س  �ملو�شم  بد�ية  عند  عنه 
توجه  �لتي  �الأطر�ف  وعلى  قبله، 
�النتقاد �البتعاد عن �الأمر وعدم 
�ال�شطياد يف �ملياه �لعكرة، وقال 
�لتي  �لور�شات  نتائج  �أن  زط�شي 
�لثمار  جتني  �ل�شيمبوزيوم  ميزت 
�لتي  �لتدخالت  حاليا، من خالل 
�مليد�ن  يف  �ملخت�شون  بها  قام 
ب�رضورة  خاللها  خرجو�  و�لتي 
حت�شبا  �ملناف�شة  نظام  تغيري 

الإنقاذ ما ميكن �إنقاذه.

�لكرة  �الأول على  �عترب �مل�شوؤول 
م�شكل  �أن  بالدنا  يف  �مل�شتديرة 
نظام  متيز  �شود�ء  بقعة  �لديون 
وتتطلب  بالدنا  يف  �الحرت�ف 
تو�جد  ظل  يف  عندها،  �لوقوف 
�لهاوية  �لبطولة  �إىل  تنزل  فرق 
كبرية  مببالغ  تدين  الز�لت  وهي 
م�شيفا  �ملاليري،  ت�شل  وخيالية 
�أن تقلي�س عدد �الأندية �ملحرتفة 
در��شة  مهمة  بت�شهيل  ي�شمح 
�أف�شل  فريقا   18 جمموع  ملفات 

من 32 مثلما هو معمول به �الآن.

�ل�شيغة  �أن  زط�شي  و�أو�شح 
�جلديدة للمناف�شة لن تقل�س مهام 
�ملحرتفة  �لر�بطة  و�شالحيات 
ت�شاعد  �شوف  بل  �لقدم،  لكرة 
على تقلي�س حجم �مل�شاكل �لتي 
�لربجمة  خالل  من  تعرت�شها 

و�مللفات �لتي تعرت�شها، مو�شحا 
�خلطوة  هذه  من  �لهدف  �أن 
متر  �لتي  �ل�شعوبات  تقلي�س 
يف  مو�شم  كل  �لكروية  �لهيئة  بها 
دفعة  فريقا   32 م�شاكل  مو�جهة 
�أن  �ملتحدث  و��شتطرد  و�حدة، 

علي مالك رئي�س �لر�بطة �لهاوية 
للعبة �شوف يتكفل ب�شوؤون �لق�شم 
�لثاين �لذي �شوف يتم تق�شيمه �إل 
فوجني �إىل جانب �لبطولة �لهاوية 
ثالثة  درجة  تلعب  �شوف  �لتي 

وت�شم جمموع �شتة �أفو�ج..

اأو�شح ان تغيري �شيغة املناف�شة لن يقل�ص �شالحيات الرابطة املحرتفة

زط�سي: انطالقة الحرتاف كانت 
فا�سلة وقرار اجلمعية العامة تاريخي

عبرّ رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي عن ارتياحه 
عقب متكنه من مترير امل�شادقة على ال�شيغة اجلديدة لنظام املناف�شة 
انطالقا من املو�شم الكروي اجلديد 2020/2021، حيث اأكد اأن اأع�شاء 

اجلمعية العامة لهيئته الكروية قاموا بقرار تاريخي و�شجاع وجنحوا يف تغيري 
االأنظمة يف الن�شاط الكروي للمنظومة اجلزائرية، مو�شحا اأن خو�ص املناف�شة 

يف البطولة املحرتفة مبجموع 32 ناديا ال يخدم م�شلحة الكرة اجلزائرية، 
يف ظل امل�شاكل والعراقيل الكبرية التي واجهت االحرتاف يف بالدنا ب�شبب 

انطالقته اخلاطئة عند ا�شتحداثه يف العام 2010

غياب مدوار عن اأ�شغال اجلمعية اال�شتثنائية طرح عالمات اال�شتفهام

امل�سادقة على تغيري نظام املناف�سة انطالقا 
من مو�سم 2021/2020

وفق تقارير اإعالمية كولومبية

اخل�سر يواجهون كولومبيا وديا يف ليل الفرن�سية
تتوّجه �الأمور نحو �لرت�شيم فيما يتعلق 
مبنتخب �أمريكا �جلنوبية �لذي �شوف 
يكون مناف�س �ملنتخب �لوطني خالل 
�شهر �أكتوبر �ملقبل �شمن مبار�ة ودية 
�ملناف�شة  توقف  فرتة  خالل  جتري 
�لفيفا  تو�ريخ  �شمن  تندرج  و�لتي 
ك�شفت  �ل�شدد  هذ�  ويف  �لدولية، 
�الحتاد  �أن  كولومبية  �إعالمية  تقارير 
�لكولومبي لكرة �لقدم و�فق على طلب 
برجمة  بخ�شو�س  �جلز�ئري  نظريه 
خالل  �ملنتخبني  جتمع  ودية  مقابلة 
�إذ�عة  ك�شفت  حيث  �ملقبل،  �ل�شهر 
�الحتاديتني  �أن  �ملحلية  »كار�كول« 
خمتلف  حول  �التفاق  �إىل  تو�شلتا 

�لودية  �ملقابلة  برجمة  تفا�شيل 
جتري  �شوف  �أين  عنا�رضهما،  بني 
�لفرن�شية،  ليل  مدينة  يف  �ملقابلة 
�لفرتة  خالل  وذلك  �التفاق  ح�شب 
�ملقبل  �أكتوبر   15 �إىل   7 من  �ملمتدة 

وفق �أجندة �لتو�ريخ �لدولية.
حمطة  �ملقابلة  هذه  تكون  و�شوف 
�لوطني  �لناخب  الأ�شبال  حت�شريية 
للت�شفيات  حت�شبا  بلما�شي  جمال 
�ملوؤهلة �إىل كاأ�س �إفريقيا لالأمم �لتي 
�خل�رض  وتنتظر  نوفمرب  �شهر  تنطلق 
خرجة ملالقاة ز�مبيا يف �أوىل جوالت 
�لدورة �لت�شفوية �لتي جتري نهائياتها 
بينما  بالكامريون،   2021 �لعام  يف 

يلعب رفقاء �لنجم �لكولومبي جيم�س 
رودريغيز �ملقابلة حت�شري� للت�شفيات 
�ملوؤهلة �إىل كاأ�س �لعامل 2022 بقطر، 
وكولومبيا  لقاء �خل�رض  وياأتي برجمة 
بلما�شي  �ملدرب  طلب  على  بناء 
مقابالت  برجمة  �رضورة  �لفاف  من 
له  ت�شمح  قوية  منتخبات  �أمام  ودية 
يف  �أ�شباله  ��شتعد�د  على  �لوقوف 
قدرة  ومدى  قوية  منتخبات  مو�جهة 
�مل�شتوى  على  �ملناف�شة  �لالعبني 
�ملوؤهلة  للت�شفيات  ��شتعد�د  �لعايل 
�لعام  تنطلق  �لتي  قطر  مونديال  �إىل 

�ملقبل.
عي�شة ق.

ل مواجهة منتخب من اأمريكا اجلنوبية على املنتخب الفرن�شي ف�شرّ

فيغويل: بلما�سي غريرّ العقلية داخل اخل�سر 
واأعاد الروح القتالية لالعبني

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �متدح 
�ملنتخب  مدرب  فيغويل  �شفيان 
جنح  بعدما  بلما�شي  جمال  �لوطني 
�لت�شكيلة  بيت  د�خل  �الأمور  تغيري  يف 
�لعقليات  من  �لكثري  وعّدل  �لوطنية 
�لت�شكيلة  عليها  ت�شري  كانت  �لتي 
و�أو�شح  �شابق،  وقت  يف  �لوطنية 
�إىل  بها  �أدىل  ت�رضيحات  يف  فيغويل 
قدوم  �أن  فناك«  دو  »الغازيت  موقع 
بلما�شي �أدخل تعديالت �إيجابية د�خل 
منذ  كان  �لذي  وهو  �ملجموعة  روح 
ورفع  �لالعبني  بتحفيز  يقوم  �لبد�ية 
على  �لت�شديد  خالل  من  �ملعنويات 
�أهمية حمل �لقمي�س �لوطني و�لدفاع 
على �الألو�ن �لوطنية بقوة، م�شيفا �أن 
بلما�شي طالب �جلميع برفع �لتحدي 
�ل�شحيحة  �ل�شكة  �إىل  �رضيعا  و�لعودة 
�لقتالية  �لروح  زرع  خالل  من  وذلك 
من  وذلك  �لفوز،  حتقيق  يف  و�لرغبة 

خالل برجمة ح�ش�س فيديو لالعبني 
يف  �لوطني  �ملنتخب  مقابالت  ت�شم 
مبنتخب  خا�شة  �ل�شابقة  �الأعو�م 
زرعت  و�لتي  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
ي�شيف،  عالية  وطنية  روحا  فيهم 
نادي  يف  �ملحرتف  �لالعب  و�عرتف 
غاالتا�رض�ي �لرتكي �أن �لف�شل �لكبري 
يف تتويج �جلز�ئر بلقب كاأ�س �إفريقيا 
�لذي  �لكبري  �لعمل  �إىل  يعود  لالأمم 
�لطاقم  و�أع�شاء  بلما�شي  به  قام 
�لتهنئة  ي�شتحقون  و�لذين  �مل�شاعد 
مع  بذلوها  �لتي  �ملجهود�ت  على 
ميد�ن  متو�شط  وك�شف  �ملجموعة. 
و�أكد  به  �ت�شل  بلما�شي  �أن  �خل�رض 
�مليد�ن،  و�شط  من�شب  يف  و�شعه  له 
و�أو�شح �نه مل يرتدد يف �ملو�فقة من 
�أجل م�شلحة �ملنتخب �لوطني و�لذي 
�شيكون جاهز� للعب معه يف �أي من�شب 
�نب  له، م�شيفا  ير�ه �ملدرب منا�شبا 

ملا�شي طالبه �أن يكون قدوة لالعبني 
و�ملثال لزمالئه �لالعبني على �أر�شية 
خريج  �لالعب  �عرتف  �مليد�ن. 
يف�شل  �نه  �لفرن�شي  غرونوبل  نادي 
مو�جهة منتخب من �أمريكا �جلنوبية 
�لفرن�شي،  �ملنتخب  مقابلة  عو�س 
ميلك  ال  �أنه  �ل�شدد  هذ�  يف  و�أ�شار 
ودية  برجمة  حول  ر�شمي  �أمر  �أي 
�الأمر  لكن  �لفرن�شي،  �ملنتخب  �أمام 
مالقاة  يف�شل  �شوف  �إليه  يعود  لو 
منتخب من �أمريكا �جلنوبية، رغم �أنه 
�أ�شاد بت�شكيلة �ملدرب ديدييه دي�شان 
و��شتطرد  �لعامل،  بطلة  باعتبارها 
منتخب  مو�جهة  يف  يرغب  كان  �أنه 
قوي  منتخب  لرغبته يف مالقاة  غانا 
عدد  عن  متاأ�شفا  عال،  وم�شتوى 

حدوث �الأمر.
عي�شة ق.

�لعامة  �جلمعية  �أع�شاء  �شادق 
لكرة  �جلز�ئرية  لالحتادية 
نظام  تغيري  على  باالأغلبية  �لقدم 
�ملو�شم  من  �نطالقا  �ملناف�شة 
 2021/2020 �جلديد  �لكروي 
بر�بطة  �الكتفاء  خالل  من  وذلك 
حمرتفة و�حدة، �شوف تعرف رفع 
�إىل 18 فريقا ب�شيغة  �الأندية  عدد 
�ملناف�شة �جلديد عو�س 16 مثلما 
تتحول  بينما  به حاليا،  هو معمول 
�لهاوية  بطولة  �إىل  �لثانية  �لر�بطة 
جمموعتني  �شكل  على  وتلعب 
فريقا،   16 و�حدة  كل  ت�شم 
�لتي  �ال�شتثنائية  �جلمعية  عرفت 

�شيدي  مبركز  �أم�س  �شباح  جرت 
ع�شو�   98 جمموع  ح�شور  مو�شى 
ي�شكلون  ع�شو�   125 جمموع  من 
بارز  بغياب  ومتيزت  �أع�شاءها، 
�ملحرتفة  �لر�بطة  رئي�س  من  لكل 
مدو�ر  �لكرمي  عبد  �لقدم  لكرة 
عالمات  من  �لكثري  طرح  �لذي 
�ل�شابق  �لفاف  ورئي�س  �ال�شتفهام 
حممد رور�وة �لذي مل ي�شجل دوره 
�جلمعية  �أع�شاء  �شار  �الآخر.  هو 
�ملكتب  منو�ل  على  للفاف  �لعامة 
�إحد�ث  على  وو�فقو�  �لفدر�يل 
�الأندية  عدد  وتقلي�س  �لتعديالت 
�ملحرتفة �إىل 18 فريقا عو�س 32 

�إىل  ر�بطتني،  عرب  ين�شطون  ناديا 
�لق�شم  يعرف  �شوف  ذلك  جانب 
بعد  �أفو�ج  �شتة  ��شتحد�ث  �لثالث 
�إلغاء ق�شم ما بني �لر�بطات، بينما 
مبجموعة  �الأول  �جلهوي  يجري 
و�حدة ت�شم 16 فريقا وجهوي ثاين 
ي�شم فوجني يف كل فريق ي�شم 16 
فريقا، يف �ملقابل مل حت�شم �لفاف 
�إىل  و�ل�شقوط  �ل�شعود  �شيغة  بعد 
يتم  �أين �شوف  �لر�بطة �ملحرتفة، 
�لفرتة�  خالل  �الأمر  عن  �لك�شف 
ملقبلة ما بني �شعود خم�شة �أندية 
و�شقوط ثالثة قرق �أو �شعود �أربعة 

و�شقوط فريقني.

للمحليني  �لوطني  �ملنتخب  يو��شل 
�ال�شتعد�د على م�شتوى مركز حت�شري 
�ملنتخبات �لوطنية يف �شيدي مو�شى 
��شتعد�د للمقابلة �لتي يخو�شها �الأحد 
وتندرج  �ملغربي  نظريه  �أمام  �ملقبل 
�شمن �لدور �لت�شفوي �الأخري �ملوؤهل 
للمحليني،  �الإفريقية  �لبطولة  �إىل 
ولهذ� �لغر�س يقف �ملدرب �لفرن�شي 
من  �أ�شباله  ��شتعد�د�ت  على  باتيلي 
�لتدريبية  �حل�ش�س  برجمة  خالل 
�إمكانيات  على  للوقوف  حت�شبا 
�لالعبني و��شتعد�دهم و�ختيار �أف�شل 
�لعنا�رض �لقادرة على �للعب و�لدخول 
�أمام  �ملقررة  �الأ�شا�شية  �لت�شكيلة  يف 

ت�شكيلة »�أ�شود �الأطل�س«.
�لفني  �لطاقم  قام  �ل�شدد،  هذ�  ويف 
العبني  �إىل  �لدعوة  بتوجيه  �لوطني 
 24 قائمة  �إىل  لالن�شمام  جديدين 
العبا �لتي �شبق �أن مت توجيه �لدعوة 
لها يف وقت �شابق من �أجل �مل�شاركة 
يف ترب�س �شيدي مو�شى، ويتعلق �الأمر 
بكل من حار�س نادي بار�دو مو�شاوي 
والعب �حتاد �لعا�شمة حمزة كودري 
بوحلفاية  زكريا  للثنائي  خلفا  وذلك 
وميلود  بوعريريج  برج  �أهلي  حار�س 
ربيعي العب مولودية �جلز�ئر �للذ�ن 
يعانيان من �الإ�شابة ومت �إعفائهما من 
�جل  من  جاهزيتهما  لعدم  �لرتب�س 

خو�س �ملقابلة.
�لناخب  يتو�جد  �أخرى،  جهة  من 
مركز  يف  بلما�شي  جمال  �لوطني 
ملعاينة  حت�شبا  مو�شى  �شيدي 
على  و�لوقوف  �ملحليني  �لالعبني 
طالب  �نه  ورغم  ��شتعد�د�تهم، 
�ملحلي  �ملنتخب  تدرب  من  �إعفاوؤه 
وو�شع طاقمه �مل�شاعد حتت ت�رضف 
�لنخبة �لوطنية، �إال �أنه �شجل ح�شوره 
قريبا  �لتو�جد  �أجل  من  �ملركز  يف 
�كت�شاف  على  و�لعمل  �لالعبني  من 
فر�شة  منحهم  ق�شد  منهم  �الأف�شل 

�للعب مع �ملنتخب �الأول م�شتقبال.
ع.ق. 

بلما�شي يتواجد مبركز �شيدي مو�شى للمعاينة

باتيلي يوجه الدعوة للحار�س مو�ساوي
 وكودري لرتب�س املحليني



بليز  الفرن�سي  اعترب 
و�سط  العب  ماتويدي 
اللعب  اأن  جوفنتو�س، 
مدريد  اأتلتيكو  ملعب  على 
االإطالق  على  �سهال  لي�س 
للمواجهة  اإ�سارة  يف  وذلك 
الفريقني،  �ستجمع  التي 
)واندا  ملعب  على  اليوم 
اأوىل  يف  مرتوبوليتانو(، 
جمموعات  دور  جوالت 
واأكد  االأبطال،  دوري 
ت�رصيحات  يف  ماتويدي، 
الر�سمي  املوقع  ن�رصها 
»ندرك  لـ«البيانكونريي«: 

مباريات  اأهمية  جيدا 
و�سنذهب  االأبطال،  دوري 
نتيجة  لتحقيق  ملدريد 
رائع  فريق  لدينا  اإيجابية، 
اأ�سياء  حتقيق  باإمكانه 
على  اللعب  لكن  عظيمة، 
ملعب اأتلتيكو مدريد الذي 
�سهال  لي�س  جيدا،  نعرفه 

على االإطالق«.
مع  العامل  بطل  وتابع 
»لقد   2018 فرن�سا 
ودية  مباراة  يف  واجهناهم 
االأمر  لكن  ال�سيف،  هذا 
نعرف  خمتلفا،  �سيكون 

�سعب  مناف�س  اأتلتيكو  اأن 
�ساحب  اأن  اإال  للغاية«، 
حظوظ  يف  يثق  عاما،   32
>الت�سامبيونز  يف  فريقه 
على  ا�ستع�ست  التي  ليغ 
اليويف منذ 1996، وقال يف 
فرق  »هناك  ال�سدد  هذا 
الفوز  على  قادرة  عديدة 
ونحن  االأبطال،  بدوري 
من �سمنها، كل �سيء وارد، 
كبري،  اإجناز  حتقيق  نريد 
البطولة مباراة  و�سنخو�س 

مبباراة«.
للهتافات  تطرق  كما 

�سد  االأخرية  العن�رصية 
اإنرت ميالن روميلو  مهاجم 
مباراة  خالل  لوكاكو، 
»ميكن  واأو�سح  كالياري  

ويجب حماربة هذا االأمر، 
منتلك التكنولوجيا الالزمة 
اأن  الذين ال يجب  ملعاقبة 

يدخلوا املالعب.

اأجرى ريال مدريد تدريباته 
�سمن التح�سريات ملواجهة 
باري�س �سان جريمان اليوم 
يف م�ستهل م�سواره ببطولة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري 
»ماركا«  �سحيفة  وبح�سب 
مل  زيدان  فاإن  االإ�سبانية، 

على  االعتماد  ي�ستطع 
مودريت�س،  اأ�سين�سيو، 
فالفريدي  وفيدي  اإي�سكو، 
بينما  االإ�سابة،  بداعي 
�سارك بيل الذي غاب عن 
بداعي  ليفانتي  مواجهة 
االإيقاف. ومار�س �سريجيو 

ب�سكل  التدريبات  رامو�س 
بعدة  �سعر  بعدما  طبيعي، 
ليفانتي  �سد  انزعاجات 
والذي  ا�ستبداله،  ومت 
البي  مواجهة  عن  �سيغيب 
االإيقاف،  بداعي  اأ�س جي 
زيدان  ي�ستطيع  ولن 

خدمات  على  االعتماد 
فرن�سا،  بطل  �سد  نات�سو 
لذلك �سارك دي ال فوينتي 
ال�سباب  فريق  العب 
اليوم،  االأول  الفريق  مع 
ومتوقع اأن يحل يف القائمة 

بدال من نات�سو.

واأ�سارت ال�سحيفة، اإىل اأن 
هازارد  اإيدين  البلجيكي 
يف  مرة  الأول  ظهر  الذي 
مباراة ر�سمية �سد ليفانتي 
ب�سكل  �سارك  كبديل، 
اأن  املمكن  ومن  طبيعي 
يلعب اأ�سا�سًيا �سد باري�س.

مبابي حزين لغيابه �أمام ريال مدريد
اأعرب الدويل الفرن�سي كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان جريمان عن حزنه 
لعدم حلاقه مبواجهة ريال مدريد، يف م�ستهل م�سوار فريقه بدوري اأبطال 
اأوروبا اليوم، وتاأكد غياب مبابي عن املباراة حيث تعر�س الإ�سابة ع�سلية 
يف الفخذ االأي�رص، على الرغم من حماوالته االأخرية لدخول قائمة املباراة. 
ر�سمًيا،  االآن  »اأ�سبح  »تويرت«:  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  مبابي،  ون�رص 
اأكون حا�رصا يف بداية حملتنا االأوروبية �سد ريال مدريد«، واأ�ساف:  لن 
»اأنا حزين جًدا لغيابي عن املباراة، لكنني �ساأح�رص من املدرجات لدعم 
الفريق، واآمل اأن اأعود بكامل جاهزيتي بن�سبة 100%، الأوا�سل بذل اأف�سل 
وكافاين  مبابي  غياب  تاأكد  اأنه  يُذكر  دائًما«.   اأفعل  كما  للفريق  لدي  ما 
بداعي االإ�سابة، بينما �سيغيب الربازيلي نيمار عن اللقاء بداعي االإيقاف 
نظًرا للعقوبة املفرو�سة عليه من املو�سم املا�سي، ليفقد البي اإ�س جي 

ثالثي الهجوم اأمام املرينغي

�أن�شيلوتي: ليفربول �ملر�شح �لأقوى 
للتتويج بدوري �لأبطال و�لربميرليغ
اأن مواجهة ليفربول  اأن�سيلوتي املدير الفني لنابويل،  اقال الإيطايل كارلو 
حامل لقب دوري االأبطال، يف م�ستهل م�سواره بالبطولة ال، �ستكون �سعبة 
جًدا، م�سرًيا اإىل اأن الريدز هو املر�سح االأول للفوز باللقب هذا املو�سم.  
وقال اأن�سيلوتي، خالل ت�رصيحات نقلها موقع »كالت�سيو مريكاتو« االإيطايل: 
وليفربول  املر�سح،  هو  اللقب  حامل  يكون  ما  عادة  امُلف�سل  »املر�سح 
باآليات تلقائية تتح�سن مبرور الوقت«، واأ�ساف: »ليفربول  حت�سن، ويلعب 
االنت�سارات  ب�سبب  ولي�س  ا،  اأي�سً االإجنليزي  بالدوري  للفوز  املر�سح  هو 
لدينا  نابويل  يف  »نحن  وتابع:  فريق«.  اأقوى  لديهم  الأن  ولكن  املتتالية، 
ت�سكيلة كاملة وتناف�سية يف كل مركز اأي�سا، والهدف االآن يف دوري االأبطال 
هو امُل�سي قدًما، واأعتقد اأنه ميكننا القيام بذلك«.واختتم: »ليفربول تطور 
ا تطورنا، وقمنا بتح�سني الفريق، ومن  مقارنة باملو�سم املا�سي، لكننا اأي�سً
وجهة نظر عاطفية، �سيكون مثل العام املا�سي، مباراة قتالية للغاية، وناأمل 

اأن نُحقق نف�س النتيجة«

�أزمة يف حر��شة مرمى دورمتوند قبل 
مو�جهة بر�شلونة

 املتوقع اأن يواجه نادي بورو�سيا دورمتوند االأملاين م�ساكل يف مركز حرا�سة 
املرمى خالل مباراته املهمة اأمام بر�سلونة االإ�سباين غدا الثالثاء، يف اإطار 
دور املجموعات من دوري اأبطال اأوروبا، ياأتي ذلك بعد اأن تغيب احلار�سان 
الذي  اخلتامي  التدريب  عن  اأول�سليجل،  واإيريك  هيت�س  مارفني  البديالن 
اأجراه الفريق بعد ظهر اليوم االإثنني ا�ستعدادا ملواجهة النادي الكتالوين يف 
دورمتوند. وينذر هذا الغياب باحتمال عدم جاهزية احلار�سني للم�ساركة 
غدا كبديلني للحار�س االأ�سا�سي رومان بوركي، و�سارك يف التدريب بدال 

من هيت�س واأول�سليجل، كل من يان با�سكال ريكرت ويونا�س هوبه.

بر�شلونة يخ�شى توهج �ألكا�شري
اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين ام�س اأن بر�سلونة يخ�سى الغزارة التهديفية التي يتمتع 
بها جنمه ال�سابق باكو األكا�سري مهاجم بورو�سيا دورمتوند.ويلتقي بر�سلونة مع 
دوري  ببطولة  املجموعات  دور  من  االأوىل  اجلولة  مناف�سات  �سمن  دورمتوند 
مواجهة  فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفًقا  اأوروبا،  اأبطال 
�سيف  يف  نو«  »كامب  عن  الرحيل  منذ  بر�سلونة،  �سد  له  االأوىل  هي  األكا�سري 
2018، وتاأتي املواجهة يف اأف�سل فرتات األكا�سري على امل�ستوى التهديفي، فهو 
ولكن  مباراة.  اأحرز 19 هدًفا يف 32  اإىل دورمتوند  االن�سمام  ب�سكل عام منذ 
له يف انطالقة املو�سم احلايل حمرًزا  اأف�سل معدل  يعي�س  االإ�سباين  املهاجم 
7 اأهداف خالل 6 مباريات مع دورمتوند، وذلك مبعدل هدف كل 75 دقيقة، 
كما اأنه على امل�ستوى الدويل اأحرز 3 اأهداف رفقة اإ�سبانيا يف مباراتي رومانيا 
وجزر فارو بالت�سفيات املوؤهلة اإىل يورو 2020. واأ�سارت »موندو ديبورتيفو« اإىل 
اأن مواجهة بر�سلونة حتفز األكا�سري كثرًيا نحو التاألق، الأنه مل يكن يح�سل على 
دقائق لعب هناك، رغم اأن كان لديه معدل تهديفي جيد، حمرًزا 15 هدًفا خالل 

51 مباراة، وذلك بالنظر اإىل اأنه كان ي�سارك كثرًيا كبديل.

ميونخ  بايرن  ي�ستهل 
االأملاين م�سواره يف بطولة 
دوري اأبطال اأوروبا اليوم 
النجم  �سد  مبواجهة 
على  ال�رصبي  االأحمر 
يف  اأرينا،  األيانز  ملعب 
لدور  االفتتاحية  اجلولة 
ويحل  املجموعات، 
على  البافاري  الفريق 
الثانية،  املجموعة  راأ�س 
توتنهام  ت�سم  التي 
واأوملبياكو�س  هوت�سبري 
اليوناين، باالإ�سافة للنجم 
القرعة  وتبدو  االأحمر. 
ن�سبًيا  و�سهلة  متوازنة 
االأملاين،  العمالق  على 
الذي ال يعد التاأهل للدور 
م�سكلة  مبثابة  التاين 

بالن�سبة له.
 

ح�صن منيع
 

ح�سًنا  البايرن  ميلك 
معقله  يف  يكمن  منيًعا 
مل  الذي  اأرينا،  األيانز 
ي�سهد اأي خ�سارة للفريق 
املجموعات  مرحلة  يف 
وتعود  �سنوات،   6 منذ 
تلقاها  هزمية  اآخر 

الفريق البافاري يف عقر 
املجموعات  بدور  داره 
 ،2013 دي�سمرب  ل�سهر 
على  فيه  �سقط  الذي 
�سيتي  مان�س�سرت  يد 
ومنذ   ،2-3 االإجنليزي 
ذلك احلني مل يتمكن اأي 
ال�رصر  اإحلاق  من  فريق 
معقله  يف  بالبايرن 
من  املرحلة  هذه  خالل 
�سهدت  التي  البطولة، 
مل  مباراة   15 خو�سه 
الأي  خاللها  يتعر�س 

خ�سارة.
املواجهات  هذه  وخالل 
 14 البايرن  حقق 

تعادل  بينما  انت�ساًرا، 
والتي  واحدة،  مباراة  يف 
اأجاك�س  �سد  كانت 
الهولندي  اأم�سرتدام 
املو�سم  يف   )1-1(
هذه  وت�سري  املن�رصم، 
اجلحيم  اإىل  االإح�سائية 
كافة  ينتظر  الذي 
مناف�سي بايرن ميونخ يف 
كل  املجموعات  مرحلة 
مو�سم يف ال�سنوات ال�ست 

االأخرية.
 

ندية تاريخية
 

لبايرن  ي�سبق  ومل 
االأحمر  النجم  مواجهة 
اجلديدة  الن�سخة  يف 
لكنهما  االأبطال،  لدوري 
االأدوار  يف  مرتني  التقيا 
للن�سخة  االإق�سائية 
مو�سم  ففي  القدمية، 
1991/1990 التقى بايرن 
بنظريه ال�رصبي يف ن�سف 
االأوروبية،  الكاأ�س  نهائي 
االأحمر  النجم  لكن 
البافاري  بالفريق  اأطاح 
خارج البطولة، وا�ستطاع 
التاأهل  ال�رصبي  الفريق 
للمباراة النهائية، ليواجه 
قبل  الفرن�سي  مار�سيليا 

بركالت  عليه  يتغلب  اأن 
ويتوج   3-5 الرتجيح 
تاريخ  يف  الوحيد  بلقبه 

البطولة.
عام  ب�سكل  وبالنظر   
بايرن  مواجهات  اإىل 
فاإن  االأحمر،  النجم  مع 
متكافئة  تبدو  النتائج 
خا�سا  حيث  بينهما، 
خمتلف  يف  مباريات   5
كل  جنح  امل�سابقات 
فريق يف حتقيق االنت�سار 
على االآخر مرتني، بينما 
مواجهة  التعادل  ح�سم 
واحدة، فيما �سجل بايرن 
 9 وا�ستقبل  اأهداف   10

من النجم االأحمر.
مواجهة  اآخر  وتعود   
ملو�سم  الفريقني  بني 
حيث   ،2008/2007
كاأ�س  بطولة  يف  التقيا 
التي  االأوروبي،  االحتاد 
حتت  الحًقا  تغريت 
ت�سمية الدوري االأوروبي، 
ميونخ  بايرن  وجنح 
ب�سعوبة  الفوز  يف  حينها 
يف  االأحمر  النجم  على 
عقر داره بثالثة اأهداف 

مقابل هدفني.
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ماتويدي: �أتلتيكو مدريد يف غاية �ل�شعوبة

�لغيابات ُترهق زيد�ن قبل موقعة �لبي �أ�س جي
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مارغريت �أتوود يف �أف�ضل ما كتبت

»الو�سايا«.. رواية ت�سعر القارئ بدوران العامل
بعد 34 عامًا من �إبد�ع »ق�ضة �خلادمة« قررت �لرو�ئية �لكندية مارغريت �أتوود �أن 

ت�ضتك�ضف بد�ية نهاية جلعاد، فكانت رو�ية »�لو�ضايا« �لتي �أدخلتها �لقائمة �لق�ضرية 
جلائزة »مان بوكر«، بعد �أن �ضنفت �ضحيفة »غارديان« �للندنية �لعمل باأنه حدث 

�لعام �لأدبي، وقال فيه بيرت فلورن�س، من جلنة حكام جائزة بوكر »�إنها رو�ية جميلة 
ومتوح�ضة يف �آن، حتاكي كاًل منا �ليوم، �أينما كان يف هذ� �لعامل. لقد رفعت �أتوود 

�ل�ضقف عاليًا وحّلقت بعيد�ً فوقه ».
وكالت

»الو�صايا«  رواية  اأحداث  ت�صتهل 
ف�صول  انتهاء  من  عاماً   15 بعد 
يذكر  حيث  اخلادمة«،  »ق�صة 
على  وهي  اأوفريد  بطلتها  القراء 
اإما  جلعاد  من  الهروب  و�صك 
يف  احلرية  اأو  القاتل،  الفخ  نحو 
اإحدى  اأتوود يف  اأقّرت  وقد  كندا. 
خلق  اإعادة  حتّدي  اأن  املقابالت 
�صوت اأوفريد املغنطي�صي العميق 
التتمة  لكتابة  اإبداعياً  �صكل عائقاً 
اأتوود  اأن  بّد  بعنوان »الو�صايا«. ال 
منذ  فيه  لتفكر  الكثري  لديها  كان 
اخلادمة«  »ق�صة  رواية  حتقيق 
على  يقت�رص  ال  متفجراً،  جناحاً 
الكا�صح  التلفزيوين  االقتبا�س 

رمز  من  �صّكله  ملا  بل  وح�صب، 
واليمني  الن�صاء  كره  قوي ملقاومة 
ال�صيا�صي الديني عموماً، �صيما اأن 
حتولت  قد  التلفزيونية  ال�صل�صلة 
الع�رص  اإىل ت�صخيم مرئي ملاآ�صي 
االأقل.  على  االإناث  لعذابات  اأو 
امل�صاألة  اإىل  النظر  ي�صعب  وكان 
عنها.  النظر  اإ�صاحة  كما  اأحياناً 
»الو�صايا«  يف  اأتوود  وت�صتعيد 
احلق يف النظر يف تلك امل�صاعب 
وتويل  وح�صب.  تخّيلها  من  بدالً 
النا�س  حتّول  حيال  لي�س  اهتماماً 
اإىل  حتولهم  لكيفية  بل  لفا�صقني، 
تعّري  وفيما  اأخالقياً.  منتَق�صني 
لّب  عن  تك�صف  الو�صايا،  اأتوود 
مواجهة  يف  متمثلة  جلعاد  �صنائع 
حقيقتها،  مع  مرغمًة،  امراأة،  كل 

ومع احلدود التي ميكن اأن تذهب 
اإليها دفاعاً عما توؤمن به. ال تدور 
عاديات،  ن�صاء  حول  »الو�صايا« 
يجاهرن  ا�صتثنائيات  ن�صاء  بل 
ن�صاء  ال�صلطة،  وجه  يف  باحلقيقة 
الت�صدي  يف  ينجحن  ثائرات 
اأن  دون  التوتاليتارية  للحكومة 
وجدت  الرواية  لل�صحق.  يتعر�صن 
اأكرث  التخيالت  يف  ثقوباً  لتودع 
رواية حتفيزية  اإنها  مما حتتويها، 
باأ�صواط على ما  يتفوق  على نحو 
حاولت �صابقتها حتقيقه. كان من 
ال�صهولة على اأتوود التي عادت بنا 
تعيد  اأن  جلعاد  اإىل  »الو�صايا«  يف 
والبناء  احلمراء  الرداءات  تناول 
اأنها رّكزت  اإال  على ال�صور عينها، 
على الن�صاء اللواتي يخدمن م�صالح 

جلعاد بطرق خمتلفة. فاخلادمات 
عن  اإطالقاً  م�صتبعدات  تكّن  مل 
الثالث  الراويات  وتفكري  ق�ص�س 
يف الو�صايا، كاأغني�س جيمينا التي 
كربت يف جلعاد، وديزي التي حملت 
معها الرعب من كندا، والعّم ليديا، 
الرواية  من  الرئي�صية  ال�صخ�صية 
كانت  فقد  ذلك،  ومع  ال�صابقة. 
اأتوود اأكرث ان�صغاالً بحياة ما يعرف 
يربني  اللواتي  الن�صاء  اأو  بالعّمات 
اخلادمات، اأو العمات املتدربات، 
يرتبون  الذين  اخلادمات  واأطفال 

على اأيدي القادة وزوجاتهم.
ونظرتهم  هوؤالء  اأعني  خالل  ومن 
جلعاد  منازل  اإىل  نعود  ال�صيقة 
 15 بعد  احلرب  اأيام  ومدار�صها 
عاماً من اأحداث »ق�صة اخلادمة«. 

مع  ال�صخ�صيات  ق�ص�س  وتتوافق 
النواحي  ببع�س  اأوفريد  روايات 
للتقاليد  جديدة  روؤية  توفر  كما 
املاألوفة وبع�س التدابري اجلديدة. 
وتتبّدى اخلطوط العري�صة لـ»ق�صة 
على  ملنح  الو�صايا  يف  اخلادمة« 
العاطفية  للرحالت  زخماً  االأغلب 

والوجدانية للبطالت اجلديدات.
تتيح  متب�رّصة  خطوة  اإنها 
مو�صوعات  اإىل  العودة  الأتوود 

التقّيد  دون  من  واالأخّوة  اخل�صوع 
اأوفريد  االأ�صلية،  البطلة  بحدود 
االعرتا�صات  وكل  واخلادمات 
املخزونة  ال�صاخرة  واملحاكاة 
احلمراء  الرداءات  تلك  داخل 
هناك  لي�س  البي�صاء.  والقلن�صوات 
اأن تكتبه  اأمكنت الأتوود  �صيء مما 
مما  اأكرث  قوًة  ال�صورة  ليمنح  كان 
�صورة  مالمح  ر�صمت  لقد  فعلت، 

متكاملة.

عن د�ر �لر�فدين للطباعة و�لن�ضر و�لتوزيع يف بريوت

�سدور كتاب »ذكريات عمر اأكلته احلروف« 
لنجيب املانع 

الرافدين  دار  عن  حديثاً  �صدر 
للطباعة والن�رص والتوزيع يف بريوت، 
كتاب »ذكريات عمر اأكلته احلروف« 

للكاتب جنيب املانع.
كتبت مي مظفر عن الكتاب وكاتبه: 
بالهيبة  �صعوراً  ميتلك  مبدعاً  اأر  مل 
على  اأقدم  كلما  مثله.  الكتابة  اأمام 
اأمامه  ي�صتح�رص  قلمه  اإعمال 
املتنبي  من  املبدعني  عظماء 
واملعري واجلاحظ اإىل د�صتويف�صكي 
يده  فرتجتف  و�صتاندال  وبرو�صت 
ناقداً  كان  التحدي.  حجم  اأمام 
حازماً مت�صدداً وفا�صحاً لكل اإدعاء 
وجد  اجلارحة.  ال�صخرية  حد  اإىل 
الطريق اأمامه �صبه مغلق فما كان له 
اأن يعّري نف�صه وميار�س عليها  غري 
من  امتلك  ما  بكل  النقدية  معرفته 

اأدوات.

اإف�صاحاً  اأ�صد  ر�صالة  تقراأ  ال  قد 
واأ�صد اأملاً على النف�س كر�صالته التي 
يوجهها اإىل ذاته يف هذه ال�صرية فهي 
�صورة جلية عن كل ما كان يعانيه من 
م�صكالت خا�صة وعامة. كان ميتلك 
ال  الوجودية  اأ�صئلته  جباراً.  عقاًل 
لالآخرين.  الباذخ  كعطائه  لها  قرار 
بحجمه  خميف  بالثقافة  �صغفه 
ي�صتفزه  معه.  بالتما�س  ومعٍد 
القبح  االبتذال يف كل �صيء وتف�صي 
الغليان  حد  اإىل  اليومية  احلياة  يف 
عن  يتحدث  حني  لكنه  والثورة. 
اأو قطعة  اأو ن�س نرثي بليغ  ق�صيدة 
الدموع  ومي�صح  ي�صطرب  مو�صيقية 
»اآ�صف  بخجل:  متمتماً  عينيه  من 
القامة  هذه  باأن  فت�صعر  اآ�صف« 
اإىل  حتولت  قد  املديدة  املمتلئة 
ذوب خال�س من امل�صاعر. و�رصعان 

ما يعقب �صاحكا: »ال�صعف الب�رصي 
لي�س عيباً«. اأقول له: »بل هو جوهر 
ويتمادى  لردي  فريتاح  االإن�صانية«. 

يف الك�صف عن معاناته ال�صخ�صّية.
 وكالت 

حلقات مكتبة جميل

رمي خور�سيد«.. بحث ينطلق 25 �سبتمرب اجلاري

الربيطاين جون هوكينز يدعو لالنتقال اإىل جمتمع 
الأفكار” وتقدير “توليد  وفاء  اأم�سية  الإمارات” ُينظم  “كتاب 

للراحل الكبري حبيب ال�سايغ.. غدًا

دبي،  يف  للفنون،  جميل  مركز  وجه 
للم�صاركة  للجمهور،  مفتوحة  دعوة 
والذي  املكتبة:،  »حلقات  برنامج  يف 
تقدمه  ونقا�صاً  بحثاً  اأخرياً  يعر�س 
يف  وذلك  خور�صيد،  رمي  الباحثة 
مكتبة  اإىل  تف�صي  التي  امل�صاحة 
اجلاري.  �صبتمرب   25 يف  جميل، 
التبادل  ذلك  بالتتبع  البحث  ويتناول 
البنى  جماالت  يف  وعطاًء  اأخذاً 
بني  املوؤ�ص�صاتية  والنماذج  التحتية 
م�رص ودول اخلليج، مروراً بالعالقات 
والروابط  اجلانبني  بني  الر�صمية 
بيان  ح�صب  االجتماعية،  التاريخية 
للمركز. وتتنوع تلك التواريخ والعالقة 
التبادلية بدايًة باالأطر التعليمية وحتى 
م�صاريع التطوير احل�رصي، ومن ذلك 
امل�رصيني  املعماريني  م�صاهمات 
املقيمني يف منطقة اخلليج يف م�صاريع 
التطوير العقاري اجلاري تنفيذها يف 
مب�رص.  اجلديدة  االإدارية  العا�صمة 
اأبحاث  املكتبة«،  »حلقات  ويقدم 
يقوم  جتريبية  وتدخالت  ومناق�صات 
داخل  االإمارات  يف  ون  املخت�صّ بها 
للفنون،  جميل  ومركز  جميل  مكتبة 

وي�صتك�صف الربنامج منهجيات بحثية 
»التفكري  على  احلث  الأجل  بديلة 
خور�صيد،  اأن  يذكر  العام«.  اجلماعي 
معمارية وباحثة مقيمة يف االإمارات، 
وحتمل درجة البكالوريو�س يف العمارة 
القاهرة  جامعة  من  والتكنولوجيا 
م�رصوع  على  حالياً  وتعمل  م�رص،  يف 
بحثي ينتظر اأن ي�صدر عنه كتاب »بناء 
ال�صارقة«، الذي يتناول جوانب الفنون 
اإمارة  يف  القائمة  احلديثة  املعمارية 
وتوثيق  بفح�س  يقوم  كما  ال�صارقة، 
واأ�صهمت  فيها.  املعماري  امل�صهد 
م�رص  يف  بحثية  م�صاريع  يف  رمي 

احلداثة  مناذج  بني  العالقة  تناولت 
ويف  القاهرة،  يف  العمراين  والتو�صع 
�صاركت  العام،  هذا  من  �صابق  وقت 
جامعة  يف  العربي«  »املوؤمتر  يف 
األقت حما�رصة حول  هارفارد، حيث 
التخطيط العمراين للجامعات العربية 
ندوة  رمي يف  كما حا�رصت  احلديثة. 
جامعة  نظمتها  التي  اخلليج  عمارة 
اخلليجي  البحثي  امللتقى  ويف  ييل، 
العا�رص بجامعة كمربيدج. لها مقاالت 
م�رص«  »مدى  موقع  يف  من�صورة 

وجريدة ديلي نيوز اإيجيبت.
 وكالت

الربيطاين  والكاتب  الباحث  اأظهر 
مفهوم  ابتكر  الذي  هاوكنز،  جون 
اأهمية  االإبداعي،  االقت�صاد 
االنتقال اإىل جمتمع معني بـ”توليد 
باعتباره  االإبداع  وقدم  االأفكار” 

“القوة الدافعة” لالبتكار.
‘القمة  موؤمتر  يف  هوكينز  وقام 
العاملية حول االقت�صاد’ الذي بداأ 
مبداخالت  ميديني،  يف  الثالثاء 
على  االإبداعية  ال�صناعات  حول 
القوة  هو  “االإبداع  اأن  اعتبار 

الدافعة الرئي�صية لالبتكار”.
واأو�صح اخلبري اأنه على الرغم من 

اأن هذين املفهومني “مرتابطان”، 
اأن  “بطيء، ويجب  اأن االبتكار  اإال 
يف  وت�صاركيا”،  وا�صحا  يكون 
ومندفع،  “�رصيع  االإبداع  اأن  حني 

ويحدث ب�رصعة اأخرى”.
اأحد  عاماً(،   73( هوكينز  واأكد 
املتحدثني الرئي�صيني يف االجتماع 
الذي يختتم اليوم، يف خطابه “لقد 
ولدنا مبدعني واالإبداع يحتاج اإىل 

اأ�صواق”.
واأ�صاف “االإبداع اأكرث �صعوبة من 
مناف�صة  ويولد  الفكرية،  الناحية 
وال�صناعات  الزراعة  يف  اأكرب 

التقليدية،  وال�صناعات  التحويلية 
كما اأنه اأكرث تخ�ص�صاً”.

واعترب هاوكينز اأن جميع اللحظات 
يف العمل االإبداعي “حا�صمة” وتتم 
ب�صكل �صخ�صي يف “اأعلى درجات 

اخل�صو�صية”.
 55 ت�صم  التي  القمة،  وخالل 
نوق�صت  دولة،   17 من  خبريا 
الفكرية  امللكية  اأهمية  اأي�صاً 
كحافز  االإبداعي  االقت�صاد  يف 
الفنانني  بني  اقت�صادية  واأهمية 

واملخرتعني وغريهم.”اإيف”
وكالة �أنباء �ل�ضعر

واأدباء  كتاب  احتاد  اأم�س   نظم 
وتقدير  وفاء  اأم�صية  االإمارات، 
الكبري  ال�صحفي  والكاتب  لل�صاعر 
الراحل حبيب ال�صايغ، حتت عنوان 
“حبيب ال�صايغ اأيقونة الثقافة”،. 
جمل�س  ع�صو  احلفل  قدم  ولقد 
اإدارة احتاد كتاب واأدباء االإمارات 

ال�صاعرة �صيخة املطريي.
و اأقيمت  االأم�صية يف ق�رص الثقافة 

يف ال�صارقة، حيث تبداأ الفعاليات 
فوتوغرايف  معر�س  بافتتاح 
لفيلم  عر�س  يليه  الكبري،  للراحل 
حمطات  اأبرز  ي�صتعر�س  ق�صري 
�صحفي  بيان  ح�صب  م�صريته، 

لالحتاد.
وتنمية  الثقافة  وزيرة  وقدمت 
كلمة  الكعبي،  نورة  املعرفة، 
زكي  دولة،  لوزير  كلمة  رفقة  

االأ�صتاذ  قدمها  و�صهادة  ن�صيبة، 
اإ�صافة  املعيني،  احلميد  عبد 
اإىل اأم�صية �صعرية بعنوان “حبيب 
ال�صايغ ق�صيدة اإماراتية ال تغيب” 
�صارك فيها كل من ال�صعراء خلود 
املعال، فاطمة املعمري، حممود 
جناة  املليفي،  نورة  د.  نور، 

الظاهري، هبة الفقي.
 وكالة �أنباء �ل�ضعر
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وكاالت

بالقطع  �صفحة   672( الكتاب  يتاألف 
ثالثة  من  ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط، 
جاء  الذي  الأول  الباب  يف  اأبواب. 
املعجمّي«،  الن�صاط  »بدايات  بعنوان 
اللغوّي  الن�صاط  يف  بعلبكي  يبحث 
املبكر والعوامل التي اأف�صت اإىل ظهور 
الدرا�صة  متناوًل  الأوىل،  املعاجم 
الأعراب،  وكالم  املبكرة،  اللغوّية 
الحتجاج،  وع�صور  اللغة،  وجمع 
الت�صنيف  وبدايات  الغريب،  ودور 
حول  املالحظات  مبدًيا  املعجمّي، 
العربّي  للمعجم  احلديثة  الدرا�صات 
العربّي.  املعجمّي  الرتاث  واأ�صالة 
اللغوّيني عّدوا  اأن  اإىل  بعلبكي  وخل�ص 
كالم ف�صحاء الأعراب النموذَج الأعلى 
مبا  كبرية  عناية  ُعنوا  واأنهم  للعربّية، 
وقع يف كالم هوؤلء من الغريب والنادر 

وال�صاذ.

املعاجم املبّوبة

عنوانه  والذي  الثاين  الباب  اأما 
فيه  فيتناول  املبّوبة«،  »املعاجم 
التي  وهي  املبّوبة،  املعاجم  بعلبكي 

املعنى  من  م�صتخدُمها  فيها  ينطلق 
اأو  اللفظ  »يتحّرى  اأي  اللفظ،  اإىل 
يف  ما،  معنى  حتت  الواقعة  الألفاظ 
الباحث يف املعجم املجنَّ�ص  اأن  حني 
يبداأ باللفظ فيبحث عنه يف موقعه يف 
الرتتيب فيجد معناه. وال�رضب املبَوّب 
التي  والكتب  الر�صائل  على  ي�صتمل 
ب،  كاملعَرّ  - واحد  ملو�صوع  اأُفردت 
واللحن، والأبنية ... اإلخ - كما ي�صتمل 
ت�صّم  التي  املوؤلَّفات املو�صوعّية  على 

بني دّفتَيها مو�صوعات خمتلفة«.
وقد جعل املوؤلف يف هذا الباب عدة 
اأق�صام. يف الق�صم الأول منها »الغريب 
غريب  بعلبكي  يتناول  والنادر«، 
القراآن وغريب احلديث وغريب اللغة 
والذي  الثاين  الق�صم  ويف  والنوادر. 
الكتب  يتناول  »الأمثال«،  عنوان  حمل 
والكتب املرتَّبة  األفبائًيّا،  غري املرتَّبة 
ة. اأما  األفبائًيّا، وكتب الأمثال املخت�صّ
يف الق�صم الثالث والذي و�صمه »النبات 
فيتناول  الإن�صان«،  وخلق  واحليوان 
ثم  الإن�صان.  وَخلْق  واحليوان  النبات 
يتناول بعلبّكي على التوايل »املعّرب«، 
و«الأ�صداد«،  العاّمة«،  و«حلن 
و«احلروف  واملرتادف«،  و«امل�صرتك 
يبلغ  حتى  و«الأ�صوات«،  والأ�صوات«، 
»الأبنية«، وفيه  بعنوان  العا�رض  الق�صم 

يبحث يف ال�صتقاق واملذّكر واملوؤّنث 
واملق�صور واملمدود واملثلَّثات واأبنية 
الأ�صماء، وَفَعَل واأَْفَعَل، واأبنية الأفعال 
والأفعال.  الأ�صماء  واأبنية  عاّمًة، 
»امل�صنَّفات  مو�صوم  بق�صم  وينتهي 
يف  بالنظر  فيه  مكتفًيا  املو�صوعّية«، 
وو�صعها  املو�صوعّية  امل�صنَّفات  اأهّم 

يف �صياق الرتاث املعجمّي عامًة.

املعاجم املجَنّ�سة

الثالث  الباب  بعلبّكي  يخ�ص�ص 
»املعاجم  عن  للحديث  كتابه  من 
بها  يُراد  التي  تلك  وهي  املجنَّ�صة«، 
ال�صتعمال  يف  اإطالقه  عند  املعجم 
هذه  �ِصَمة  اأن  املوؤِلّف  يو�صح  العاّم. 
املعاجم اأن م�صتخدمها يراجع اللفظ 
و�صوًل اإىل املعنى، وهي يف الغالب - 
اإىل  ت�صعى   - بة  املبَوّ للمعاجم  خالًفا 
على  جميًعا،  اللغة  جذور  ا�صتيعاب 
املفرداِت  اإيرادها  مقدار  يف  تفاوت 
وبح�صب  اجلذور.  تلك  من  امل�صتّقَة 
املوؤلف، اإن »الباب الثالث هذا موؤلَّف 
الرتتيب  اأنواع  تقابل  اأق�صام  من ثالثة 
على  الرتتيب  اأي  املعروفة،  الثالثة 
التقليبات،  مع  احلروف  خمارج 
والرتتيب الألفبائّي، ونظام التقفية اأو 

الرتتيب على اأواخر احلروف. و�صوف 
املعاجم  يف  الرتتيب  طبيعة  نبنّي 
اأن  اإل  الثالثة،  الأق�صام  يف  املجنَّ�صة 
تركيزنا �صوف يتعّدى ذلك اإىل ق�صايا 
التو�ّصع  مثل  من  اأُخرى،  جوهرّية 
ذلك،  عك�ص  اأو  املفردات  اإيراد  يف 
واملواقف املختلفة من اإيراد الغريب 
للمواّد  الداخلّي  والرتتيب  النادر،  اأو 
املعجمّيني  ونقد  اجلذور،  �صمن 

لأعماِل َمن �َصبََقهم«.
املعاجم املرتَّبة على خمارج احلروف 

والتقاليب
يف الق�صم الأّول امل�صار اإليه »املعاجم 
احلروف  خمارج  على  املرتَّبة 
معجم  بعلبكي  يتناول  والتقاليب«، 
الفراهيدي،  اأحمد  بن  للخليل  العني 

علّي  لأبي  اللغة  يف  البارع  ومعجم 
القايّل، ومعجم تهذيب اللغة لالأزهرّي، 
واملحيط يف اللغة لل�صاحب بن عّباد، 
لبن  الأعظم  واملحيط  واملحكم 

�ِصيَْدهْ.
»املعاجم  الثاين  الق�صم  يف  ويتناول 
اجليم  كتاب  األفبائًيّا«،  ترتيبًا  املرتَّبة 
اللغة  وجمهرة  ال�صيبايّن،  عمرو  لأبي 
وجممل  اللغة  ومقايي�ص  دريد،  لبن 
البالغة  واأ�صا�ص  فار�ص،  لبن  اللغة 

للزخم�رضّي.
املعنون  الثالث  بالق�صم  الباب  ويختم 
»املعاجم املرتَّبة على نظام التقفية«، 
التقفية يف  كتاب  بعلبكي  يتناول  وفيه 
و�صحاح  اللغة  وتاج  للبندنيجّي،  اللغة 
الزاخر  والُعباب  للجوهرّي،  العربّية 

ول�صان  غايّن،  لل�صَّ الفاخر  واللُّباب 
والقامو�ص  منظور،  لبن  العرب 
العرو�ص  للفريوزاآبادّي، وتاج  املحيط 

بيدّي. من جواهر القامو�ص للَزّ
كر�صي  اأ�صتاذ  بعلبكي  منري  رمزي 
يف  العربية  للدرا�صات  »ُجويت« 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ورئي�ص 
الدوحة  ملعجم  العلمي  املجل�ص 
وافر  عدد  له  العربية.  للغة  التاريخي 
وما  والإنكليزية  بالعربية  الكتب  من 
يف  من�صوًرا  بحًثا  ثمانني  على  يربو 
اأو ف�صولً يف  جمالت عاملية حمكمة 
اأُعيَد ن�رض عدد من مقالته يف  كتب. 
 Variorum جملد خا�ص يف �صل�صلة
الذين  الباحثني  تكرم  التي  العاملية 
اخت�صا�صهم.  حقول  يف  بارز  اأثر  لهم 
ترتكز درا�صاته حول النظرية النحوية 
وال�صاميات  العربية  وفقه  العربية، 
العربي،  املعجم  وتاريخ  املقارن، 
بعد  الأكرب  املورد  معجم  اأكمل  وقد 
البعلبكي.  منري  املعجمي  والده  وفاة 
حاز جائزة امللك في�صل العاملية للغة 
العربية والأدب للعام 2010 عن جممل 
درا�صة  يف  اإ�صهامه  �صيما  ول  اأعماله، 

تاريخ النظرية النحوية العربية.

للموؤلف رمزي منري البعلبكي

الرتاث املعجمي العربي )من القرن الثاين 
حتى القرن الثاين ع�سر للهجرة(

�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب رمزي منري بعلبكي الرتاث املعجمي العربي من القرن الثاين حتى القرن الثاين ع�سر للهجرة، موؤرًخا 
للرتاث املعجمّي العربّي منذ ن�ساأته يف القرن الثاين للهجرة وحتى القرن الثاين ع�سر، ومظهًرا التنّوع الكبري يف اأمناط الت�سنيف املعجمّي العربّي من حيث 

املو�سوعات، وترتيب املواّد، واال�ستيثاق من �سّحتها و�سواهدها، واملكانة الرفيعة واملحورّية التي حظيت بها امل�سَنّفات املعجمّية يف الرتاث العربّي واالإ�سلمّي، 
ًنا اأن ن�ساأة املعجم العربّي اإمّنا ترجع اإىل جهود اللغوّيني االأوائل يف درا�سة اأ�سوات العربّية و�سرفها ونحوها ودرا�سة القراآن الكرمي على وجه اخل�سو�ص، من  ومبِيّ

دون تاأثري اأجنبّي.

قبائل كولومبيا الأ�سلية مهددة 
بالندثار الثقايف

من  جمموعة   39 تواجه 
يف  الأ�صليني  ال�صكان 
 102 اإجمايل  من  كولومبيا، 
الندثار  خطر  جمموعة، 
لعوامل  ثقافياً  والنقرا�ص 
امل�صلح  النزاع  بني  تختلف 
على  احل�صول  و�صعوبة 

التعليم.
عن  �صادر  تقرير  وك�صف 
لل�صكان  الوطنية  املنظمة 
من   39« اأن  الأ�صليني 
تواجه  الأ�صلية  ال�صعوب 
 35 واأن  الندثار  خطر 
منها يقل تعدادها عن 200 
تخ�صي�ص  رغم  ن�صمة«، 
للغات  عاملياً  عاماً   2019

الأ�صلية.
القبائل  هذه  بني  ومن 
التي  �صيبوندوي«  »كامن�صتا 
�صتة  اأفرادها  عدد  يبلغ 
 %10 يح�صل  فرداً  اآلف 
التعليم،  على  فقط  منهم 
ثقافتهم  لقرتاب  اأدى  ما 
فقدان  ب�صبب  الندثار  من 

اخل�صائ�ص التقليدية.

ماريا  اآنا  واأو�صحت 
هذه  من  موت�صابي�صول 
هو  ال�صبب  اأن  القبيلة، 
تعاين  الذي  ال�صديد  الفقر 
ما  املجموعات،  هذه  منه 
اأطفالها  ذهاب  دون  يحول 

و�صبابها اإىل املدار�ص.
املنظمة  اأ�صارت  باملثل، 
األف  نزوح مليون و378  اإىل 
ال�صكان  من  �صخ�صاً  و884 
املناطق  يف  الأ�صليني 
يف  الواقعة  الكولومبية 
الأحرا�ص قرب احلدود مع 
الأخطار  ب�صبب  الإكوادور، 
امل�صلح  النزاع  عن  الناجتة 

يف كولومبيا.
من  اأن  املنظمة  واأبرزت 
من  التي  الإجراءات  بني 
هذه  اندثار  وقف  �صاأنها 
الأ�صليني،  ال�صكان  لغات 
التعليم  على  الت�صجيع  يربز 
املنظور  الهتمام  ذي 
لي�ص  اأنه  رغم  الأخالقي، 

متاحاً للجميع.
وكاالت

الإمارات: اإ�سدار اأول كتاب ملواقيت ال�سالة وال�سيام لرواد 
حمطة الف�ساء الدولية

الإ�صالمية  ال�صوؤون  دائرة  اأ�صدرت 
بالتزامن  بدبي،  اخلريي  والعمل 
 25 يف  الف�صائية  الرحلة  اإطالق  مع 
�صبتمرب اجلاري، والتي �صتقل اأول رائد 
اإ�صدار من نوعه  اإماراتي، اأول  ف�صاء 
»تقدير  بعنوان  التخ�ص�ص  هذا  يف 
مواقيت ال�صالة وال�صيام لرواد حمطة 
الف�صاء الدويل«. وجاء ذلك بناء على 
الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  توجيهات 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  دبي،  حاكم 
امل�صتقبل.  ا�صت�رضاف  يف  مكتوم،  اآل 
وبح�صب بيان �صحايف تلقى 24 ن�صخة 
اأثر  على  ال�صوء  الكتاب  ي�صلط  منه، 
الرابعة وما  الثورة ال�صناعية  اآثار  من 

مثل  �رضعية،  اأحكام  من  بها  يتعلق 
مواقيت ال�صالة وال�صيام لرواد حمطة 
تدور يف مدار  والتي  الدويل،  الف�صاء 
تقدر  بارتفاعات  الأر�ص  كوكب  حول 
بـ400 كلم، وب�رضعات عالية ت�صل اإىل 
فاإن  وعليه،  ال�صاعة.  كلم يف  األف   28
يومنا  يف  �صي�صاهدون  الف�صاء  رواد 
 16 �صاعة،  بـ24  املقدر  العتيادي 
فهل  غروباً،  و16  لل�صم�ص،  �رضوقاً 
على  امل�صلم  الف�صاء  رائد  �صي�صلي 
منت تلك املحطة كل 90 دقيقة، خم�ص 
يف  �صالة   80 ي�صاوي  ما  اأي  �صلوات، 
يومنا العتيادي.  وهل �صي�صوم رائد 
مع  نهاره،  مقدار  دقيقة   45 الف�صاء 

اإ�صافة زمن طلوع الفجر �صيئاً ي�صرياً، 
ثم يفطر 45 دقيقة مقدار ليله 30 مرة، 
بنهاره  يوم  دقيقة   90 كل  اأن  باعتبار 
حلركة  تبعاً  وذلك  له،  بالن�صبة  وليله 
وبالتايل  عليه،  الظاهرية  ال�صم�ص 
يكون الزمن املقدر ل�صيامه 45 �صاعة 
فقط، اأي ما يقارب يومني من اأيامنا 
العتيادية، وكيف يحدد رائد الف�صاء 
امل�صتمرة،  املحطة  مع حركة  ِقبلَته، 
تتقلب  فالأر�ص  الفائقة،  و�رضعتها 
اأمامه، تارة من فوقه، وتارة من حتته، 
ينزل.  حتى  وهكذا  طرفه،  عن  اأو 
عن  ليجيب  البحث  هذا  جاء  ولهذا 
تلك الأ�صئلة وباقي الأحكام املتعلقة 

بو�صوء و�صالة رائد الف�صاء. و�صيقدم 
كتاب »تقدير مواقيت ال�صالة وال�صيام 
الذي  الدويل«  الف�صاء  حمطة  لرواد 
املواقيت  علم  يف  املتخ�ص�ص  اأعده 
البحوث  باإدارة  باحثني  كبري  والأهلة، 
حمد حممد �صالح، لأول رائدي ف�صاء 
اإماراتيني ي�صافران اإىل حمطة الف�صاء 
الدويل، عن طريق ت�صليم جمموعة من 
الن�صخ لكل من مركز حممد بن را�صد 
للف�صاء، ووكالة الإمارات للف�صاء، قبل 
على  �صيتوزع  كما  رحلتهما،  انطالق 

املهتمني من الباحثني واملثقفني.
وكاالت

عن الدار العربية للعلوم نا�سرون

»حار�س �سطح العامل« جديد الكويتية بثينة العي�سي
للعلوم  العربية  الدار  عن  حديًثا  �صدر 
�صطح  “حار�ص  رواية  “نا�رضون”، 
العامل” للكاتبة الكويتية بثينة العي�صي، 
بالتعاون مع من�صورات تكوين. جاء يف 

نبذة النا�رض عن العمل: “يجب اأن نبقى 
�صطح  على  اللغة..  �صطح  على  دائًما 
املعنى..  يف  والتورط  اإياك  اللغة.. 
هل تعرف ما الذي يحل باأولئك الذين 

لوثة  ت�صيبهم  املعنى؟  يف  ي�صقطون 
اأبدية ول يعودون �صاحلني للعي�ص. اأنت 
الب�رضية  ال�صطح..م�صتقبل  حار�ص 
من  للكاتبة  �صدر  عليك”.  يتوقف 

قبل:”عائ�صة تنزل اإىل العامل ال�صفلي، 
وقي�ص  الأ�صياء،  وكل  التيه،  وخرئط 

وليلي والذئب، وعرو�ص املطر”.
وكالة اأنباء ال�سعر
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حكيم مالك 

حماكاة على �صكل �صور 
ذي بعد زمني

�أن  جنم  دليلة  �أ�شارت   ولقد    
كل  قبل  �ملر�شوم    �ل�رشيط 
�شكل  على  حماكاة  هو   �شيء 
لكونه   زمني  بعد  ذي  �شور 
 ، �ملو��شيع  خمتلف  يحاكي 
�آنية  �أو  �جتماعية  كانت  �شو�ء 
�لأبطال  �شيهيمن   ، وبالتايل 
برنامج  على  رئي�شي  ب�شكل 
لل�رشيط  ع�رشة  �لثانية  �لطبعة 
»�لأبطال  �شعار  �ملر�شوم حتت 
و ملدة  �جلز�ئر«  �خلارقون يف 
 ، ب�شاعة  �شاعة   ، �أيام  خم�شة 
بال�رشيط  �جلمهور   �شيعجب 
�ملعروف   ، �لأمريكي  �مل�شور 
و�لذي  »�لكوميك�س«   با�شم 
هذه  �رشف  �شيف  �شيكون 

�لدورة 12.
االحتفاء بالفنانني 

اجلزائريني من اجليل 
االأول بخم�صينية 

»مقيد�ش«

�أن  �ملتحدثة  ذ�ت  وقالت    
هذه  يف  �شيكت�شف  �جلمهور 
�مل�شورة  �ل�رش�ئط  �لتظاهرة 
يف  مرة  لأول  �لبولندية 
�شت�رشفنا  حيث   ، �ملهرجان 
�لبولندي:  �لبطل  بتقدمي 
هذ�  �أن  كما   ،  »Thorgal«
للقاء  فر�شة  �شيكون   �حلدث 
بعيد  يحتفل  �لذي   ، »�شبريو« 
مليء  �ل�شبعني مبعر�س  ميالده 
�لحتفاء  �شيتم  حيث  بالألو�ن 
بالفنانني �جلز�ئريني من �جليل 
 ، »مقيد�س«  بخم�شينية   �لأول 
�لتي  �لأ�شطورية  �ملجلة  هذه 
 1969 عام  فيفري  يف  ظهرت  
و�لتي �أحبها �ل�شباب �جلز�ئري 
بقيت  �لتي  و  �لوقت  ذلك  يف 
�إىل  حمبيها  �أذهان  يف  ر��شخة 
هذه   ظهرت  فلقد  هذ�  يومنا 
�ملرحوم  من  مببادرة  �ملجلة 
مدير   ، مدوي  �لرحمن  عبد 
�إد�رة �لن�رش يف �جلمعية �لوطنية 
 ،  )Sned( و�لتوزيع  للن�رش 
من  م�شتوحاة  و«مقيد�س« 
�شخ�شيات حكاية �شعبية  و هو 
ت�رشفات  يعار�س  خارق  بطل 
ب�شخرية  �لكبار  �مل�شتوطنني 
منهم ، يظهر لأول مرة يف »ركن 
 Liberté لأطفال« يف �شحيفة�
 Quico ليومية ، يف مغامر�ت�

من   فكان   .M>Qidech و 
عام  حتى  �لنتظار  من  لبد 
1969 ليظهر مرة �أخرى بري�شة 
فلقد  هارون  �أحمد  �مل�شمم 
جمعت  جمموعة من �لر�شامني 
و�أحمد  �أر�م  حممد  غر�ر  على 
هارون ومنور مر�بطني �ملدعو 
بو�شلة  حممد  و�لر�حل   ، �شليم 
ماز.  �ملدعو  مز�ري  وحممد 
�رشيط  جملة  �أول  هذه  فكانت 
مكون  لفريق  جز�ئرية  مر�شوم 
 ، �شاًبا  م�شمًما  ع�رشين  من 
بني  31 عدد�  �إخر�ج  و قد مت  
عامي 1969 و 1974. حيث كان 
�لف�شل للرجال �لثالثة: �لر�شام 
�لربتغايل  �ل�شينمائي  و�لكاتب 
هرنيك   ، �جلز�ئر  يف  �ملنفي 
، �ملخرج  �أبليز �ملدعو كابيتيا 
�ل�شينمائي و�لكاتب ملني مرباح 
�ل�شينمائي  و�لكاتب  و�ل�شحفي 

بوخالفة �أمازيت.

عر�ش االأبطال 
اخلارقني... يف اجلزائر

فيبد�  �أن   ، جنم  و�أ�شافت   
»و�لوين  كوباو  فيها   �شيجتمع 
�أخرى  مرة  و�جلز�ئر  بروك�شل« 
 ، موهوبني  موؤلفني  بح�شور   ،
 .Kronikas ��شتمر�ر  حول 
معر�س  �إ�شبانيا  �شتقدم  كما 
عامل  و�شيمتزج   ، »�شيند��س« 
»�ملوجنا«  عامل  مع  »زوزو« 
ليت�شاركا يف �ملل�شق هذ� �لعام 
بعر�س  �لالتينيون  و�شيقوم   ،
يف  �خلارقني...  �أبطالهم 
جنم  دليلة  ،مو�شحة   �جلز�ئر 
لطاملا   FIBDA مهرجان  �أن 
�لعنف  مكافحة  يف  �شارك  
�لطفل  وحقوق   ، �ملر�أة  �شد 
لذلك   ، �ملر�شى  �لأطفال  �أو 
هناك  تكون  �أن  �لطبيعي  من 
�مل�شت�شفيات  يف  عمل  ور�شات 
ف�شاء�ت  م�شتوى  على  كذ�  و 
مع  بالتعاون   ، �ملهرجان 
 l’UNICEFو   l’UNFPA
وهذ�  �حتفال بالذكرى �لثالثني 
لتوقيع �لتفاقية �لدولية حلقوق 
حمافظة  �شتنظم  ،لذ�  �لطفل 
»�ليوني�شف«  كذ�  و  �ملهرجان 
ملون  �ألبوم  لإن�شاء  عمل  ور�شة 
ي�شودها  �أجو�ء  �لأطفال يف  مع 

�ملرح.
ال�صباب هو احلدث 

الرئي�صي يف الطبعة 12

هذه  حمافظة  و�عتربت   
�لثانية  �لطبعة  باأن  �لتظاهرة  

ع�رشة  لفيبد� ،  �شيتم فيه  �لرتكيز 
كحدث  �ل�شباب   عن�رش  على  
تخ�شي�س  عرب  وهذ�  رئي�شي 
ور�شات عمل للكتابة ، و�لقر�ءة 
يف �ملد�ر�س ، و�مل�شت�شفيات و 
، حيث   FIBDA ف�شاء�ت  يف 
�ملبدعون  �ل�شباب  �شيفجر 
من  ليجعلو�  طاقاتهم  جميع 
ن�شخة  ع�رشة  �لثانية  �لطبعة 
�ل�رشيط  ف  بامتياز  ناجحة 
�خلا�س  �شحره  له  �ملر�شوم 
بني  م�شاركته  يف  تتج�شد   ،
تبادل  يتم  �لدول حيث  خمتلف 
�ملو�هب و�لأفكار حول �ملو�ئد 
�لعمل  وور�شات  �مل�شتديرة 
مو��شيع  حول   ، و�ملحا�رش�ت 

متنوعة وعديدة لذلك
اإحياء الفن التا�صع يف 

اجلزائر

ر�أ�س  على  �لقائمة  و�أو�شحت 
هذ� �ملهرجان �لدويل لل�رشيط 
قد   �أنه    « فيبد�   « �ملر�شوم 
�أعاد منذ �إن�شائه يف عام  2008  
�جلز�ئر    �لتا�شع يف  �لفن  �إحياء 
على  ين�شط  �ملهرجان   فهذ� 
مد�ر �لعام يلتزم ، بدعم جميع 
�أو  �لأفر�د  قبل  من  �ملبادر�ت 
�جلماعات �أو �جلمعيات لتعزيز 
ما  بكل  �لتا�شع  �لفن  �إثر�ء  �أو 

يحتويه يف بلدنا.
الرتويج للرتاث االإبداعي 
لل�صريط امل�صور اجلزائري

تظاهرة  �أ�شارت  حمافظة  و    
�لذي  �حلدث  هذ�  �أن  فيبد�  
ر�شخته وز�رة �لثقافة ، ��شتطاع 
قائمة  ديناميكية  ي�شع  �أن 
و�ملتمثلة  عنا�رش  ثالثة  على 
�لإبد�عي  للرت�ث  �لرتويج  يف  
�جلز�ئري  �مل�شور  لل�رشيط 
دجمه  مع   ، ن�شاأته  منذ 
وت�شجيعهم  �لرو�د  مب�شاهمة 
دعم  مع  عملهم  مو��شلة  على 
وتنظيم  �ل�شابة  �ملو�هب 
دور�ت �لتدريب و�لتطوير �لتي 
ي�رشف عليها خرب�ء و دعمهم 
من خالل ن�رش �أوىل �إبد�عاتهم 
، و �ي�شال �ل�رش�ئط �مل�شورة 
�جلز�ئرية �إىل �لعاملية و ذلك 
�لدولية  �لتبادلت  خالل  من 
�ملبدعني  من  �لعديد  دعوة  و 
�أنحاء  جميع  من  �ملوهوبني 
�لعامل و�إقامة عالقات وطيدة 
يف  �لتا�شع  �لفن  ممثلي  مع 
، ل �شيما �ملهرجانات  �لعامل 

�لر�ئدة.
جون ديرو�صر: م�صاركة 

يف  اأمريكيا  ر�صاما   14
فيبدا 2019 »

�لأمريكي   �ل�شفري  وك�شف    
ديرو�رش    ،جون  باجلز�ئر 
�لتي  �لفتتاحية  كلمته  يف  
�لندوة  يف  �أم�س  �ألقاها 
بفندق  عقدت  �لتي  �ل�شحفية 

�أن    ، بالعا�شمة   ، د�ي  نيو 
�لأمريكية   �ملتحدة  �لوليات 
�لطبعة  �رشف  �شيف  �شتحل 
لل�رشيط  �لدويل  �ملهرجان 
يف   �شي�شارك  حيث  �ملر�شوم 
�لـ 12  من فيبد�   هذه �لطبعة 
باجلز�ئر �لعا�شمة  14 ر�شاما 
و�أ�شاتذة  �مل�شورة   للق�ش�س 
مثل  �لن�رش  دور  �أ�شهر  ميثلون 
  Marval و   DC Comics
يف«  �أعمالهم  برزت  و�لذين 
و«   « �أمريكا  و«كابنت  بامتان« 
�لفهد  و«   « �حلديدي  �لرجل 

�لأ�شود«.    
تعزيز العالقات الثنائية 

بني اجلزائر والواليات 
املتحدة االأمريكية 

 ويف ذ�ت �ل�شياق قال ديرو�رش 
، �إن  هذه �مل�شاركة يف فيبد� 
�لتز�م  تربز   12 طبعته  يف 
بتعزيز  �لأمريكية  �حلكومة 
�لعالقات �لثنائية بني �جلز�ئر 
وتعزيز  �ملتحدة   و�لوليات 
�حلو�ر و�لتفاهم �ملتبادل بني 
فخالل  وبالتايل    ، �ل�شعبني 
لل�رشيط  �لدويل  �ملهرجان 
فنانون  �شيقوم  �ملر�شوم  
ت�شليط  يف  جز�ئريني  وطالب 
�حلا�شم   �لدور  على  �ل�شوء 
�لإبد�عي  �لتعبري  يلعبه  �لذي 
يف  �لفنية  �لأعمال  وريادة 

تعزيز �لتنمية �لقت�شادية .

ور�صات تكوينية الإ�صفاء 
املتعة لالأطفال

�ملهرجان  منظمي  �أن  كما    
لل�رشيط  �لدويل  �جلز�ئر 
قد     2019 فيبد�  �ملر�شوم  
متنوع  و  ثري  برنامج  له   �شطر 
يف  ور�شات  تنظيم  �شيتم  حيث 
و  يوم  كل  »و�عمر حجة«  ف�شاء 
يف �أجو�ء من �ملرح ، �شي�شتمتع 
، من  بور�شات تكوينية  �لأطفال 
ور�شة   + �شباب  جمعية  تقدمي 
مكياج  ور�شة  و  و�لتلوين  �لر�شم 
�لتدوير،  �إعادة  ور�شة   ، »مانغا« 
�لر�شم،  م�شابقة  �ل�شور،  ور�شة 
�لبحث عن �لكنز، قر�ءة ق�ش�س 
مع �ل�شيدة »ليف«،  ور�شة عمل 
.UNFPA 3  وف�شاءD-BD

التطرق ملو�صوع العنف 
�صد املراأة

ملو�شوع:  �لتطرق  �شيتم  كما   
ور�شة  و  �ملر�أة  �شد  �لعنف 
على  �لثانية  لل�شنة   BD عمل 
مع   FIBDA ت�شارك   ، �لتو�يل 
عمل  وور�شة    «  UNFPA«
»ل  قائلة   ، �ملر�شوم  �ل�رشيط 
للعنف �شد �ملر�أة! ،و�شتحت�شن 
�لعمالقة  �خليمة  �لعر�س  قاعة 
وور�شة كرونيكا�س 3  حيث يعود 
هذ�  �أخرى  مرة  »كرونيكا�س« 
�لعام ، ب�شحبة موؤلفني بلجيكيني 
وكوبيني و ذلك من خالل ور�شة 
مع  مميزة  و  ناجحة  عمل 
هذ�  �لقر�ءة  فقاعة  تخ�شي�س 
�ملكان �لوحيد �لذي ميكنك من 
خالله قر�ءة �لق�ش�س �مل�شورة 
�ملجانية من جميع �أنحاء �لعامل 
�أكرث من 3000 عنو�ن  ، من بني 
وور�شة  �مليلتيميديا   غرفة  و 
ذلك  و  �لفيديو  �ألعاب  تطوير 
بطريقة ت�شمح للموؤلفني �لإ�شبان 
تر�فق  ورو�بط  و�شائل  �قرت�ح 
�ل�رشطة �لعربية �ملر�شومة يف 
�خلا�شة  م�شار�تها  عن  �لبحث 
�لذي  �لعمل  توحيد  �أجل  من   ،
عاًما  ع�رشين  مد�ر  على  قدم 
حما�رشة  وتخ�شي�س   �ملا�شية 
�ل�رشيط  �لن�رش:  عامل  حول 
�لفقري«  �لفن  ...هذ�  �ملر�شوم 
�لوليات  و  فرن�شا  يف  بينما 
يف  حتى  �أو  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ليابان ، ميثل �ل�رشيط �ملر�شوم 
4٪ و 5٪ من �لإنتاج ، يف �جلز�ئر  
�أقل من ٪1  �ل�رشيط  ميثل هذ� 
جد�  �شئيلة  ن�شبة  هي  و  فقط 

مقارنة بطلب �جلمهور.

من 01 اإىل 05 اأكتوبر املقبل باجلزائر العا�صمة 

  2019 »فيبدا« �سرف  �سيف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
.           جون ديرو�صر :  م�صاركة 14 ر�صاما اأمريكيا يف هذا احلدث »

 اأكدت حمافظة  مهرجان اجلزائر الدويل لل�صريط املر�صوم فيبدا 2019 ، دليلة جنم ، خالل تن�صيطها  اأم�ش للندوة ال�صحفية باجلزائر العا�صمة  اأن 
هذه التظاهرة  �صيحت�صنها  ريا�ش الفتح باجلزائر العا�صمة من  01 اإىل 05 اأكتوبر 2019 ، حيث �صيعرف هذا احلدث ال�صنوي البارز تخ�صي�ش جمموعة 

من االأن�صطة والربامج  والذي �صتحل فيه الواليات املتحدة االأمريكية �صيف �صرف الطبعة الـ 12 من هذا املهرجان   املخ�ص�ش لل�صريط امل�صور  الذي 
ا ب�صكل اأ�صا�صي جلمهور طفويل لكنه اليوم ، اكت�صب مكانته  من خالل جمهوره املتنوع ، العاطفي ، املنتبه و الويف الأخباره، مما  يعد  اأدًبا فرعًيا خم�ص�صً

اك�صبه �صفات جعلت منه  يلقب »بالفن التا�صع«.
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ملاذا ل ي�ساب البع�ض بنزلت الربد وكيف ن�سبح مثلهم؟

يعاين الكثريون خالل ف�شل ال�شتاء 
احللق  والتهاب  الربد  اأعرا�ض  من 
وان�شداد الأنف، بينما يعي�ض بع�ض 
النا�ض املحظوظني يف راحة تامة 
هو  فما  املعاناة،  هذه  من  خالية 

�رسهم؟
درا�شة  وجدت  ال�شدد،  وبهذا 
اأجرتها جامعة  ا�شتمرت 24 عاما 
هارفارد، ونُ�رست نتائجها الأ�شبوع 
)يف  يعانون  التوائم  اأن  املا�شي، 
متماثلة،  اأمرا�ض  من  الغالب( 
النووي  احلم�ض  اأن  اإىل  ي�شري  ما 
)DNA( يقود 40% من الأمرا�ض، 
اجلهاز  اأمرا�ض  خبري  وقال 
التنف�شي، الربوفي�شور رون اكلي�ض، 
 ،Cardiff يعمل يف جامعة  الذي 
ال�شبب  الوراثة هي  باأن  اإنه مقتنع 
بفريو�ض  النا�ض  بع�ض  اإ�شابة  يف 
»نولد  مو�شحا:  واأ�شاف  الربد 
بجهاز مناعة فريد، مثل الب�شمة. 
الربد  يعانون من نزلت  اإن من ل 
بالفريو�ض،  م�شابني  يكونون  رمبا 
ولكن نظامهم املناعي يقتله حتى 
الأعرا�ض«وت�شتهدف  تظهر  ل 
بطانة  ال�شائعة  الربد  فريو�شات 
الأنف واحلنجرة يف املقام الأول، 

وكذلك اجليوب الأنفية.
ماكيو�شي،  جينا  الدكتورة،  وتقول 
من جامعة �شا�شيك�ض: »هناك اأكرث 
من 160 نوعا خمتلفا من اإ�شابات 
جديدة  اأنواع  وجود  مع  الربد، 
لذلك  الوقت،  مدار  على  تظهر 

ي�شاب  اأن  متاما  املنطقي  من 
نزلت  باإحدى  العادي  ال�شخ�ض 
وعندما  الواحدة.  ال�شنة  يف  الربد 
الهواء،  جمرى  الفريو�ض  يدخل 
الدقيق  التنف�شي  اجلهاز  فاإن 
اإىل  يوؤدي  ما  للهجوم،  يتعر�ض 
وال�شعال  والعط�ض  الأنف  ان�شداد 

والتهاب احللق«.
وتوافق الدكتورة ماكيو�شي على اأن 
جينية،  لأ�شباب  اأ�شخا�شا،  هناك 
الربد  نزلت  قادرين على مقاومة 
ولكن  غريهم.  من  اأف�شل  ب�شورة 
حلماية  �شيء  فعل  بو�شعنا  هل 
ويجب  نعم،  هو  اجلواب  اأنف�شنا؟ 
اأن يكون الهدف الأول هو احل�شول 

على ق�شط كاف من الراحة.
وا�شتطردت جينا مو�شحة: »يعتمد 
نظامنا املناعي على النوم لإنتاج 
املناعية  اخلاليا  من  قوي  عدد 
القدمية  من  والتخل�ض  ال�شليمة، 
كما  فعالة«.  غري  تكون  قد  التي 
واأولئك  املدخنني  اأن  من  حتذر 
بانتظام،  الكحول  ي�رسبون  الذين 
يعملون على زيادة عوامل اخلطر.

وقال الربوفي�شور، دانيال ديفي�ض، 
 The Beautiful« موؤلف 
املناعة  علم  واأ�شتاذ   »Cure
بجامعة مان�ش�شرت، اإن »القلق يوؤثر 
املدى  على  املناعة،  جهاز  على 
على  قدرته  ي�شعف  ما  الطويل، 

حماربة فريو�ض الربد«.  
جيف  العام،  الطبيب  ويعتقد 
األف  الذي لديه حويل 17  فو�شرت، 
 Leamington« مري�ض يف قائمة
عر�شة  الأكرث  الأفراد  اأن   ،»Spa
يعانون  الربد،  بنزلت  لالإ�شابة 
واأن  التغذية،  نق�ض  من  عادة 
يحاول  التي  الغذائية  الأنظمة 
كجزء  عليها  احلفاظ  منا  العديد 
ل  جديدة،  �شنوية  قرارات  من 
ت�شاعد وتوجد اأي�شا اأدلة على اأن 
الإ�شابة  خطر  من  تزيد  البدانة 
من  وتقلل  الفريو�شية،  بالأمرا�ض 

ال�شتجابة املناعية.

خطر حقيقي يرتب�ض مبن ي�سعرون مبرارة القهوة!
اأكد علماء من جامعة ولية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكولتة  والقهوة 
عر�شة لالإ�شابة بال�رسطان مقارنة 
مبن ل ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
الإح�شا�ض  على  قدرتهم  يف  النا�ض 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ل ي�شعرن 

نادرا ما  نهائيا بطعم هذا املركب 
ي�شنب بال�رسطان، والعك�ض �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رسطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�ض  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ل  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�ض  اأن  العلماء  ويفرت�ض 
ي�شعرون بطعم املرارة، ل يتناولون 
الداكنة  وال�شوكولتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رسطان، 

لالإ�شابة باملر�ض.

اأداة على الإنرتنت تك�سف خطر اإ�سابة الن�ساء مبر�ض قاتل!
طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« اأداة 
جديدة على الإنرتنت مل�شاعدة اآلف الن�شاء على فهم 

املخاطر املوروثة لالإ�شابة ب�رسطان املبي�ض.
وتطرح هذه الأداة على الن�شاء �شل�شلة من الأ�شئلة حول 

�شحتهن وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�شتوى اخلطر لديهن. 
وقالت اجلمعية اإن اأكرث من األف امراأة �شنويا ي�شنب ب�رسطان 
املبي�ض ب�شبب اجلينات املوروثة، وميكن ت�شخي�شه يف وقت 

�شابق يف حال ُعرفت خماطره.
وميكن ا�شتخدام اأداة املخاطر الوراثية عرب الإنرتنت على 
هذا الرابط، حيث يتم �شوؤال امل�شتخدمني حول ما اإذا كان 

لدى اأي �شخ�ض يف العائلة فح�ض اإيجابي للطفرة اجلينية 
BRCA1 اأو BRCA2 اأو متالزمة ال�رسطان الوراثية 

.)Lynch syndrome(
وتعد الن�شاء امل�شابات بطفرات جني BRCA اأكرث عر�شة 

لالإ�شابة ب�رسطان املبي�ض، ولديهن اأي�شا خطر اأعلى 
لالإ�شابة ب�رسطان الثدي. وتعاين الن�شاء احلامالت لطفرة 

BRCA2 من خطر الإ�شابة ب�رسطان املبي�ض بن�شبة %20، 
بينما تواجه من لديها BRCA1 خماطر بن�شبة 40%، ح�شب 

اجلمعية اخلريية.

  الوزن ويحارب ال�سرطان
  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 

خ�شارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟
ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً

عالج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 
ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 

خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 

اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�ض الوزن والق�شاء على ال�شمنة.

 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 
لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 
الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�شبة 18 % 

مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 
ب�شكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 

املر�ض. 
وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 
�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 
من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 

لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 
والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�سوت بالكركم
يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�شكلة بحة ال�شوت 

التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لاللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

الأرق
هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق عبارة عن عدم القدرة على النوم اأو تقّطعه 
وعدم ا�شتمراره اإن ُوجد ،مما ي�شبب تدهور ال�شحة النف�شية واجل�شدية، 

والأرق مرتبط ببيئة املري�ض وظروفه، والعوامل التي ت�شببهتختلف اأ�شباب 
الأرق وعالجاته من �شخ�ض لآخر، ومن هذه الأ�شباب �شعوبة النوم و 

ال�شتيقاظ املتكرر اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا يف ال�شباح، ولالأرق اأنواع 
عدة منها الأرق العابر وهو الأرق الذي ي�شتمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�شابيع 
والنوع الثاين هو الأرق املزمن وهو اأكرث الأنواع تعقيدا من الأنواع الأخرى 
وينتج الأرق املزمن عن جمموعة من العوامل منها الإ�شطرابات اجل�شمية 

اأو النف�شية ،واأكرث الأ�شباب ال�شائعة امل�شببة لالأرق املزمن هي الكاآبة



الأربعاء  18  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 18 حمرم   1442هـ اإ�سالميات19

لاَ  ِبّكاَ  راَ واَ لاَ  فاَ  ﴿ تعاىل:  قال 
ا  ِفيماَ ُموكاَ  ِكّ يُحاَ تاَّى  حاَ يُوؤِْمنُوناَ 
ِف  ياَِجُدوا  لاَ  ثُماَّ  باَيْناَُهْم  راَ  جاَ �شاَ
يْتاَ  �شاَ قاَ ا  ِماَّ ًجا  راَ حاَ اأاَنُْف�ِشِهْم 

ِلُّموا تاَ�ْشِليًما ﴿ ]1[. واَيُ�شاَ
تعاىل  »يق�شم  كثري:  ابن  قال 
بنف�شه الكرمية املقد�شة اأنه ل 
يوؤمن اأحد حتى يحكم الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم ف جميع 
الأمور، فما حكم به فهو احلق 
له ظاهًرا  النقياد  يجب  الذي 

وباطًنا..«.
والآية الكرمية تقرر:

1- عدالة حكمه �شلى اهلل عليه 
و�شلم.

2- وجوب النقياد ملا حكم به 
ف حياته �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإىل ما �رشع  ووجوب الحتكام 

بعد موته.
الباطن  النف�شي  الر�شا   -3
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  بحكمه 

باأنه  واليقني  له،  وال�شت�شلم 
يكون  ل  هذا  وبغري  احلق 

اإمياٌن.
ول�شنا بحاجة بعد الآية الكرمية 
�شلى  عدله  على  الأدلة  وق  ل�شاَ
�شهادة  فهي  و�شلم،  عليه  اهلل 

العليم اخلبري �شبحانه وتعاىل.
وقد اأخرج ال�شيخان عن عبداهلل 
بن الزبري ر�شي اهلل عنهما: »اأن 
خا�شم  الأن�شار،  من  رجًل 
الزبري عند النبي �شلى اهلل عليه 
احلرة]2[  �رشاج  ف  و�شلم 
فقال  النخل،  بها  ي�شقون  التي 
مير،  املاء  �رشح  الأن�شاري: 
عند  فاخت�شما  عليه،  فاأبى 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم للزبري: »ا�شق يا زبري، ثم 

اأر�شل املاء اإىل جارك«.
اإن  فقال:  الأن�شاري  فغ�شب 
وجه  فتلواَّن  عمتك؟  ابن  كان 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
يا زبري،  »ا�شق  قال:  ثم  و�شلم، 
ثم احب�س املاء حتى يرجع اإىل 

اجلدر«.
فقال الزبري: والله اإين لأح�شب 
 ﴿ ذلك:  ف  نزلت  الآية  هذه 
تاَّى  حاَ يُوؤِْمنُوناَ  لاَ  ِبّكاَ  راَ واَ لاَ  فاَ
باَيْناَُهْم ﴿  راَ  جاَ ا �شاَ ُموكاَ ِفيماَ ِكّ يُحاَ

.]3[
والذي ح�شل من فعل الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم ف حكمه 
وثاأًرا  فعل،  رداَّ  لي�س  الثاين، 
اأن  فحا�شاه  الأن�شاري،  لقول 
يكون كذلك، و�شهادة اهلل تعاىل 

به تربئه من ذلك.
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ولكن 
حتدث  ما  كثرًيا  كان  و�شلم 
فيها  في�شفع  اخل�شومات 
على  ل  اقرتاًحا  ويقرتح 
�شبيل الق�شاء اإمنا على �شبيل 
ومن  النا�س،  بني  الإ�شلح 

عدل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

ف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 
ف احلديث القد�شي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�شنة فاأنا اكتبها له ح�شنة ( 
ومن النيات املطلوبة ف هذا ال�شهر :

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

.3. نية اأن يكون هذا ال�شهر بداية انطلقة 
للخري والعمل ال�شالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�شب اأكرب قدر مكن من احل�شنات ف 
هذا ال�شهر ففيه ت�شاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�شحيح ال�شلوك واخللق واملعاملة 

احل�شنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�شتغًل روحانية هذا ال�شهر .
7. نية و�شع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �شاأله الن�شيحة 

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

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�شة ر�شا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�شممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�شك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �شدرك بالو�شال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�شغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �شاَ
و اخلام�شة : ر�شي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبتاَ من الذاكرين ف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

التوبة وال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�شتغفار ف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - ف 

بول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب  قاَ
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شلم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

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

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فياَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبةاَ؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم الإن�شان.
وف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموعاَ التائبني ب�شدق واإخل�س، 
داَ الإن�شان الأمل ف رحمة  ولولها لفقاَ

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
ف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
وف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

لاَى اأاَنُْف�ِشِهْم  ياَا ِعباَاِدياَ الاَِّذيناَ اأاَ�رْشاَُفوا عاَ
اَ ياَْغِفُر  ِ اإِناَّ اهللاَّ ِة اهللاَّ لاَ تاَْقناَُطوا ِمْن راَْحماَ

ِحيُم  ُفوُر الراَّ ِميًعا اإِناَُّه ُهواَ الْغاَ نُوباَ جاَ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل ف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ْن تاَاباَ  ال�شادقني ف توبتهم؛ ﴿ اإِلاَّ ماَ

ُل  اأُولاَِئكاَ يُباَِدّ ا فاَ احِلً ًل �شاَ ماَ ِملاَ عاَ ناَ واَعاَ اآاَماَ واَ
ُفوًرا  ُ غاَ ناَاٍت واَكاَاناَ اهللاَّ �شاَ ِيّئاَاِتِهْم حاَ ُ �شاَ اهللاَّ

راَِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�س ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شمال فلم يجد �شيئا �شوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�شطار فل تخرج اإل ب�شئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �شئ 

قالت له : يا م�شكني خذ هذا الأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شلة رفعت ال�شيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �شيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شلته وجد ال�شارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته 

�شاجدا ... فلما اأنهى �شلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا ل�شنيعها 

فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �شاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�شعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

»�سراع العرو�س« و«ت�سرنوبل« 
يح�سدان جوائز اإميي

»HBO«على  ل�شبكة  و«ت�رشنوبيل«  العرو�ش«  »�رشاع  م�شل�شال  ا�شتحوذ 
الن�شيب االأكرب من بجوائز االإميي يف حفل الفنون االإبداعية، يف جولته 

االأوىل اأم�ش االأحد، على م�رشح مايكرو�شوفت يف نيويورك االأمريكية.
ورغم االآراء ال�شلبية للجماهري عن االإ�شاءة اخلافتة و�شوء الت�شوير، التي 
حالت دون روؤية اأحداث املعركة امللحمية، التي �شهدتها احللقة الثالثة 
الدراما  �شل�شلة  ت�شدرت  الطويلة«،  »الليلة  بعنوان  اخلتامي  املو�شم  من 
اأ�شل  من  جوائز   10 على  بح�شولها  االإبداعية  االإميي  جوائز  التاريخية 

32 تر�شيح.
واحتل م�شل�شل »ت�رشنوبل« مع الفيلم الوثائقي »فري �شولو«املركز الثاين، 
ب�شبع جوائز يف حفل جوائز االإميي للفنون االإبداعية، لتُ�شاف اإىل ر�شيد 
اجلوائز التي فاز بها فيلم »فري �شولو«، ومنها جائزة االأو�شكار الأف�شل 

فيلم وثائقي طويل.
نا�شونال  ل�شبكة  �شولو«  »فري  الوثائقي  ح�شول  فر�ش  من  ذلك،  ويعزز 
ممثل  الأف�شل  الرئي�شية  الفئات  جوائز  على  احل�شول  يف  جيوغرافيك، 
تاأليف، واأف�شل خمرج، يف حفل جوائز اإميي،  رئي�شي وم�شاعد، واأف�شل 

يوم االأحد املقبل.

120 األف زائر ملعر�س اأ�سبوع 
الفن يف العا�سمة الأملانية    

املنظمون  اأعلن 
اأ�شبوع  ملعر�ش 
الفن يف العا�شمة 
برلني،  االأملانية 
املعر�ش  اأن 
من  اأكرث  اجتذب 
120 األف �شخ�ش 
املهتمني  من 

بالفن.
وجاءت الت�رشيحات يف ختام املعر�ش الذي ا�شتمر خم�شة اأيام، واأو�شح 
ن�شخة  يف  لعددهم  مماثاًل  كان  العام  هذا  الزائرين  عدد  اأن  املنظمون 

العام املا�شي.
اخلا�شة  الفنية  واملجموعات  امل�شاركة  املتاحف  اأن  املنظمون  وذكر 
وال�شاالت قدمت للزائرين املتخ�ش�شني واجلمهور العري�ش، نظرة جيدة 

على االجتاهات الراهنة يف الفن املعا�رش.
مطار  عنابر  يف  اأقيما  اللذين  و«بوزيت�شيون�ش«  برلني«  »فن  معر�شا  ولق 
متبلهوف املعطل عن العمل، جناحاً م�شهوداً، وتفاعاًل جماهريياً كبرياً. 
يف  الثقافة  وزير  وقال   ،2012 منذ  برلني  يف  الفن  اأ�شبوع  معر�ش  ويقام 
والية برلني، كالو�ش ليدرر، اإن املعر�ش يعترب نافذة عر�ش لربلني مدينًة 

للفنون.
وركز املعر�ش هذا العام على ال�شوؤال عن مدى تغري العا�شمة االأملانية 

بعد �شقوط جدار برلني يف نوفمرب1989.

وفاة الناقد امل�سرحي امل�سري 
اأحمد �سخ�سوخ    

امل�رشحية  للفنون  العايل  املعهد  وعميد  امل�رشحي  الناقد  تويف 
، بعد �رشاع مع املر�ش،  اأم�ش  اأول  اأحمد �شخ�شوخ، �شباح  االأ�شبق، 

عن عمر يناهز 72 عاماً.
وتدهورت احلالة ال�شحية للناقد الراحل يف االأيام املا�شية، ما ا�شتلزم 

نقله اإىل  م�شت�شفى يف القاهرة، اأين وافته املنية.
ع�رشات  وو�شع  امل�رشحية،  الكتابة  يف  طويلة  م�شرية  ول�شخ�شوخ 

املوؤلفات والدرا�شات االأكادميية والنقدية عن امل�رشح.

اأمل عرفة تدافع عن ن�سرين 
طاف�س وت�سن هجوما م�ساًدا

اأحمد فهمي وهنا الزاهد يق�سيان �سهر الع�سل يف املالديف

مع الهجوم ال�ضديد الذي تتعّر�ش له الفنانة ال�ضورية ن�ضرين طاف�ش، �ضّنت زميلتها اأمل عرفة هجومًا م�ضاًدا على 
منتقديها على ال�ضو�ضال ميديا، واعتربت اأّن الطعن ب�ضمعتها ينّم عن اأخالق و�ضيعة وفراغ وتفاهة.

مع الهجوم ال�شديد الذي تتعّر�ش له 
الفنانة ال�شورية ن�رشين طاف�ش، �شّنت 
م�شاًدا  هجوماً  عرفة  اأمل  زميلتها 
على منتقديها على ال�شو�شال ميديا، 
واعتربت اأّن الطعن ب�شمعتها ينّم عن 

اأخالق و�شيعة وفراغ وتفاهة.
عن  دفاعها  معر�ش  يف  اأمل  واأّكدت 
زميلتها اأّن ال عالقة �شخ�شّية تربطها 
اخلا�ش  ح�شابها  عرب  وت�شاءلت  بها، 
»عم   : التوا�شل  مواقع  احد  على  
ن�رشين  ع  قامية  اللي  القيامة  اأقرا 
طاف�ش... ن�رشين ال تربطني بها اَي 
عالقة �شخ�شية، لكن هي زميلة مهنة 

وجنمة ولها حمبيها.«.
على  الهجوم  هذا  »ملاذا  وتابعت 
املخلوقة  اتركوا  ملاذا؟  �شمعتها 
تكون  بيجوز  ربها  وبني  بينها  بحالها 
اأنقى من كتري نا�ش ما بيقومو من ع 

�شجادة ال�شالة«.
ن�رشين  على  ت�شّن  التي  احلملة  وعن 
قالت »اللي عم حتكوا فيه عال�شو�شال 
ميديا بيعرّب فقط عن اأخالق و�شيعة 
وفراغ وتفاهة متت الأ�شحابها فقط. 
قائلة  وختمت  للخالق«.  اخللق  دعوا 

»عن جد املو�شوع زاد عن حدو«.
بعد  للهجوم،  عر�شة  ن�رشين  وكانت 
يف  اجلندي  دمية  املمثلة  ظهور 

ياخور  با�شم  مع  »اأكلناها«  برنامج 
وتاأكيدها  ال�شورية،  »لنا«  قناة  على 
اأّنه من غري املمكن اأن تكون ون�رشين 
طينة  من  منهما  كل  الأن  �شديقتني 

خمتلفة وطريقة حياة خمتلفة.
عليها  عر�ش  حال  اإّنه يف  قالت  كما 
�شتعتذر  م�شل�شل  يف  م�شاركتها 
اأذت  »ن�رشين  واأ�شافت  العمل  عن 
اأختي  واأذت  بياعة  دمية  �شديقتي 
يوؤذون  نا�ش  مع  اأعمل  اأن  ميكن  وال 
اإذا كانت  االأخرين« . ويف ردها عما 

املخرج  من  طالقها  �شبب  اخليانة 
فرا�ش دهني، بعد اأن مّلح ياخور اإىل 
عالقة ن�رشين بالطالق قالت دمية » 
ا�شباب  هي  التفاهم  وعدم  اخليانة 
هذا  على  نادمة  ول�شت  طالقي 
اأهم  واعتربه  االإطالق  على  القرار 

قرار �شحيح اتخذته يف حياتي ».
وتال املقابلة هجوم كبري على ن�رشين 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عرب 
االأمر الذي ا�شتفّز اأمل فدافعت عن 
املتابعني  فعل  برّدة  لت�شدم  زميلتها 

�شيكون  »ماذا  اأحدهم  �شاألها  اإذ 
ت�شّببت  حال  يف  ن�رشين  من  موقفك 
الذي  االأمر  زوجك؟«.  من  بطالقك 
الكالم  هذا  اإّن  بالقول  عليه  رّدت 
ن�رشين  اأن  املتابع  فاأخربها  معيب، 
كانت �شبب طالق دمية بياعة من تيم 
ح�شن، واأّن ثمة �شهود على ما ح�شل، 
فرّدت »ماعندي ادنى فكرة عن اللي 
عم تقولو ب�ش على فر�ش �شحيح �شو 
وال  اإرادة  مالو  �شغري؟  بيبي  الرجال 

موقف؟«.

مرييهان ح�سني تنتهي من ت�سوير دورها يف »ن�سيبي وق�سمتك 3«

فهمي  اأحمد  يق�شي 
الزاهد  هنا  وزوجته 
يف  الع�شل  �شهر 
بعد  املالديف،  جزر 
بزفافهما،  احتفالهما 
بح�شور  اأيام،  قبل 
الفن  جنوم  من  كوكبة 

امل�رشي.
اأن فهمي والزاهد  وعلم 
اإىل  ال�شفر  يعتزمان 

يف  اأوروبيتني  دولتني 
املقبلة،  القليلة  االأيام 
�شي�شطر  االأول  واأن 
القاهرة  اإيل  للعودة 
ال�شهر،  هذا  نهاية  يف 
دوره  ت�شوير  ال�شتكمال 
»العارف..  فيلم  يف 
قبل  يون�ش«  عودة 
الفيلم  اأ�رشة  مع  ال�شفر 
لت�شوير  ال�شعودية  اإىل 

م�شاهد خارجية هناك.
بطولة  يف  وي�شارك 
يون�ش«  »العارف.. عودة 
وحممود  عز،  اأحمد 
وكارمن  حميدة، 
وم�شطفي  ب�شيب�ش، 
�شعد،  وركني  خاطر، 
حممد  تاأليف  من  وهو 
واإخراج  ب�شري،  �شيد 

اأحمد عالء.

انتهت الفنانة مرييهان ح�شني من 
»اكدب  حكاية  يف  دورها  ت�شوير 
عليا �شوية« �شمن اأحداث اجلزء 
»ن�شيبي  م�شل�شل  من  الثالث 
م�شطفي  للمخرج  وق�شمتك« 

فكري.
من  جديدة  تفا�شيل  ويك�شف  
دور  جت�شد  التي  مرييهان،  دور 
مراد  الفنان  من  متزوجة  امراأة 
يعانيان من عدم  مكرم، ولكنهما 
حيث  االإجناب،  على  القدرة 

تكت�شف  اأن  قبل  بحالها  ترت�شي 
واجنابه  اأخرى  من  زواجها  زواج 
منها، لتواجهه علي موقفه قائلة: 
ممكن  كنت  كده؟  خلتني  »ليه 
اأجتوز واحد غريك واأخلف منه«، 
حيث ي�شعر الزوج بتاأنيب ال�شمري 

وتتواىل االأحداث.
وي�شارك يف بطولة حكاية »اكدب 
عليا �شوية« األفت عمر واملغربية 
تاأليف  من  نور،  وموؤمن  طاهرة 

عمرو حممود يا�شني.
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 2020 دي  ات�ش  �سيريا  جم�ش 
كامريا  15 مع  تنطلق  اجلديدة 

�سيريا  عن  ر�سمياً  جم�س  ك�سفت 
والتي  اجلديدة،   2020 دي  ات�س 
اب  بيك  �سيريا  ن�سخة  تعترب 
مييزها  ما  اأبرز  الثقيلة  للأعمال 
جريد،  برو  تريلينج  نظام  هو 
اإىل  ي�سل  ال�سائق مبا  يزّود  حيث 
15 كامريا ما يتيح له الروؤية يف كل 
القاطرة  اإخفاء  مع  االجتاهات، 
بو�سوح،  ترى  حتى  ال�سا�سات  يف 
اإ�ساءة  متوفر  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
و�سلتها  ت�سخي�س  القاطرة، 
�سغط  عر�س  الكهربائية، 
اإطاراتها ومراقبة درجة حرارتها 

مع التذكري مبواعيد ال�سيانة.

�أكرب و�أذكى

اإىل  اأخرى  تقنيات  اإ�سافة  متت 
ت�سهيًل  دي  ات�س  دي  �سيريا 
تتوفر  حيث  الثقيلة،  للأعمال 
م�ساعد  اإلكرتونية،  يد  فرامل 
الركن، التحكم بفرملة املقطورة، 
على  والهبوط  ال�سعود  م�ساعد 

التلل وغريه.
�سيريا ات�س دي 2020 اأطول واأعلى 
متتلك  كما  ال�سابق،  املوديل  من 
ال�سبكة  بينها  متّيزها  تفا�سيًل 
امل�سابيح  العملقة،  االأمامية 

�سفرة،  �سكل  على  التي  االأمامية 
واأ�سواء  ليد  �سباب  م�سابيح 
البيك اب  بال�سقف ت�ستمد  علوية 
ديزل  تريبو  حمرك  عرب  طاقتها 
�سلندر   8 لرت   6.6 دوراماك�س 
دوران  وعزم  ح�سان   445 قوة 
بناقل  يت�سل  مرت  نيوتن   1،233
�رسعات،   10 اأوتوماتيكي  حركة 
�سحب  على  القدرة  لها  يتيح  ما 
كجم    13،607 تتخطى  اأوزان 
 AT4 جم�س حّدثت اأي�ساً �سيريا
بيك  تعترب  والتي   2020 دي  ات�س 
اإىل  الثقيلة املوجهة  اب االأعمال 
الطرق الوعرة، وقد ح�سلت على 

م�سدات  بالواجهة،  اأ�سود  كروم 
اأمامية وخلفية خا�سة، يف حني اأن 
زخرفات  على  حازت  مق�سورتها 
جلد،  مقاعد  واألومنيوم،  �سوداء 

�سارات AT4 تدل على هويتها.
كما ح�سلت AT4 ات�س دي على 
الوعرة،  للطرق  هوائي  تعليق 
عر�س  �سا�سة  اإن�س،   18 عجلت 
منط  وكذلك  اإن�س   15 راأ�سية 
هذا  الوعرة  الطرق  على  قيادة 
دي  ات�س  �سيريا  و�ستطرح جم�س 
2020 يف االأ�سواق العاملية خلل 
نهاية العام اجلاري، دون الك�سف 

عن االأ�سعار حتى االآن.

 "Pajero Sport" كيف �ستظهر
القادمة من ميت�سوبي�سي؟

ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  �رّسبت 
املعلومات  بع�س  ال�سيارات 
 "Pajero Sport" وال�سور عن
ميت�سوبي�سي  من  املنتظرة 
اجلديدة  املركبة  و�ستتميز 
من  كل�سيكية  اأكرث  بت�سميم 
احلالية،   "Pajero Sport"
وواجهة اأمامية كبرية، واأ�سواء 
�سباب مميزة  واأ�سواء  اأ�سيق، 
ال�سكل �سبيهة بتلك املوجودة 
دبليو  اإم  بي  �سيارات  يف 
رباعية الدفع االأخرية كما من 
املتوقع اأن تزود هذه املركبة 
متعددة جديد  و�سائط  بنظام 

 ،"Mitsubishi Connect"
واأنظمة اأمان وتعليق متطورة، 
لتمكينها  رباعي  دفع  ونظام 
الطرق  اأ�سعب  اجتياز  من 

واأكرثها وعورة.
باملحرك،  يتعلق  فيما  اأما 
 3 بـ  ال�سيارة  هذه  ف�ستزود 
بنزين  املحركات:  من  اأنواع 
وحمركي  لرتات،   3.0 ب�سعة 
لرت  و2.5   2.4 ب�سعة  ديزل 
ح�سانا،  و220   209 وعزم 
�رسعة  علب  اإىل  باالإ�سافة 

اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

اإ�سدار   2020 ا�سكاليد  كاديالك 
ر�سميًا ن  تد�سّ �سبورت 

اليوم  كاديلك  قامت 
الريا�سي  االإ�سدار  بتد�سني 
وذلك   ،2020 ا�سكاليد  من 
خلل معر�س لو�س اأجنلو�س 

لل�سيارات 2019.
الريا�سي  االإ�سدار  �سيتوفر 
كاديلك  من  اجلديد 
بثلثة   2020 ا�سكاليد 
و  Luxury هي  فئات 
و  Premium Luxury

�ستاأتي  حيث   ،Platinum
باللون  مطلية  خارجية  مع 
من  كل  على  اللمع  االأ�سود 
اإطارات  االأمامي،  ال�سبك 
اجلانبية  اخلطوط  النوافذ، 
وجود  مع  بعد،  والكثري 
بلون  اإن�س   22 عجلت 
ح�رسي يحمل ا�سم منت�سف 

الليل الف�سي.
االإ�سدار  حزمة  تاأتي 
ا�سكاليد  من  الريا�سي 
ت�سميمية  حتديثات  مع 

 SUVالـ لتظل  فقط، 
باأجزائها  الفاخرة حمتفظة 
وهو  هي،  كما  امليكانيكية 
ما يعني البقاء على حمرك 
V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 420 
 0 من  ت�سارع  وقدرة  ح�سان 
اأقل  خلل  كم/�س   100 اإىل 
من 6 ثوان، مع وجود نظامي 
الرباعي  اأو  الثنائي  الدفع 
تت�سمن  اختياري.  ب�سكل 
اأي�ساً  االإ�سافية  التجهيزات 

كل من �سا�سة عدادات رقمية 
اأحدث  اإن�س،   12.3 قيا�س 
املعلوماتي  الرتفيه  اأنظمة 
من كاديلك مع دعم جلميع 
نظام  االت�سال،  اأنظمة 
للتحكم  مغناطي�سي  تعليق 
الركوب،  وراحة  �سل�سة  يف 
�سوتي  نظام  اإىل  اإ�سافة 
 Bose Centerpoint
هذا  �سماعة.   16 الفاخر 
وياأتي االإ�سدار الريا�سي من 
ليد  �سكا ا
 2 0 2 0

ريادتها  على  للحفاظ 
الـ �سيارات  فئة  مببيعات 
الكبرية  الفاخرة   SUV
مظلم  جديد  مظهر  عرب 
تبداأ  اأن  على  وهجومي، 
االأ�سعار يف الواليات املتحدة 
 317،965(  84،790 عند 
احلزمة  �سعر  ويكون  ريال(، 
 10،125(  2،700 منف�سلة 
ريال(، و�سوف تبداأ كاديلك 
احلجوزات  ا�ستقبال  يف 

عليها مطلع عام 2020.

مازد� 

امل�ستقبل بيد حمركات 
الحرتاق الداخلية  

ل الكهربائية؟

الكهربائية  املحركات  تُعد 
من  بالبيئة  للغاية  �رسراً  اأقلل 
االحرتاق  على  املعتمدة  تلك 
يعتمد  هذا  ولكن  الداخلي، 
التي  الكهرباء  توليد  على طرق 
تعمل بها يف املقام االأول، وهو 
ما  الآخر،  بلد  من  يختلف  ما 
اأن حمركات  يجعل مازدا تقرر 
�ستكون  الداخلي  االحرتاق 
اأف�سل يف تقليل ن�سبة انبعاثات 
مقارنة  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
كما  وذلك  الكهربائية،  بتلك 

اأعلنت بحديث �سحفي اأخري.
جملة  مع  حديث  لقاء  خلل 
�سمن  العاملية   CarAdvice
فعاليات معر�س لو�س اأجنلو�س 
املا�سي، قال ايت�سريو هريو�سيه، 
لق�سم  التنفيذي  املدير 
مازدا،  يف  املحركات  تطوير 
�سوف  اليابانية  ال�سانعة  اأن 
ت�ستمر يف توجهها للرتكيز على 
واالحرتاق  البنزين  حمركات 

وذلك  رئي�سي،  ب�سكل  الداخلي 
توليد  طرق  الختلف  نظراً 
حيث  العامل،  حول  الكهرباء 
الكهربائية  املحركات  �ستكون 
التي  بالدول  اأف�سل فقط  خيار 
عرب  الكهرباء  توليد  على  تقوم 
نظراً  ولكن  نظيفة،  م�سادر 
الدول  من  االأكرب  العدد  لكون 
نظيفة  يعتمد طرق غري  مازال 
ولهذا  الكهرباء،  بتوليد  متاماً 
االحرتاق  حمركات  �ستكون 
اأف�سل  خيار  املطورة  الداخلي 
اأن  هريو�سيه  اأ�ساف  كما  لها. 
حمركات البنزين احلديثة ميكن 
تطويرها اأكرث كي تزداد كفائتها 
بن�سبة 30% عما هي عليه االآن، 
كما �سيتم التوجه الحقاً لتطوير 
مماثل  ب�سكل  الديزل  حمركات 
اأي�ساً، حيث اأن هذه املحركات 
تلك  من  اأقل  انبعاثات  تنتج 
�سيارات  يف  بالبنزين  العاملة 

SUV ال�سخمة.
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لينوفو تعر�ض اأول منوذج حلا�سب حممول قابل للطي

منوذج  �أول  تعر�ض  لينوفو  �رشكة 
حلا�ضب حممول قابل للطيعر�ضت 
منوذجاً  �ليوم  لينوفو  �رشكة 
قابلة  ب�ضا�ضة  حممول  حلا�ضب 
للطي يف موؤمتر لها بوالية فلوريد� 
�الأمريكية حيث �عتربته �أول جهاز 
من فئته ميلك هذه �مليزة، لتقوم 
لل�ضا�ضات  نوعية  بنقلة  بذلك 
�لتي  �لهو�تف  من  للطي  �لقابلة 
�رشكات خالل  عدة  من  �ضهدناها 
�أكرب  �أجهزة  �إىل  �ملا�ضية  �لفرتة 

ذ�ت ��ضتخد�مات �أو�ضع.
�ل�رشكة  تطلق  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
حا�ضبها يف �لعام �لقادم 2020 حتت 
 ThinkPad 1 عالمتها �لتجارية

X حيث كانت قد بد�أت �لعمل عليه 
منذ ثالث �ضنو�ت كما �أفادت، مع 
يحتاج  �حلايل  منوذجه  �أن  �لعلم 
�ضتكون  �الإ�ضافات  من  للعديد 

جاهزة وقت �إطالقه.
�الأوىل  للوهلة  �جلهاز  �ضكل  ويبدو 
كبرية  �للوحية  لالأجهزة  م�ضابه 
حيث  كذلك،  لي�ض  لكنه  �حلجم 
�ضيقدم جتربة خمتلفة للم�ضتخدم 
يعمل  �ملو��ضفات  كامل  كحا�ضب 
بنظام �لويندوز ميكنه طيه وحمله 

بكل �ضهولة.
 OLED �ضا�ضة  �جلهاز  وميلك 
مبف�ضل  بو�ضة   13.3 قيا�ض 
و��ضتخد�م  لطيه  �ملنت�ضف  يف 

كلوحة مفاتيح  منه  �ل�ضفلي  �جلزء 
��ضتخد�مه  ميكن  كما  رقمية 
لوحة  وجود  مع  �لكاملة  بحالته 
مفاتيح خارجية تو�ضل عن طريق 

�لبلوتوث.
�أياً  تو�ضح  مل  �ل�رشكة  �أن  وبالرغم 
من �ملو��ضفات �لد�خلية حل�ضابها 
عن  د�رت  ت�رشيحاتها  �أن  �إال 
تدعيمه مبعالج من �رشكة �إنتل مع 
تدعيمه  نيتها  حول  تدور  توقعات 
مبودم من كو�لكوم ليكن قادر�ً على 
�ل�ضبكات  عرب  باالإنرتنت  �الت�ضال 

�خلليوية.
�لذي   Engadget ملوقع  ووفقاً 
حظي بتفح�ض �حلا�ضب عن قرب 

فاإن �ضا�ضته يف حالة �لطي �لكامل 
ال ترتك فر�غاً كبري�ً بني �ضقيه من 
فتحته  عند  كما  �ملف�ضل،  ناحية 
�ضا�ضته  تبدو  درجة   180 بزو�ية 
بطريقة  مثايل  ب�ضكل  م�ضتوية 
يف  و�ضهدناه  �ضبق  عما  تختلف 
فولد  جالك�ضي  �ضام�ضوجن  هاتف 
�ل�رشكة  و�أجلت  �نتك�ض  �لذي 
مت  �لتي  �ل�ضا�ضة  لعيوب  �إطالقة 
�كت�ضافها خالل �ملر�جعات، لتعد 
يف  يخفق  لن  جهازها  باأن  لينوفو 
جلمهور  و�ضتقدمه  �جلانب  هذ� 
وهذ�  عالية؛  بكفاءة  �مل�ضتهلكني 
حدث  �إن  حال  كل  على  ناأمله  ما 

�أوفت مبوعد �إطالقه.

كروم �سيتيح للم�ستخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

  ك�ضفت غوغل يف موؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�ضتخدمي 
مت�ضفح كروم تقييد تتبعهم من قبل �ملعلنني عرب �لكوكيز.

كل  مبعرفة  للم�ضتخدم  �ضتتيح  غوغل  فاإن  �جلديدة  �لتحديثات  ومبوجب 
منها.  �أي  حلجب  خيار  له  وتوفر  جهازه  على  �ملخزنة  �لكوكيز  ملفات 
�ضتوفرها  �لتي  و�لو�جهة  �لعمل  �آلية  تفا�ضيل  عن  بعد  غوغل  تك�ضف  ومل 
�أنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�ضو�ضية  �أكدت  يف �ملت�ضفح، لكنها 
تتبع  يف  فقط  �لكوكيز  على  �ملعلنني  يعتمد  ال  ولالأ�ضف  م�ضتخدميه 
�مل�ضتخدمني، لذ� فاإن غوغل �ضتخفف من مقد�ر �ملعلومات �لتي ير�ضلها 

�ملت�ضفح للمعلنني وذلك من �أجل حماربة طرق �لتتبع �الأخرى.
بح�ضب غوغل فاإن �مل�ضتخدمني يف�ضلون �الإعالنات �لتي تر�عي �حتياجاتهم 
�الإعالنات  بتلك  بالتحكم  �خليار  لديهم  كان  �إن  فقط  لكن  و�هتماماتهم، 
وعلى م�ضتوى عايل من �ل�ضفافية. وعلى ذكر �ل�ضفافية، فاإن �ل�رشكة قدمت 
�إ�ضافة مفتوحة �مل�ضدر ملختلف �ملت�ضفحات تقوم باإخبار �مل�ضتخدم �إن 
�لتي تقدمها غوغل عرب  �الإعالنات  تتعامل مع  كان هناك جهات و�ضيطة 
�ضبكتها �العالنية. و�ضتوفر غوغل �الإ�ضافة قريباً على خمتلف �ملت�ضفحات 
مع �إتاحة نظام و�جهة برجمية وت�ضجع باقي �ل�ضبكات �الإعالنية �الإن�ضمام 
�إليها للو�ضول �إىل م�ضتوى جديد من �ل�ضفافية مع �مل�ضتخدم. �أمازون تطلق 
موقع خدمتها �ل�ضحابية AWS باللغة �لعربية من �أجل �ملزيد من �لتو�ضع 
�لعربية  �للغة  �إطالق  �أمازون عن  �أعلنت  �لعرب،  �لتقنيني  ودعم  و�النت�ضار 
ملوقع خدماتها �ل�ضحابية AWS، لتتيح للم�ضتخدمني �لعرب �الإطالع على 
مئات �ملنتجات �ل�ضحابية لل�رشكة بلغتهم �الأم. ياأتي هذ� مع خطة �أمازون 
الإتاحة خمدمات AWS يف �لبحرين �ضمن �ل�رشق �الأو�ضط لت�ضاف �إىل 61 
�أمازون خمدماتها يف 20 منطقة جغر�فية حول  �أخرى ت�ضع فيها  منطقة 
لتعريب  �لعمل  لكنه على مايبدو قيد  بالكامل،  لي�ض معّرباً  �لعامل. �ملوقع 
�ضفحاته �لد�خلية، �إال �أن �لو�جهة �لرئي�ضية �لتي تعر�ض منتجات �ل�رشكة 

مبختلف ت�ضنيفاتها معربة.
ناأمل �أن ت�رشع �أمازون وتعريب كامل موقعها و�ضفحاته �لد�خلية �لتي ت�رشح 
من  تقدمه  ما  على  �الإطالع  عملية  لتب�ضط  �لت�ضعري  طريقة  �أو  �ملنتجات 

خدمات �أو �رش�ئها.

Kiwi اإزالة مت�سّفح

 

 من متجر غوغل بالي

�إىل  �مل�ضتند   Kiwi مت�ضّفح  جذب 
�لنطاق  و��ضع  �هتماًما   Chromium
هذ�  و�ت�ضع  �أندرويد،  م�ضتخدمي  بني 
بعد  وذلك  �ملا�ضي،  �ل�ضهر  �الهتمام 
�أن �أ�ضاف �لدعم الإ�ضافات كروم �ضطح 
من  �لتطبيق  �ختفى  ذلك  بعد  �ملكتب، 

�فرت�ض  حيث  بالي،  غوغل  متجر 
دعم  ب�ضبب  كانت  �الإز�لة  �أن  �لبع�ض 
�حلقيقي  �ل�ضبب  �أن  �إال  �الإ�ضافات، 
على  �ملت�ضّفح  قدرة  هو  ذلك،  ور�ء 
ت�ضغيل فيديوهات يوتيوب يف �خللفية، 
وهي وظيفة يفرت�ض �أن تكون حمفوظة 
�ال�ضرت�ك  مع  �لر�ضمي  يوتيوب  ملوقع 

�ملدفوع.
 Kiwi بالتايل يتبلور �ضبب �إز�لة مت�ضّفح
ومع  غوغل،  ل�ضيا�ضة  فعلًيا  �نتهاكه  يف 
يدعم  نف�ضه  كروم  مت�ضّفح  فاإن  ذلك 
ذلك  يف  مبا  �لفيديو  مقاطع  ت�ضغيل 
تفعيل  بعد  وذلك  �خللفية  يف  يوتيوب 

مت�ضّفح  ا  �أي�ضً �ملكتب”،  “�ضطح  خيار 
Brave هو �الآخر يت�ضمن �إعد�د حمدد 
لت�ضغيل يوتيوب يف �خللفية، بالتايل من 
�لناحية �لنظرية يجب حظر Brave من 

�ملتجر!
و��ضع،  نطاق  على  �الأمر  �أخذنا  و�إذ� 
“�لتطبيقات �لتي ميكنها ت�ضغيل  مبعنى 
كٍل  حظر  �ضيتم  �خللفية”،  يف  يوتيوب 
وغريها،  و�أوبر�  وفايرفوك�ض  كروم  من 
باأنه  �ملت�ضّفح  عمل  فريق  �أ�ضار  �أخرًي� 
غوغل حالًيا تُر�جع �ضبب �الإز�لة، وفور 
باملو�ضوع  يتعلق  فيما  �أي جديد  وجود 

�ضنُ�ضاركه معكم.

في�ض بوك تطلع على من�سوراتك 
اخلا�سة لتدريب الذكاء 

عن  رويرتز  ن�رشته  جديد  تقرير  ك�ضف 
تعاقد في�ض بوك مع عدد من �ملوظفني 
�أنظمة  لتدريب  موؤقتة  عقود  �ضكل  على 
خالل  من  لديها  �ال�ضطناعي  �لذكاء 
�إطالعهم على من�ضور�تك �خلا�ضة �ضو�ء 

على في�ض بوك �أو �ن�ضتغر�م.
مع  �ملتعاقدين  �أن  رويرتز  و�أو�ضحت 
�ملن�ضور�ت  على  يوؤ�رشون  بوك  في�ض 
خم�ضة  من  بو�حدة  عليها  يطلعون  �لتي 
مثل  م�ضمونها  ح�ضب  رئي�ضية  ت�ضنيفات 
) �ضيلفي، طعام، معامل طبيعية و�ضهرية( 
�أو منا�ضبة �ملن�ضور ) فعالية تخ�ض حياة 
وعنا�رش  معني(  ن�ضاط  �مل�ضتخدم، 
�لتعبري عن �لنف�ض ) �آر�ء، م�ضاعر( ونو�يا 

�مل�ضتخدم ) �لتخطيط لفعالية ما، �إلهام 
�الآخرين( ومكان ن�رش �ملن�ضور ) �ملنزل، 

�ملدر�ضة، �لعمل، �خلارج.
عينات  على  �ملتعاقدون  ويح�ضل 
تت�ضمن  �مل�ضتخدمني  من�ضور�ت  من 
من�ضور�ت  �ضا�ضة،  لقطات  من�ضور�ت 
��ضم  تت�ضمن  و�أحياناً  تعليقات،  مع 
�ملن�ضور  ب�ضاحب  �خلا�ض  �مل�ضتخدم 

ومعلومات ح�ضا�ضة �أخرى.
متعاقدين  نقول  هنا  تالحظون  كما 
ولي�ضو� موظفني ر�ضميني يف في�ض بوك، 
مع  �لتعاقد  �إىل  �ل�رشكة  ��ضطرت  حيث 
قامت  �لتي  �لهندية   Wipro �رشكة 
�ضخ�ض مل�ضاعدة   260 بتوظيف  بدورها 

في�ض بوك يف تدريب �لذكاء �ل�ضنعي من 
ومر�قبة  عليه  �ملحتوى  عر�ض  خالل 
�إىل  رويرتز  و�أ�ضارت  عليه  تعرفه  كيفية 
�أن تعاون في�ض بوك مع �ل�رشكة �ملذكورة 

قدمي حتى عام 2014.

الأمان  �الحتادي  �ملكتب  حذر 
من  �ملعلومات  تكنولوجيا 
نظام  يف  خطرية  �أمنية  ثغرة 

مايكرو�ضوفت ويندوز.
و�أو�ضح �ملكتب �الأملاين �أن هذه 
�لثغرة توجد يف خدمة �ل�ضيانة 
من  ��ضتغاللها  ومُيكن  بعد،  عن 
مالحظة  دون  �لقر��ضنة  قبل 
برجميات  لت�رشيب  �مل�ضتخدم 
�لثغرة  هذه  وتوجد  م�رشة، 
�إ�ضد�ر�ت  جميع  يف  �الأمنية 
ويندوز  �الإ�ضد�ر،  حتى  ويندوز 
�إ�ضد�ر  يف  توجد  ال  ولكنها   ،7

ويندوز 10.
�الأملان  �خلرب�ء  وين�ضح 
تثبيت  ب�رشورة  �مل�ضتخدم 
يدوياً،  �ملوجودة  �لتحديثات 
�لثغرة  هذه  تت�ضبب  �أن  قبل 
ون�رشت  ج�ضيمة،  �أ�رش�ر  يف 

على  �لتحديثات  مايكرو�ضوفت 
و�مل�ضاعدة،  �لدعم  �ضفحات 
وهذه �لتحديثات متاحة للتنزيل 
ويندوز،  الإ�ضد�ر�ت  حتى  �الآن، 
فرتة  منذ  تُدعم  تعد  مل  �لتي 

طويلة مثل ويندوز �إك�ض بي.
�إىل  �الحتادي  �ملكتب  و�أ�ضار 
ال  بعد  عن  �ل�ضيانة  خدمة  �أن 
ولكنها  �فرت��ضي،  ب�ضكل  تُفّعل 
عن  �خلو�دم  ل�ضيانة   تُ�ضتخدم 
بُعد عن طريق �الإنرتنت، وميكن 
لهجمات  مماثل  هجوم  ت�ضور 

Wannacry يف 2017.
و�أ�ضار �خلرب�ء �الأملان �إىل �أنه مل 
يتم �لتحقق من ��ضتغالل �لثغرة 
مع  ولكن  فعلي،  ب�ضكل  �الأمنية 
�أن يطور  �ملتوقع  �نت�ضارها من 
ب�رشعة  �لربجميات  �لقر��ضنة 

ال�ضتغاللها.

خرباء اأملان يحذرون من ثغرة 
خطرية يف حوا�سيب ويندوز



   البويرة

       جناح باهر ملبادرة 
تبادل الكتب املدر�سية

الكتب  وتبادل  التربع  مبادرة  لقيت 
املدر�سية التي اأطلقتها جمعية امل�سعفني 
باهرا  جناحا  البويرة  لوالية  املتطوعني 
الذي  النظري  املنقطع  االإقبال  خالل  من 
حيث   , كاملة  اأيام   5 مدار  على  �سهدته 
 « االأ�ستاذة  للجمعية  العامة  االأمينة  اأكدت 
تهافتوا  الوالية  مواطني  اأن   « ليلى  باهي 
االأوىل من  التجربة  كبري على هذه  ب�سكل 
خالل  من  الوالية  م�ستوى  على  نوعها 
مدر�سي  كتاب   1000 من  باأزيد  تربعهم 
وذلك بعد احلملة االإعالمية والتح�سي�سية 
و�سائط  م�ستوى  على  النطاق  وا�سعة 

التوا�سل االجتماعي.
اأئمة امل�ساجد يف خطبة   وكذا م�ساهمة 
امل�ساهمة  يف  ال�سكان  لتح�سي�س  اجلمعة 
الفعالة لهذه  املبادرة القيمة التي خففت 
املعوزين  تالميذ  عائالت  على  االأعباء 
الذين �ساقت بهم ال�سبل يف توفري الكتاب 
ال�سياق  ذات  ويف   . الأبنائهم  املدر�سي 
ك�سفت املتحدثة على اأن اجلمعية �ستقوم 
بحمالت حت�سي�سية  املقبلة  الفرتة  خالل 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
لتح�سي�س التالميذ للمحافظة على كتبهم 
املدر�سية من اأجل التربع بها العام املقبل 
لهذه  املقبلة  الطبعة  يف  غريهم  لفائدة 
املبادرة التي �ستم�س مناطق اأخرى ح�سب 

حمدثتنا .
اأح�سن مرزوق

للمطالبة بتحرك الو�ساية

�سكان الرم�سي  يغلقون 
مقر البلدية واملقر 

اجلهوي  ل�سوناطراك 
اأقدم نهار اأم�س الع�رشات من �سكان بلدية 
الرم�سي على غلق مقر البلدية   للمطالبة 
والكاتب  البلدي   وجمل�سه  املري  برحيل 
العام بعدما اأعلنوا ف�سلهم  يف ت�سيري بلدية 
�سكني  جممع  ثالث   تعد  التي  الرم�سي 
بالوالية لكنه اليوم يغرق يف النفايات  و�سوء 
الت�سيري  باالإ�سافة الهرتاء الطرقات, قبل 
املقر  غلق  اإىل   احتجاجهم  يحولوا  اأن 
ما  باملنطقة  �سوناطراك   لفرع  اجلهوي 
من  الغربية  باجلهة  الوقود  توزيع  عطل 
وخلق  واأدرار  تندوف  غاية  اإىل  تلم�سان 
الطاقة  وزارة  بتبليغ  عجلت  حقيقية  اأزمة 
وال�سلطات العليا . املحتجون الذين اأكدوا 
اأن ال�سلطات البلدية ف�سلت يف ت�سيري ملفات 
على  االتفاق  مت  وان  �سبق  حيث  ال�سكن  
توزيع  املواقع الإقامة  جتمعات �سكنية, اال 
حتطيم   يف  با�رشت  البلدية  ال�سلطات  اأن  
هذا احللم عن طريق اإقامة  من�ساآت اإدارية 
امل�رشوع,  الإجها�س   حماولة  يف  مكانها 
كما  طالبوا بلجنة حتقيق يف ت�سيري حظرية 
مت  التي  ال�سناعية   واملنطقة  البلدية 
جتزئتها وبيعها الإقامة م�ساريع  من �ساأنها 
بفتح   طالبوا  كما  البطالة,   على   الق�ساء 
حتقيق يف م�ساريع الق�ساء على اأحياء وادي 
النامو�س , وحي وادي ال�سبع ,  كما طالب 
اال�ستفادات  بفتح  حتقيق يف  املحتجون  
امل�سبوهة وبيع اال�ستفادات  من ال�سكنات  
منها  ا�ستفاد  التي   اال�ستفادة  ومقررات 
غرباء على املدينة التي حتولت اإىل اأطالل 
�رشاعات  الرم�سي  مدينة  وتعرف  هذا    .
�سبق  وقد  الأع�سائها  ق�سائية  ومتابعات 
املري  واإحالة   املجل�س  الوايل  جمد  واأن  
على الق�ساء قبل اعادته وهو ال يزال متابع 

ق�سائيا ما يخالف قانون  البلدية .
حممد بن ترار

حممد بن ترار

اأم�س  �سبيحة  وقع  الذي  احلادث 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  حدود  يف 
اثر  انفجار  جاء  �سباحا  وربع 
لغاز  املدينة داخل م�سكن نتيجة 
نارية  ب�رشارة  الت�رشب  واإ�سابته 
قهوة  بتح�سري  تهم  كانت  ل�سيدة 
ال�سباح  بعد �سالة الفجر  مبزرعة 
ال�ساقية احلمراء  �سي ح�سان حي 
بلدية �سيدي بلعبا�س مما اأدى اإىل 
رجلني  اأ�سخا�س  منهم   4 اإ�سابة 
الدرجة  من  بحروق  وامراأتني 
االأوىل اإىل الدرجة الثانية  واإ�سابة 
الظهر.  م�ستوى  على  امراأتني 
امراأة  اإ�سابة  ت�سجيل  مت  وفيما 
قدمت  ب�سدمة  حيث  ورجل 

عني  االأولية  يف  اال�سعافات  لهما 
احلماية  م�سالح  قبل  من  املكان 
�ساحنات   3 جندت  املدنية  التي 
اإطفاء 04�سيارات اإ�سعاف طبية و 
45 عون احلماية املدينة مبختلف 
املدير  قيادة  حتت  الرتب 

حتويل  بغية  املدينة  احلماية 
م�ست�سفى  ح�ساين  امل�سابني اإىل 
بلعبا�س,  ب�سيدي  القادر  عبد 
والية  وايل  احلادث  ح�رش  وفور 
�سيدي بلعبا�س �سا�سي احمد عبد 
للوقوف  اإىل عني املكان  احلفيظ 

ت�سببت  املاأ�ساة التي  هذه  على 
املادية  اخل�سائر  اإىل  باالإ�سافة 
جماورة  م�ساكن   03 ت�رشر  يف 
الذي  امل�سكن  اإىل  باالإ�سافة 

انفجر به الغاز .
م�سالح  �سجلت  اآخر  جانب  من 
ل�سيدي  املدنية  احلماية 
 »: م  »�س  ال�سيخ  بلعبا�س  وفاة 
واإ�سابة  �سنة  العمر78  من  البالغ 
متفاوتة  اثر  بجروح  اآخر 
يف  نفعيتني  مركبتني  ا�سطدام 
حادث مرور وقع بالطريق الوطني 
بلدية  م�ستوى  92  على  رقم 
م�سالح  تدخلت  بلعربي  حيث 
اجلريح  لنقل  املدنية  احلماية 
اإىل  م�سلحة  ال�سحية  وجثة 

اال�ستعجاالت.

ت�سررت 3 م�ساكن 

اإ�سابة 8 اأ�سخا�ص اثر انفجار للغاز 
داخل م�سكن ب�سيدي بلعبا�ص 

امل�سيلة 

مركز الردم التقني ب�سيدي عي�سى 
يدخل حري اخلدمة

اأ�سعار النفط تنخف�ص 
مع تقييم ال�سوق للهجمات 

على من�ساأتي نفط �سعوديتني
الرغم  على  النفط,  اأ�سعار  انخف�ست 
التهديد  اإزاء  ال�سوق تظل قلقة  اأن  من 
على  الهجمات  على  ع�سكري  برد 
من�ساأتي نفط �سعوديتني والتي ت�سببت 
يف خف�س اإنتاج اململكة بواقع الن�سف 
يف  لالأ�سعار  �سعود  الأكرب  وقادت 

عقود.
واأثار هجوم يوم ال�سبت احتمال حدوث 
ال�سوق  يف  لالإمدادات  كبرية  هزة 
على  االأخرية  االأ�سهر  يف  ركزت  التي 
املخاوف ب�ساأن الطلب ب�سبب انح�سار 
التجاري  النزاع  ظل  يف  العاملي  النمو 
الدائر بني الواليات املتحدة وال�سني. 
بتوقيت   06:31 ال�ساعة  وبحلول 
غرينت�س, انخف�س خام برنت 30 �سنتا 

اأو 4ر0 باملئة 
وتراجع  للربميل,  دوالر  72ر68  اإىل 
خام غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 
33ر62  اإىل  0.9باملئة  اأو  �سنتا   57
هبط  �سابق  وقت  ويف  للربميل.  دوالر 
باملئة  اثنني  بنحو  القيا�سيان  اخلامان 

لكل منهما.
ويوم االثنني, زادت اأ�سعار النفط نحو 
فعل  رد  يف  اجلل�سة  خالل  باملئة   20
على الهجمات, وهي اأكرب قفزة يف نحو 
30 عام, قبل اأن تغلق مرتفعة نحو 15 
اأربعة  يف  م�ستوى  اأعلى  عند  باملائة 

اأ�سهر.
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حت�سبا لدورة �سبتمرب 
اجلديدة

 اطالق �سالون وطني
 للتكوين املهني بالبويرة

احت�ست اأم�س دار الثقافة » علي زعموم » 
مبدينة البويرة فعاليات ال�سالون الوطني 
على  اأ�رشفت  الذي  املهني  للتكوين 
حت�سبا  املهني  التكوين  مديرية  تنظيمه 
للحمالت  وموا�سلة   2019 �سبتمرب  لدورة 
حيث  املحلية,  االإعالمية   التح�سي�سية 
على  ت�ستمر  التي  التظاهرة  هذه  تهدف 
املكلف  ت�رشيح  ح�سب  اأيام   4 مدار 
املديرية  ذات  م�ستوى  على  باالإعالم 
عر�س  اإىل   « �سا�سوة  اأري�س   « اال�ستاذ 
كل  توفرها  التي  التخ�س�سات  وابراز 
وعر�س  بالوالية  التكوينية  املوؤ�س�سات 
خمتلف التجهيزات والور�سات واملعدات 
ي�ستعملها  التي  والبيداغوجية  التقنية 
الدعائم  خمتلف  وتقدمي  املكونني 
االإعالمية لل�سباب الوافد على التظاهرة 
املتوفرة.  بالتخ�س�سات  اأكرث  لتعريفهم 
اإىل جانب تخ�سي�س ف�ساء الإبراز خمتلف 
االإبتكارات وم�ساريع املكونني يف مرحلة 
نهاية التكوين والتجارب الناجحة خلريجي 
يف  �سارك  كما  التكوينية.   املوؤ�س�سات 
ال�سالون اأجهزة الدعم على غرار اأون�ساج 
التي مولت خالل �سنة 2019 142 م�رشوعا 
منها 60 باملائة لفائدة متخرجي التكوين 
اإىل جانب لكناك واأوجنام . هذا  املهني 
الدورة 7783 من�سبا منها  لهذه  وخ�س�س 
4712 من�سبا للتكوينات املتوجة ب�سهادة 
و1965 من�سبا للتكوين احل�سوري و 2452 
من�سبا للتكوين عن طريق التمهني و 255 
من�سبا يف املعاهد اخلا�سة و 40 من�سبا 
يف التكوين يف الفرتات امل�سائية و 2836 

من�سبا للتكوين التاأهيلي .
 اأح�سن مرزوق
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تعززت والية امل�سيلة موؤخرا مبركز جديد 
اخلدمة  حيز  و�سع  للنفايات  التقني  للردم 
من  ُعلم  ح�سبما  عي�سى,  �سيدي  ببلدية 
التقني  الردم  مراكز  ت�سيري  موؤ�س�سة  مدير 
تدريجيا  ي�ستقبل  املركز  اأن  للنفايات, 
م�ستوى  على  وما�سابهها  املنزلية  النفايات 
احلجل,  وعني  عي�سى  �سيدي  دائرتي 
�سي�ساهم  اخلدمة  حيز  املركز  وبدخول 
املفرغات  على  الق�ساء  يف  كبري  ب�سكل 
بتحويل  املعنية   البلديات  عرب  الع�سوائية 

نفاياتها نحو املركز ال�سيما واأن املفرغات 
اأ�سبحت تهدد البيئة وال�سحة العمومية.

وجتدر االإ�سارة اأن املركز يعد رابع املراكز 
التابعة ملوؤ�س�سة الردم التقني بعد » امل�سيلة 
اأن  م�سيفا   « امللح  عني  وكذا  وبو�سعادة 
حديثة  وتقنيات  معايري  وفق  ي�سري  املركز 
�ساأنه  ومن  واملحيط  البيئة  على  حتافظ 
الع�سوائي  الرمي  ظاهرة  من  يحد  كذلك 

والفو�سوي للنفايات .
عبدالبا�سط بديار 

اإ�سابة 1151 اآخرين بجروح 
يف ظرف اأ�سبوع

حوادث املرور تودي
 بحياة 29 �سخ�سا 

اآخرين   1151 واأ�سيب  �سخ�سا حتفهم   29 لقي 
يف  �سجلوا  مروري  حادث   1035 يف  بجروح 
اأي يف  �سبتمرب  و 14   8 ما بني  املمتدة  الفرتة 
ظرف اأ�سبوع, كما اأورده بيان م�سالح احلماية 
املدنية.    واأو�سح ذات البيان اأن اأثقل ح�سـيلة 
�سجلت يف واليــة ق�سنطينة بوفاة 03 اأ�سخا�س 
حتويلهــم  و  اإ�سعافهم  مت  اآخريــن   47 جرح  و 
حادث   35 اإثـر  على  االإ�ست�سفائية  املراكز  اإىل 
مرور.  من جهة اأخرى قامت وحدات احلماية 
 1232 باإخماد  �سمح  تدخال    1599 بـ  املدنية 
حريقا منها منزلية �سناعية وحرائق خمتلفة.

فقامت  املختلفة  العمليات  يخ�س  فيما  اأما 
وحدات احلماية املدنية بـ 6401 

عملية   5525 لتغطية  الفرتة  نف�س  فـي  تدخـال 
ي�سيف  خطر  يف  االأ�سخا�س  اإنقاذ  و  اإ�سعاف 

ذات البيان.

وحجز 1820 قنينة خمر

الإطاحة ب3 عنا�سر من �سبكة 
لرتويج الكحول ببلعبا�ص

 متكنت  عنا�رش ال�رشطة الق�سائية الأمن  والية 
دولية  ب�سبكة  االإطاحة  من  بلعبا�س  �سيدي 
غري  بطريقة  الكحولية  امل�رشوبات  لرتويج 
الثالثينيات  يف  عنا�رش   03 �رشعية  وتوقيف 
من  خمر  قنينة   1820 حجز  مع  العمر  من 
الق�سية  واالأحجام  .  وقائع  االأنواع  خمتلف 
تعود ال�ستغالل م�سالح االأمن ملعلومات  تفيد 
العقد  يف  ال�سباب  بتحويل  جمموعة  من 
مركز  اإىل  املدينة  بو�سط  ملحل  الثالث 
الكحولية  امل�رشوبات  اأنواع  خمتلف  لبيع 
دون  رخ�سة, ما جعل م�سالح االأمن  تبلغ وكيل 
ال�رشعة  اأين  جناح  على  وتتحرك  اجلمهورية 
يف  �سبان   03 وتوقيف  املحل  مداهمة  مت 
قنينة   1820 وحجز  العمر  من  الثالث  العقد 
ومت  واالأنواع ,  خمتلف  االأحجام  من  خمر 
على  واإحالتهم  للتحقيق  املوقوفني  حتويل 

النيابة  مبحكمة �سيدي بلعبا�س .
 حممد بن ترار

فيما مت ت�سجل دخول اخت�سا�سات جديدة تدخل حيز 
اخلدمة  ح�سب طلبات العمل

توقع التحاق 4200 مرتب�ص مبراكز  
التكوين املهني ال17 يف تلم�سان

املهني  التكوين  مديرية  م�سالح   با�رشت 
توجيه  يف  تلم�سان  لوالية  والتمهني 
املرتب�سني اجلدد وت�سجيلهم عرب27 مركزا 
للتكوين املهني والتمهني واملعاهد التابعة 
لنف�س القطاع وهذا اإىل غاية يوم21�سبتمرب 
اجلاري وحت�سبا للدخول املهني الذي �سوف 
يكون ابتداء من يوم االأحد29�سبتمرب, حيث 
يرتقب ت�سجيل نحو4200 مرتب�س مبختلف 
مركز التكوين املهني  ال27 املوزعة على 
فتح  فروع  ت�سجيل  الوالية  مع  دوائر  كافة 
مبا�رشة  عالقة  لها  ال�سنة  هذه  جديدة 

ب�سوق العمل.
التوجيه  اأكد  م�ست�سار  ال�سدد  هذا   ويف 
»ليتما  والتمهني  املهني  التكوين  مبعهد 
من�سورة« ال�سيد بن عزة حممد اأن املعهد 
التكوين  يعلن عن فتح عدة تخ�س�سات يف 
�سامي  تقني  تخ�س�س  غرار  على  االإقامي 
التكوين  اأما  النفايات  يف ت�سيري وا�سرتجاع 
تخ�س�سني  فتح  مت  التمهني  طريق  عن 
يف  �سامي  بتقني  االأمر  يتعلق  جديدين 

�سامي  وتقني  املثمرة  االأ�سجار  زراعة 
م�ساح طبوغرايف .

كما �سهد هذه املرة املعهد فتح عدة فروع 
فتح  حيث مت  التكوينية,  باملراكز  منتدبة  
املعطيات  قاعدة  املعلوماتية  تخ�س�س 
على م�ستوى مركزي التكوين املهني الإمامة 
وتخ�س�س  ب�سبدو  املهني  التكوين  ومركز 
الرقمنة املعلوماتية وال�سبكة على م�ستوى 
مركز التكوين املهني ببوهناق. كما مت فتح 
واملن�ساآت  العمومية  االأ�سغال  تخ�س�س 
املهني  التكوين  مركز  م�ستوى  على  الفنية 
م�سري  وتخ�س�س  بتلم�سان  �سعيد  ب�سيدي 
التكوين  مركز  م�ستوى  على  البناء  اأ�سغال 
جهة  ميمون. من  اأوالد  ببلدية  املهني 
اأخرى  ي�سهد مركز التكوين املهني واملهني 
من طرف  كبريا  اإقباال  بتلم�سان  م�ستكانة 
املرتب�سني من اجلن�سني على الت�سجيل يف 
اخت�سا�سات �سناعة احللويات وال�سناعات 

التقليدية واخلياطة واحلالقة.
حممد بن ترار

اإيداع �سمري بلعربي 
احلب�ص

قال املحامي عبد الغاين بادي, اأن النا�سط 
احلب�س  اأودع  بلعربي  �سمري  ال�سيا�سي, 
التحقيق  قا�سي  اأمام  مثوله  بعد  املوؤقت, 

لدى حمكمة بئر مراد راي�س اأم�س.
خا�سة  اأكرث  تفا�سيل  املحامي  يعط  ومل 
بلعربي.  ل�سمري  املوجهة  بالتهم  تعلق  ما 
اأم�س  اأول  م�ساء  اأوقف  االأخري  هذا  وكان 

ببوزريعة.

اأ�سيب 08 اأ�سخا�س بجروح وحروق  و�سدمات خمتلفة  يف حادث انفجار  للغاز  فجر اأم�س داخل 
م�سكن مبزرعة �سي ح�سان حي ال�ساقية احلمراء بلدية �سيدي بلعبا�س كما اأدى االنفجار اإىل ت�سرر 
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