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الوالدة املتع�سرة للتجربة الدميقراطية يف اجلزائر

منظمة حماية �مل�ستهلك تتلقى 10 �سكاوى يوميا

 جتاوزات وكــــــالء ال�سيــــارات 
وم�سانع الرتكيب تثري �سجة
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برنامج وكالة عدل بد�ية 2019

 ال�سروع يف بناء 120 
األف  وحدة �سكنية 
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منذ بد�ية �لدخول �لجتماعي

250 حركة احتجاجية باجلنوب الكبري
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�لنائب عن حزب تاج وي�سر عبد �لغني :

 ق�سـية بوحـــجة 
 يجــب  اأن تــــحل

�ض4 داخـل االأفـــالن  

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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
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�ض5

�ض5

�ض3�ض6

�أكد �أن رئي�ض �لفاف ر�سخ لل�سغوطات 
وك�سف رغبة �سارف يف �ل�ستقالة

�سعدان: لن اأ�سامح 
زط�سي والنفاق حطم 

العمل الذي قمنا به

و�سط تخوف كبري لدى �ملو�طنني

بعو�ض غريب يجتاح اأحياء عنابة 
بومرد��ض

  قرار برتحيل 600 عائلة
 بدل�ض نحو �سكنات جديدة 

بربج باجي خمتار باأدر�ر

 ارتفاع جنوين الأ�سعار
 اخل�سر والفواكه 

     .        خمت�سون و �سيا�سيون يتحدثون للو�سط
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بني 1 جوان و 3  اأكتوبر 

 �حلر�ئق تتلف �أكرث
 من 2.200 هكتار 

ت�سببت حر�ئق �لغابات يف �إتالف م�ساحة قدرت ب 

2.231,45 هكتار خالل �لفرتة �ملمتدة من �لفاحت 
يونيو �ىل غاية 3 �كتوبر 2018,  ح�سبما �أفاد به بيان 

للمديرية �لعامة للغابات. و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن 

هذه �لفرتة �سهدت ت�سجيل 761 بوؤرة حريق �سملت 
م�ساحة �إجمالية تقدر ب 2.231,45 هكتار موزعة 
و507,68 هكتار�  �لغابات  953,55  هكتار من  بني 

من �لحر��ش  و 770,22  هكتار� من �لأدغال, �ي 
مبعدل 6 بوؤر حريق  يوميا و م�ساحة  2,93  هكتار 
لكل بوؤرة حريق. وح�سب ح�سيلة �ملديرية �لعامة 

�حلر�ئق  ت�رضر� من  �لكرث  �ملنطقة  فان  للغابات 

 154( هكتار�   1.105,08 ب   �ل�رضق  منطقة  هي 
بوؤرة حريق( متبوعة مبنطقة �لو�سط ب  811,36  

ب315,01   �لغرب  ثم  حريق(   بوؤرة   423( هكتار 
هكتار� )184 بوؤرة حريق(.

وباملقارنة مع نف�ش �لفرتة من �سنة 2017 , كانت  
مديرية �لغابات  قد �سجلت  2.791  بوؤرة حريق 
هكتار   53.603 بـ  قدرت  �جمالية  م�ساحة  �أتلفت 

�ملخاطر  من  �آمنة  بيئة  و  هكتار   28.690 منها 
�ملهنية«.

خبر في 
صورة

وزير االت�سال

مطابع �جلنوب تتكبد خ�سائر كبرية

�سعد�ن يف�سح فاف زط�سي
فجر �لناخب �لوطني �ل�سابق ر�بح �سعد�ن مفاجاآت من �لعيار �لثقيل 
ف�سح على �إثرها �لع�سو�ئية �لتي ت�سري عليها �لحتادية �جلز�ئرية لكرة 
�لقدم برئا�سة خري �لدين زط�سي, �أين �أو�سح �أن عدة �أ�سباب دفعته �إىل 
خيار �ل�ستقالة من من�سبه على ر�أ�ش �ملديرية �لفنية �لوطنية, خا�سة 
و�أن طريقة ت�سيري �لفاف �أ�سحى ي�سوبها �لع�سو�ئية وعدم �لحرت�ف 

�لذي ل ي�سجعه على مو��سلة �لعمل مع هيئة زط�سي.

 �لفيا�سانات ترفع بور�سة 
�لن�سر�ت �جلوية

خلفت �لفيا�سانات �لأخرية �لتي �رضبت عدة وليات �آخرها عدة �أحياء 
�لن�رض�ت �جلوية  �أ�سبحت  �إذ  �إىل فوبيا و�سط �جلز�ئريني,  بالعا�سمة 
نف�ش  تكر�ر  من  �لتخوف  ظل  يف  بينهم,  فيما  تد�ول  �ملو��سيع  �أكرث 

�ل�سيناريو مع �أوىل �لأمطار �خلريفية ..

 رفع �لآذ�ن يف جامع �جلز�ئر
 خالل 6 �أ�سهر

�سريفع يف  �لأذ�ن  �إن  عي�سى,  و�لأوقاف, حممد  �لدينية  �ل�سوؤون  وزير  قال 
جامع �جلز�ئر خالل �لثالثي �لأول من �سنة 2019, حيث �سيكون قطبا و�سند� 
لكل م�ساجد �جلز�ئر.و�أو�سح عي�سى, �أم�ش �لأربعاء, خالل زيارة عمل قادته 
�إذ  وع�رضتنها  حتديثها  �سيتم  �لقر�آنية  �ملد�ر�ش  كل  �أن  �ملدية  ولية  �إىل 

�ستكون حتت �إ�رض�ف �لوز�رة.
رزق اهلل �سريف 

�إد�رة ملعب 5 جويلية ت�ستهزئ بالأن�سار
قامت  بعدما  متوقعة,  غري  خطوة  على  جويلية   5 ملعب  �إد�رة  �أقدمت 
�جلارين  �لفريقني  يجمع  �لذي  �لعا�سمي  بالد�ربي  �خلا�سة  �لتذ�كر  ببيع 
�ملن�رضم,  �ملو�سم  �إىل  تعود  و�لتي  �ليوم  �ملقرر  �جلز�ئر  ومولودية  �حتاد 
�لقيام  وف�سلت  �جلديد,  �ملو�سم  تخ�ش  جديدة  تذ�كر  طبع  رف�ست  حيث 
عن  تنم  ل  خطوة  يف  �ملا�سي  �ملو�سم  عن  �ملتبقية  �لتذ�كر  با�ستهالك 

�لحرت�م �إىل جماهري �لفريقني.

كعو�ن  جمال  �لت�سال  وزير  �أكد 
�لعجز  �أن  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
منه  تعاين  �لذي  �لكبري  �ملايل 
منها  خا�سة  �لعمومية,  �ملطابع 
�إىل  بقطاعه  دفع  باجلنوب, 
�لعمومية  �لعناوين  لطبع  �لتدخل 
بتلك  �ملو�طن  حلق  »تغليبا 

�ملنطقة يف �لإعالم«.
لع�سو  �سوؤ�ل  على  رده  يف  و 
�سامل  �لقادر  عبد  �لأمة  جمل�ش 
�لكلي«  �ل�ستغالل  »عدم  حول 
ملطبعة ب�سار على �لرغم من �أن 
قر�ر �إن�سائها �سكل �آنذ�ك »قر�ر� 
�ل�سلطات  طرف  من  �سجاعا 
�لت�سال  وزير  قال  �لعمومية«, 

باأن »�لظرف �لقت�سادي �لذي مت 
خالله جت�سيد هذه �ملطابع كان 
�زدهار  و  مو�تية  بظروف  يتميز 
�لو�سع  هو  و  �ل�سحف«,  �سوق 
�أ�سحت  حيث  �لآن  تغري  �لذي 
هذه �ل�سوق »تت�سم بالك�ساد, فلم 
بهذه  لن�ساطها  ربحا  جتد  تعد 

�ملنطقة«.
و نتيجة لهذ� �لتحول, �أكد كعو�ن 
»تدخلت  �لوز�رية  د�ئرته  �أن 
�لعناوين  طبع  على  لالإبقاء 
�جلنوب,  مبطابع  �لعمومية 
�لرغم من تعار�ش ذلك مع  على 
�ملنطق �لقت�سادي �لبحت«, مع 
�أن هذ� �ل�ستثمار مت على  �لعلم 

در��سة  �ثنني:  عاملني  �أ�سا�ش 
تقدمي  و  �لقت�سادية  �جلدوى 

خدمة عمومية للمو�طن.
و قال بهذ� �خل�سو�ش »لقد غلبنا 
جعلناها  و  �ملو�طن  م�سلحة 
�أن  �إىل  لي�سري  �عتبار«,  كل  فوق 
معنية  �لعمومية  �ملطابع  »كل 
مطبعتي  خا�سة  �لو�سعية  بهذه 
�للتني  ب�سار(  و  )ورقلة  �جلنوب 
كبرية«,  خ�سائر  حاليا  تتكبد�ن 
تر�جع  �إىل  �لأ�سا�ش  يف  �أرجعها 
�لعديد  توقف  و  �جلر�ئد  �سحب 
�إ�سافة  �خلا�سة  �لعناوين  من 
�لقت�سادية  �لأزمة  خملفات  �إىل 

ب�سكل عام.

م�سالح مفت�سية العمل خالل 2017

41000 عامال مل ي�ستفد من و�سائل �حلماية  

وهران 

 حجز زهاء 10 كلغ من �لكيف �ملعالج 

ها�ستاغ �لك�سف �ملبكر .. ملو�جهة �ل�سرطانات

و  و�لت�سغيل  �لعمل  وزير  ك�سف 
زمايل  مر�د  �لجتماعي  �ل�سمان 
م�سالح  �أن  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
مفت�سية �لعمل �سجلت خالل �سنة 
2017 , ما يقارب 41.745 عامال 
�حلماية  و�سائل  من  ي�ستفد  مل 
�ملتعلقة  و�جلماعية  �لفردية 

 , �ملهنية  �لأخطار  من  بالوقاية 
ما �أدى �إىل حترير 5.379 حم�رض 
�جلهات  �إىل  �أر�سلت  خمالفة 

�لق�سائية �ملخت�سة.
�سوؤ�ل  �لوزير يف رده على  و�أو�سح 
تد�بري  حول  �لأمة  جمل�ش  ع�سو 
�ملهنية  �لأخطار  من  �لوقاية 

مفت�سية  ,�أن  علنية  جل�سة  يف   ,
�لدورية«  ب«�ملر�قبة  تقوم  �لعمل 
عملية  و�سبط  �سري  مدى  ملعاينة 
�لهيئة  �لعمال على م�ستوى  تكوين 
�حرت�مها  ومدى  �مل�ستخدمة 
لالإجر�ء�ت �لت�رضيعية و�لتنظيمية 
حيث  �ملجال,  يف  بها  �ملعمول 

»ما   2017 �سنة  خالل  �سجلت 
ي�ستفد  مل  عامال   41.745 يقارب 
بو�سائل  �خلا�سة  �لتغطية  من 
ما  و�جلماعية,  �لفردية  �حلماية 
حم�رض   5.379 حترير  �إىل  �أدى 
�جلهات  �إىل  �أر�سلت  خمالفة 

�لق�سائية �ملخت�سة«.

و�لتدخل  �لبحث  فرقة  متكنت 
لل�رضطة  �لولئية  للم�سلحة 
حجز  من  بوهر�ن  �لق�سائية 
�ملعالج  �لكيف  من  كلغ   10 زهاء 
ح�سبما   , منف�سلتني  عمليتني  يف 
�لت�سال  خلية  رئي�ش  بذلك  �أفاد 

�لولية  باأمن  �لعامة  و�لعالقات 
على  بناء  �لتوقيف  عملية  ومتت 
م�سالح  لتحريات  ��ستغالل 
مروج  ن�ساط  حول  �ل�رضطة 
على  ق�سائيا  م�سبوق  للمخدر�ت 
م�ستوى حي بوعمامة ليتم توقيفه 

من  كلغ  53ر9  مب�سكنه  وحجز 
حمافظ  ي�سري   , �ملعالج  �لكيف 
�ل�رضطة عريوة, �سليم يف ت�رضيح 

لل�سحافة.
�ل�رضطة  م�سالح  متكنت  كما 
من  �لثاين  �حل�رضي  لالأمن 

وحجز  خمدر�ت  مروج  توقيف 
�لكيف  من  غر�م   398 مب�سكنه 
و�أ�سلحة  للرتويج  مهياأة  �ملعالج 
عائد�ت  من  مايل  ومبلغ  بي�ساء 
�لرتويج يقارب 150 �ألف دج, كما 

�أ�سري �إليه.

�لأوىل  للمرتبة  �لقولون  �رضطان  قفز 
بدل  باجلز�ئر,  �لوفيات  حيث  من 
لدى  و�لرئة  �لربو�ستات  �رضطان  عن 

�لن�ساء,  لدى  �لثدي  و�رضطان  �لرجال 
�إىل  �لفاعلني  من  �لعديد  عمد  ومعه 
�لك�سف �ملبكر, وهي  �إطالق ها�ستاغ 

�أطباء,  عدة  �أبرزها  �لتي  �لإ�سكالية 
�لت�سخي�ش  ثقافة  �سعف  منتقدين 
خالل  من  �جلز�ئريني  لدى  �ملبكر 

�ملر�ش  ملو�جهة  �لدوري  �لك�سف 
وبالتايل  �حلالة  تفاقم  قبل  بد�يته  مع 

�رتفاع �حتمالت �ل�سفاء ..
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الوالدة املتع�سرة للتجربة الدميقراطية يف اجلزائر
تعود ذكرى الـ5 اأكتوبر 1988 لتعود معها �سور الأحداث وال�سحايا ومعها اإعالن التعددية يف اجلزائر، وهي التعددية التي ت�سيل الكثري من احلرب، حول ثقل 

وتباطوؤ خطواتها، ومدى ال�سري باجتاه تكري�ض الدميقراطية واخلروج من نفق النتقال الدميقراطي وال�سور ال�سكلية بعد 3 عقود من انطالق العملية، وحول 
تلك الإ�سكالية متحورت غالبية اآراء من حدثتهم الو�سط من فاعلني جعلوا كال من النظام واملعار�سة يف قف�ض الإتهام.

�سارة بومعزة/ علي عزازقة

بو�سياف
 الإ�سالحات تتقدم و�سط 

�سوائب من الغمو�ض 
ال�سيا�سي

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  قال 
حممد  امل�سيلة  بجامعة 
للو�سط  ت�رصيح  يف  بو�سياف، 
عرفه  كبري  تعرث  بعد  باأنه 
امل�رصوع الدميقراطي الطموح 
يف اجلزائر، وبعد تقدير قامت 
الت�سعينات  �سنوات  ال�سلطة  به 
امل�سار  اإلغاء  مبوجبه  مت 
وطنية،  ماأ�ساة  يف  وت�سبب 
ا�ستعادت اجلزائر الأمل مطلع 
الوئام  الثالثة من خالل  الألفية 
الوطنية،  وامل�ساحلة  املدين 
انتظمت  هذا  كل  مع  م�سيفا:« 
يف اإطارهما العملية النتخابية 
والتعددية  املناف�سة  باب  وفتح 
، ولو على امل�ستوى القاعدي » 
املجال�س املحلية » من جديد 
كموؤ�رص  والقوى  الأحزاب  اأمام 
الفعل  ا�ستقرار  على  اأويل 
ذلك  �ساب  ما  الدميقراطي مع 

من نقائ�س«.   
ويف ذات ال�ساأن قال  ذات اخلبري 
باأن امل�رصوع ال�سيا�سي يف تلك 
اإىل كثري من  يحتاج  كان  الفرتة 
الإ�سالحات داخل بنية ال�سلطة 
» مركزيا« يف حد ذاتها وتكري�س 
واإزاحة  ال�سلطة  على  التداول 
الكثري من العوائق وال�سعوبات،  
بوتفليقة  الرئي�س  ا�ستطاع  وقد 
برنامج  �ساحب  بو�سفه 
الوقت  نف�س  ويف  الإ�سالحات 
ووزير  امل�سلحة  القوات  قائد 
اأن  بو�سياف  ح�سب  الدفاع 
يجري عمليات جراحية ناجحة 
وع�سكرية  اأمنية  قطاعات  يف 
العملية  ترتهن  كانت  ح�سا�سة 
مبداأ  وتكري�س  ال�سيا�سية 
داخلها  ال�سلطة  على  التداول 
الد�ستورية  حدودها  والزمها 
نف�س  يجري  اليوم  وهاهو   ،
العمليات داخل العمود الفقري 
ومن  الإدارة  يف  ممثال  للدولة 
واأمناء  ولة  من  عليها  يقف 
مع  بالتوازي  وهذا  عامون، 
تعزيز �سالحيات املنتخبني من 
خالل ترقية الن�سو�س القانونية 

التي لها عالقة ب�سالحياتهم.
اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
العديد  باأن  امل�سدر  ذات 
اأن  توحي  املوؤ�رصات  من 
تتقدم  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 
الغمو�س  من  الكثري  �سابها  ولو 
مت�سارع  ما  نوعا  امل�سار  لأن 
مرافقة  اإىل  يحتاج  و�سديد 

الراأي  تنور  و�سحفية  اإعالمية 
�سلمنا  اإذا  هذا  خا�سة،  العام 
امل�سدر  ح�سب  املقاومة  باأن 
النظام  بقايا  من  كبرية  ذاته 
وتقاليده  واأعرافه  ال�سابق 
اأدواته  قوة  وحتى  احلكم  يف 
يقوم  ملا  الراف�سة  الإعالمية 
يف  م�سددا  الرئي�س،  ال�سيد  به 
بقوله:«باخت�سار  اأخرى  نقطة 
هناك تكري�س للتعددية وحرية 
ال�سيا�سية  الثقافة  على م�ستوى 
احلراك  يف  تعددية  هناك   ،
كل  وعلى  متنوع  الجتماعي 
اإ�سالحات  ، هناك  امل�ستويات 
تطور  بح�سب  تتطور  د�ستورية 
النظام ال�سيا�سي واأخريا عملية 
فيها  ي�سارك  منتظمة  �سيا�سية 

كل الطيف الوطني«.

اأحمد الدان 
التعددية  من  �سنة   30

واجلزائر تعي�ض 
دميقراطية �سكلية

البناء  حركة  رئي�س  نائب   
يف  �سدد  الدان  اأحمد  الوطني، 
ت�رصيح خ�س به الو�سط على اأن 
اجلزائر اليوم وبعد 30 �سنة من 
والتعددية  الدميقراطية  اإقرار 
ال�سكلية  احلرية  ت�سجل  لزالت 
ولكن بدون تناف�سية اآمنة، حيث 
قال:«لالأ�سف يف اجلزائر تتقدم 
وترتاجع  ال�سكلية  الدميقراطية 
احلقيقة الدميقراطية لكون ما 
ي�سيطر اليوم هو منطق القبيلة 
العر�س  منطق  اأو  واملقاولة 
واملال وبالتايل ترتاجع الثقافة 
الأدوات  وت�سبح  والنخب 
الأ�سا�سية يف �سناعة الراأي العام 
وعلى راأ�سها ال�سيا�سة والإعالم 
تعيد  مالية  نفوذ  ملراكز  تابعة 
الإ�سكالية التاريخية يف �سيطرة 
وعلى  املثقف  على  ال�سلطة 
وعلى  الإعالمية  الو�سائط 

الأمام«.
الدان مل يتوقف عند هذا احلد 
اأكتوبر   5 اأن  اأكد  واأنه  �سيما 
تكن  للتعددية مل  اأ�س�ست   1988
للدميقراطية  خال�سة  ن�ساأتها 
واإمنا كان فيها فواعل خارجية 
اأخرى ا�ستهدفت قيم املنظومة 
مثلما  القدمية  ال�سيا�سية 
ا�ستكمال  تعيد  اليوم  نراها 
مكونات  �رصب  برنامج  نف�س 
ل�سالح  لي�س  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
ل�سالح  واإمنا  الدميقراطية 

ال�سفقات وت�سفية احل�سابات.
 

حمدادو�ض
 ماآلت 1988 مل تكن يف 
م�ستوى طموحات ال�سعب

يف  القيادي  جهته  من   
نا�رص  ال�سلم  جمتمع  حركة 
ات�سال  يف  اأو�سح  حمدادو�س، 
ربطه بالو�سط اأن ماآلت ونتائج 
اأحداث اأكتوبر 1988م مل تكن يف 
م�ستوى طموحات واآمال ال�سعب 
وال�سباب  عموما  اجلزائري 
مل  باأنها  وات�سح  خ�سو�سا، 
خال�سة،  �سعبية  انتفا�سة  تكن 
ذات  ي�سيف  انعكا�س  هي  بل 
امل�سدر ل�رصاعات بني اأجنحة 
النظام، ويف ذات ال�سياق اعترب 
اأن ال�سلطة ا�ستطاعت بعد ذلك 
حول  والتفت  نف�سها  تبني  باأن 
�سمته  ما  التعددية حتت غطاء 

مكافحة الإرهاب.
من  اأكرث  اإىل  راح  حمدادو�س 
ذلك ملا �سدد على اأن ما نعي�سه 
اليوم ما اإل دميقراطية الواجهة 
عن  بعيدين  زلنا  ل  متابعا:« 
تكري�س الدميقراطية احلقيقية 
عرب املناف�سة ال�رصيفة وتكافوؤ 
فحالت  اجلميع،   بني  الفر�س 
الطوعية  وال�ستقالة  العزوف 
والياأ�س  ال�سيا�سي  العمل  من 
من التغيري عن طريق ال�سندوق 
هي ال�ّسمة الغالبة على ال�سعب 
اجلزائري«، يف حني اأكد باأنه ل 
الآحادية  بني  املقارنة  ميكن 
بني  املقارنة  ول  والتعددية، 
الع�سكري  ال�سمويل  احلكم 

املبا�رص وبني غريه.

بن عوف
 ل وجود لأي تعددية 

باجلزائر
 

القوى  جبهة  يف  املنا�سل  اأما 
عوف،  بن  اإبراهيم  ال�سرتاكية 
باأن الدميقراطية وتكري�سها يف 
اجلزائر  ل ميكن احلديث عنها 
موجودة،  غري  لكونها  اإطالقا 
�سيما وان ال�سلطة لزالت متنع 
اإحياء  من  املدين  املجتمع 
لأ�سباب    1988 اأكتوبر  ذكرى 
ن�سيان  دون  وهذا  جمهولة، 
ب�سلة  متت  ل  اأخرى  خطوات 
الدميقراطية، ما يجعلنا نعي�س 

دميقراطية �سكلية ل غري.

 الإعالمي عثمان حلياين
 قواعد اللعبة ال�سيا�سية 
لزالت بيد ال�سلطة منذ 

�سنة  30

والكاتب  الإعالمي  الأخري  ويف 
اأو�سح  ال�سحفي عثمان حلياين 
اأكتوبر  باأن  للو�سط  ت�رصيح  يف 
منجزة  مطية  كان   1988
حكم  اأنهى  الذي  التعددية 

ال�سمولية الأحادي، لكن يقول :« 
وقواعد  املبادرة  زمام  لالأ�سف 
ومل  النظام  بيد  ظلت  اللعبة 
تنتبه قوى املعار�سة الطموحة 
لذلك  الدميقراطي  للمنجز 
فيما  بيني  �رصاع  يف  ودخلت 
ال�رصاع  يكون  ان  يفرت�س  كان 
لإعادة  ال�سلطة  مع  احلقيقي 
وتركيز  اللعبة  قواعد  �سياغة 

قواعد الدميقراطية«.

وي�سر
 الدميقراطية يف اجلزائر 

ل تزال فتية

عن  النائب  اأكد  جهته  من   
الغني  عبد  اجلزائر  اأمل  جتمع 
لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف  وي�رص 
اأن الدميقراطية يف اجلزائر ل 
تزال فتية لكن ذلك ل ينق�س من 
داعيا  املبذولة،  اجلهود  م�سار 
الدميقراطيات  لتاريخ  للعودة 
اأم�ست  عقود  من  وكم  الكبرية 
دميقراطية  قواعد  لإر�ساء 
و�سط  الغرق  بدل  حقيقية 
للجزائر  عائدا  ال�سكليات، 
دفعوا  اجلزائريني  اأن  بقوله 
اأحداث  من  بداية  باهظا  ثمنا 
ال�سوداء،  ال�سعرية  ثم  اأكتوبر   5
الذي  الكبري  للمخا�س  و�سول 
تعرفه املرحلة احلالية من اأجل 
تر�سيم معامل الدميقراطية، يف 
بال�سعبة  و�سفها  ظروف  ظل 
من  فبداية  وخارجيا،  داخليا 
�سائرة  اإنها  قال  التي  الداخلية 
بداية من  التغري  اأكرث يف اجتاه 
اإخراج اجلي�س من دائرة احلكم 
ال�سنوات  خالل  مت  وفقما 

الأخرية »ال�ستخبارات«.
اأما خارجيا فربط وي�رص الو�سع 
الذي  الدويل  بالنظام  ال�سعب 
قال انه اأ�سبح اأكرث فا�سية اأكرث 
ظل  يف  �سابقا،  عليه  كان  مما 
التكالب على املنطقة العربية، 

ومنطقة اجلوار كدليل ثان وهو 
اجلزائر  و�سعية  من  ي�سّعب  ما 

اأكرث.
اأن  »الو�سط«  حمدث  واأ�ساف 
الدميقراطية الفتية يف اجلزائر 
يف ظل خمتلف ال�سعوبات طغت 
عليها يف بع�س جوانبها ال�سكلية 
اجلوانب  من  اأكرث  ال�سورية  اأو 
جتاذبات  و�سط  الفعلية، 
اأن  املوالة واملعار�سة، معتربا 
املعار�سة حلد الآن مل ت�ستطع 
اإثبات وجودها وبقيت معار�سة 
اأن تكون معار�سة  للموالة بدل 
املعار�سة  كون  ككل،  للنظام 
وال�سري  التغيري  تفر�س  من  هي 
عرب  اأكرث  الدميقراطية  باجتاه 
باجلزائر  الواقع  اأن  اإل  التداول 
القدرة  �سعف املعار�سة وعدم 

على تقدمي بديل.
اإىل  وي�رص  دعا  باملقابل  لكن 
من  اململوء  للجانب  النظر 
الإجنازات  خالل  من  الكاأ�س 
املحققة، فنجد قنوات لالإعالم 
تبقى  لكنها  ال�سلبيات  كل  ورغم 
عامل اإيجابي يعرب عن التعددية 
يوجد  ل  اأنه  كما  واحلريات، 
النتخابية  للعمليات  تاأجيل 
ا�ستقرارا  اأي�سا  يعد  ما  وهو 
حتتاج  كانت  واإن  دميقراطيا 
اإىل تدعيمها ببع�س الحرتافية 
�سنة   30 فرتة  حمددا  لتثمينها، 
دميقراطية  لبلوغ  كاأمل  اأخرى 

فعلية.
يف  الدميقراطية  واقع  وحول 
حددت  واأن  �سبق  اجلزائر 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
نقاط  عدة  الإن�سان  حقوق 
بداية  احلايل  الو�سع  لتقييم 
عن  املواطنني  عزوف  من 
ب�سبب  لالأحزاب  الن�سمام 
وعدم  احلزبي  الأداء  �سعف 
الداخلية  الدميقراطية  وجود 
التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  داخل 
الزعيم،  فكرة  من  تتحرر  مل 

اأحزاب  عدة  بعينات  م�ستدلة 
احلركة  هي  »اأين  مت�سائلة 
الدميقراطية للتجديد اجلزائري  
عمريات،  �سليمان  وفاة  بعد 
حركة  الإعراب  من  حملها  ما 
ال�سيخ  وفاة  بعد  ال�سلم  جمتمع 
من  حمله  وما  نحناح،  حمفوظ 
القوى  اجلبهة  حزب  الإعراب 
ح�سني  وفاة  بعد  الدميقراطية 
حزب  هو  اأين  اأحمد،  اآيت 
تخلي  بعد  اجلزائري  التجديد 
اإىل  عليه«،  بوكروح  الدين  نور 
والدين  الهوية  اإ�سكالية  جانب 
حزبيا  ا�ستغل  كعامل  والتاريخ 
بدل الرتكيز على �رصعية الآداء 
بروز  اأن  معتربة  واملواطنة، 
مبادرات �سيا�سية مع كل موعد 
اجلزائر،  يف  رئا�سي  انتخابي 
على  دليال  يعد  خمتلفة  باألوان 
عمل  اإىل  احلزبي  العمل  حتول 
اإىل ت�سابهها  منا�سباتي، ي�ساف 
دورها  تقليل  يف  اأ�سهم  ما  وهو 

واإ�سعافها اأمام الراأي العام.
واأ�سباب  خلفيات  اإىل  وبالعودة 
فدعت   ،1988 اأكتوبر   5 اأحدث 
الرابطة اإىل الت�سدي للم�سكالت 
والجتماعية،  القت�سادية 
تبني �سيا�سات  وذلك من خالل 
يف  الختالل  ملعاجلة  فعالة 
بني  والدخول  الرثوات  توزيع 
�سيا�سيا  اأما  املجتمع.  فئات 
فدعت ل�رصورة اأن تعي الطبقة 
ال�سيا�سية باأن الإ�سالح والتغيري 
يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية 
عملية ديناميكية وم�ستمرة تعرب 
عن جتدد روح و�سباب املجتمع 
مع  التعاي�س  على  وقدرته 
املتغريات املحيطة، واأن غياب 
والتجديد  الإ�سالح  عملية 
�سببا  والدميقراطية  واحلرية 
والجتماعي  الفكري  اجلمود 
والق�ساء  املجتمعات  وتهمي�س 
والدويل،  الإقليمي  دورها  على 

مع �رصورة تهيئة ال�سباب. 



الغرفة  نواب  بني  احلديدية  القب�ضة 
ال�ضعيد  ورئي�ضها  للربملان  ال�ضفلى 
خرجة  فبعد  م�ضتمرة،  الزالت  بوحجة، 
االأربعاء  الربملانية  الكتل  روؤ�ضاء 
التي طالبوا من خاللها رئي�ضهم  املا�ضي 
باال�ضتقالة من اأجل امل�ضاهمة يف حلحلة 
الو�ضع باأ�رسع وقت، �ضيما واأن العديد من 
املنا�ضبات ال�ضيا�ضية اأ�ضحت قريبة، ظهر 
القانوين  غري  العمل  على  و�ضدد  بوحجة 
اعترب  حيث  �ضده،  النواب  به  �ضار  الذي 
 »TSA« االإخباري  للموقع  ت�رسيح  يف 
يف  منا�ضلون  برحيله  طالبوا  من  كل  اأن 
عليهم  قال:««كان  حيث  �ضيا�ضية،  اأحزاب 
بالنظام  االلتزام  منتخبني،  كم�ضوؤولني 
هذه  وبالد�ضتور،  للربملان  الداخلي 
قبل  الربملان من  ُو�ضعت خارج  املوؤامرة 

دوائر حزبية معروفة«.
وراح ذات امل�ضدر اإىل اأكرث من ذلك ملا رد 
على االأمني حلزب جبهة التحرير وطني، 
ال�ضعبي  املجل�س  �رساع  و�ضف  الذي 
نواب  بني  الداخلي  بال�رساع  الوطني، 
وقعوا يف  اأن  بعد  »االآن  ورئي�ضه، م�ضددا: 

باأنه �رساع داخلي يف  القول  اأرادوا  الفخ، 
الربملان ، وهذا اأمر خاطئ، هوؤالء النواب 
يتلقون التعليمات من طرف اأحزابهم، اأنا 
مل ارتكب اأي خطئ ال �ضيا�ضي وال مادي، 
�ضوء  على  دلياًل  يقدموا  اأن  واأحتداهم 

الت�ضيري«.

العرابي �صايف : نحن 
ملتزمون بقرارات 

اأويحيى
من جهته اأكد النائب عن التجمع الوطني 
نواب  باأن  ال�ضايف،  العرابي  الدميقراطي 
االأرندي ملتزمون باأي قرار يتخذه االأمني 
يخ�س  فيما  اأويحيى  اأحمد  للحزب  العام 
ما يح�ضل داخل الغرفة ال�ضفلى للربملان، 
م�ضددا على اأن املكتب الوطني هو اجلهة 
قرار  اأي  باتخاذ  لها  املخولة  الوحيدة 
املرحلة  متطلبات  مع  يتما�ضى  منا�ضب 

يف هذه الق�ضية التي بداأت تاأخذا منحنى 
على  وخيمة  نتائجه  تكون  قد  ت�ضاعدي 
اأخرى  جهة  ومن  عامة.  ب�ضفة  اجلزائر 
قال ذات امل�ضدر يف ت�رسيح للو�ضط باأن 
موقف نواب التجمع الوطني الدميقراطي 
من ا�ضتقالة بوحجة يرجع اإىل  رغبة نواب 
املجل�س ال�ضعبي الوطني يف �ضحب الثقة 
العديد  واأن  �ضيما  املجل�س  رئي�س  من 
وهذا  جتميدها  مت  القوانني  م�ضاريع  من 
دون ن�ضيان عمل الهياكل التي تعد القلب 
الناب�س للغرفة ال�ضفلة حيث اأفاد يف هذه 
يف  نفكر  جعلت  االن�ضداد  حالة  النقطة:« 

امل�ضلحة العامة«.
العرابي ويف تعليق له على ال�ضيناريوهات 
تعنته  ا�ضتمر بوحجة يف  اإذا ما  املنتظرة 
اأمام  البلد  باأن  اأكد  ا�ضتقالته  يقدم  ومل 
رهانات وا�ضتحقاقات �ضيا�ضية على مرمى 
الب�رس ما يتوجب على اجلميع الرتفع من 
التفكري يف امل�ضالح ال�ضخ�ضية دون و�ضع 
لهم،  بالن�ضبة  اأولوية  العامة  امل�ضلحة 
موؤ�ض�ضات  ا�ضتمرار  �رسورة  على  م�ضددا 
الدولة يف العمل ب�ضكل عادي دون الذهاب 
لكي  الد�ضتور  من   146 املادة  تطبيق  اإىل 
انتخابات  اإىل  واللجوء  الربملان  حل  يتم 

ت�رسيعية م�ضبقة.

اأكد اأم�س ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي  و النائب 
تيزي  لوالية  الوطني  الع�ضبي  باملجل�س 
وزو �ضعيد خل�ضاري  نحن ال نقول عهدة 
عبد  ال�ضيد  اجلمهورية  لرئي�س  خام�ضة 
العزيز بوتفليقة بل نحن مع اال�ضتمرارية 
برنامج  لتكملة  برنامج   خمطط  واإعداد 
الرئي�س الذي كانت بدايته �ضنة 1999 يف 
لقاء نظم اأم�س بتيزي وزو  اأمام اإطارات 

اأجانب  وحمليني  املنتخبني  من  احلزب 
و  املركزية  اللجنة  من  احلزب  اإطارات 
حتدث  و  بالوالية  العتيد  حزب  حمافظة 
الوالية  هذه  اأهمية  عن  خل�ضاري  �ضعيد 
التاريخية والكبرية بر�ضيدها الثوري التي 
تعترب اإحدى قالع القاعدة الو�ضط  والتي 
عبان  بلقا�ضم  كرمي  اعمريو�س  يرتاأ�ضها 
منتخبي  »اأي�ضا  للو�ضط  ذكر«  و  رم�ضان 

اجنازات  ح�ضيلة  اإجناز  على  حزبه 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اإىل   1999 �ضنة  احلكم  �ضدة  اعتالئه  منذ 
بان  م�ضريا  �ضنة   20 ملدة  اأي  اليوم  غاية 
ملخطط  جديدة  طريق  خريطة  هناك 
�ضنة  اإىل   2020 �ضنة  من  الرئي�س  برنامج 
روؤيا  العامل يف  والتكيف مع  للتغيري   2030
ينادي  ال  واأنه  للرئي�س  ح�ضبه  جديدة 

بعهدة خام�ضة للرئي�س بل مع اال�ضتمراية 
لتج�ضيد خريطة الطريق اجلديدة م�ضيفا 
يف نف�س الوقت باأن الرئي�س خالل العهد 
ن�ضبة  على  حت�ضل  ال�ضابقة  االنتخابية 
وجهة  باملائة   90 اإىل   80 من  االنتخابات 
الرئي�س  منحت  التي  هي  للبالد  الو�ضط 

ح�ضبه هذا التفوق.
ح- كرمي

حلماية  الوطنية  املنظمة  ك�ضف رئي�س 
جملة  عن  زبدي،  م�ضطفى  امل�ضتهلك، 
من التجاوزات التي يغرق و�ضطها وكالء 
من  بداية  الرتكيب،  و�ضيارات  ال�ضيارات 
ت�ضجيل  اإىل  الت�ضليم  اآجال  احرتام  عدم 
خلل تقني يف ال�ضيارات، يف حني جاءت 

على راأ�س القائمة �رسكة رونو.
وحدد زبدي يف ت�رسيح نقله عنه موقع 
�ضكاوى   10 معدله  ما  بر�س«،  »�ضبق 
املواطنني،  من  يوميا  املنظمة  تتلقاها 
�رسكات  وكذا  الوكاالت  بخدمات  تتعلق 
فردية  بني �ضكاوى  وترتاوح  الرتكيب، 

وتتعلق  املنظمة  اإىل  يوميا  ت�ضل 
ال�ضعب  من  التي  املتعرثة  باحلاالت 
اإيجاد حل لها االأمر الذي يدفع بالزبون 
حل  اإيجاد  يف  اأمال  للمنظمة  للجوء 
تعلق  فيما  م�ضيفا  املتعامل،  مع  له 
كبري  عدد  ت�ضجل  اأنه  ال�ضيارات  بوكالء 

جماعية   �ضدهم  تكون  ال�ضكاوى  من 
اأو حول  ال�ضيارات  تقني يف  ب�ضبب خلل 
�ضوية  غري  معاملة  اأو  ت�ضليلي  اإ�ضهار 
تعد  التي  والتجاوزات  اخلروقات  وهي 

باالآالف.
�س.ب

اجلزائرية  رئي�س  الكنفدرالية    اأكد 
العمل CAP بوعالم  الأرباب 
القناة  يف  ا�ضت�ضافته  مراك�س  لدى 
بالفرن�ضية  اإن  الناطقة  الثالثة  االإذاعية 
لكنهم   ، اال�ضتثمار  يودون  االأعمال  قادة 
وروؤية  هادئة  بيئة  يف  ذلك  يفعلون 

اقت�ضادية وا�ضحة.
  CAP اأن مراك�س   واأو�ضح  بوعالم 
العمل  الأرباب  اجلزائرية  ،  الكنفدرالية 
يتوقف  ، مل  بها  االأمر  يتعلق  ما  بقدر   ،

م�ضمون  الإعطاء  مقرتحات  تقدمي  عن 
لالتفاق االقت�ضادي واالجتماعي املربم 
يف عام 2016 بني احلكومة وقادة االأعمال 
مل  هذا  ولكن   ، االجتماعيني  وال�رسكاء 
اإىل  احلني  داعيا  ذلك  منذ  تطبيقه  يتم 
�رسورة الوقوف وراء هذه العقبات للحد 
والف�ضاد«  واحلقوق  من  »البريوقراطية 
�ضيء  كل  يفعلون  الذين  »االأ�ضخا�س  و 
احلقيقية  الظروف  حتقق  عدم  ل�ضمان 

للتنمية.

بع�س  من  مطالبات  على  وتعليقا 
فر�س  من  اال�ضتفادة  اأجزاء 
مليارات   6 نحو  اجلزائر  الت�ضدير  يف 
�ضنويا،  قال مراك�س  اأنه من ال�رسوري، 
احتياجات  تلبية  مبكر  وقت  يف 
النهج  اأن  الداخلية  م�ضريا  ال�ضوق 
العامة  ال�ضلطات  بني  امل�ضرتك 
واملتعاملني  االقت�ضاديني جاء اأجل حل 
ما  ،  وهذا  يواجهونها  التي  امل�ضاكل 
االإنتاج  رفع  اإيجابي  يف  ب�ضكل  ي�ضاهم 

واالإنتاجية.
اأهم  اأن  املتحدث  ذات  اعترب    فيما 
لالأن�ضطة  »تطبيع«  اإقامة  هو  �ضيء 
عليه  باأنه  يوؤكد  ما  وهو   ، االقت�ضادية 
العامل ،  كما  »موجود يف كل مكان حول 
البلد  اأن  هو  ذلك  ال�ضبب يف  اأن  يالحظ 
قد عزز االإفراط يف الواردات، بت�ضجيع 
من القطاع غري الر�ضمي، حيث مت حظر 

اال�ضتثمار يف القطاعات االقت�ضادية.
حكيم مالك   

تاج  حزب  عن  الربملاين  النائب  اأو�ضح   
بوحجة  كان  ق�ضية  وي�رس  اأن  الغني  عبد 
حزب  اإطار  يف  داخليا  حلها  ال�رسوري  من 
موؤ�ض�ضة  تعطيل  بال�رسورة  يكن  ومل  االأفالن، 
الدرجة  لهذه  الد�ضتوري  ال�ضعبي  املجل�س 
�ضحب  ق�ضية  اأن  الغني  عبد  وي�رس  اإعترب 
يليق  مما  بوحجة  اأخذت  اكرب  من  الثقة 

يحمد  ال  ما  اإىل  ذلك  قد  يوؤدي  اأن  ،م�ضريا 
مت�ضل،  �ضياق  ويف  قوله  حد  على  عقباه 
قائال  الربملان،  وي�رس من مطلب حل  ت�ضاءل 
راأيي  باجلديد،  يف  ياأتي  لن  الربملان  :«  حل 
جدا  �رسوري  الرئا�ضيات  اأبواب  على  ونحن 
يف  ونحن  اكرث  الدولةبل  موؤ�ض�ضات  ا�ضتقرار 
مرحلة الت�ضويت على قانون املالية املحرك 

االأ�ضا�ضي لالقت�ضاد الوطني و للتنمية«. وفيما 
اأكد  متقاعدي  اجلي�س،  يخ�س  احتجاجات 
يف  تاج  وا�ضح  اأن  موقف  الربملاين  النائب 
فتح  اإعادة  االأقل  على  الق�ضية، وهو  هذه 
احلوار مع هذه الفئة من املجتمع،م�ضريا اأنه 
قد طالب  من فخامة الرئي�س يف قبة الربملان 
ب�رسورة  الوطنية  للم�ضاحلة   13 الذكرى  يف 

ثانيا  مل�رسوعيتها  اأوال  ملطالبهم  اال�ضتجابة 
لعدم اإ�ضتغاللها �ضيا�ضيا من طرف اأطراف ال 
تريد  اخلري للجزائر.  وجدد وي�رس عبد الغني 
موقف احلزب من الرئا�ضيات املقبلة، موؤكدا 
العهدة اخلام�ضة و مع تر�ضح عبد  اأن تاج مع 

العزيز بوتفليقة
اإميان لوا�س 

ال�صعيد بوحجة يخرج عن �صمته ويرد على معار�صيه:

النائب �صعيد خل�صاري عن تيزي وزو يوؤكد "للو�صط "

منظمة حماية امل�صتهلك تتلقى 10 �صكاوى يوميا

رئي�س  الكنفدرالية اجلزائرية لأرباب العمل بوعالم مراك�س

النائب عن حزب تاج وي�صر عبد الغني :

علي عزازقة

خرجة �لنو�ب غري قانونية وهي تدخل يف �إطار حزبي

ن�ساند �لأمني �لعام للحزب و مع ��ستمر�رية �لرئي�س بوتفليقة  

جتاوز�ت وكالء �ل�سيار�ت وم�سانع �لرتكيب تثري �سجة

رفع �لإنتاج مرهون بحل م�ساكل �ملتعاملني �لقت�ساديني

ق�سية بوحجة يجب �أن حتل د�خل �لأفالن  
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برنامج وكالة عدل بداية 2019

�ل�سروع يف بناء 120 
�ألف وحدة �سكنية 

.      قبول 9.311 طعن ورف�س 3.151 اآخر 

اأكد اأم�س ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي  و النائب 
باملجل�س الع�ضبي الوطني لوالية تيزي وزو 
�ضعيد خل�ضاري  نحن ال نقول عهدة خام�ضة 
العزيز  عبد  ال�ضيد  اجلمهورية  لرئي�س 
بوتفليقة بل نحن مع اال�ضتمرارية واإعداد 
الرئي�س  برنامج  لتكملة  برنامج   خمطط 
الذي كانت بدايته �ضنة 1999 يف لقاء نظم 
اأم�س بتيزي وزو  اأمام اإطارات احلزب من 
املنتخبني وحمليني اأجانب اإطارات احلزب 
حزب  حمافظة  و  املركزية  اللجنة  من 
خل�ضاري  �ضعيد  حتدث  و  بالوالية  العتيد 
اأهمية هذه الوالية التاريخية والكبرية  عن 

قالع  اإحدى  تعترب  التي  الثوري  بر�ضيدها 
القاعدة الو�ضط  والتي يرتاأ�ضها اعمريو�س 
كرمي بلقا�ضم عبان رم�ضان  و ذكر« للو�ضط 
ح�ضيلة  اإجناز  على  حزبه  منتخبي  »اأي�ضا 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اجنازات 
�ضنة  احلكم  �ضدة  اعتالئه  منذ  بوتفليقة 
�ضنة   20 ملدة  اأي  اليوم  غاية  اإىل   1999
جديدة  طريق  خريطة  هناك  بان  م�ضريا 
 2020 �ضنة  من  الرئي�س  برنامج  ملخطط 
العامل  مع  والتكيف  للتغيري   2030 �ضنة  اإىل 

يف روؤيا جديدة.
ح- كرمي

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأ�رسف 
املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 
باجلزائر  اخلمي�س  اأم�س  اأول  بدوي، 
والوالة  الوالة  تن�ضيب  على  العا�ضمة، 
املنتدبني اجلدد، تبعا للحركة اجلزئية 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأجراها  التي 
هذا  يف  موؤخرا  بوتفليقة  العزيز 

احلركة  هذه  �ضملت  وقد  ال�ضلك. 
 92 املادة  الأحكام  وفقا  جاءت  التي 
من الد�ضتور 18 واليا و7 والة منتدبني 
املدير  التن�ضيب  مرا�ضم  ،وح�رس 
العقيد م�ضطفى  الوطني  العام لالأمن 
العميد  الوطني  الدرك  وقائد  لهبريي 

غايل بلق�ضري واإطارات الوزارة.

يف  ال�ضلم  جمتمع  حركة  كتلة  اأكدت 
معنية  غري  اأنها   ، اأم�س  اأول  لها  بيان 
ال�ضعبي  املجل�س  هياكل  بتجميد 
رئي�ضه  بني  ال�رساع  بعد  الوطني، 
اأحزاب املواالة  ال�ضعيد بوحجة ونواب 
، وقالت الكتلة “نحن غري معنيني بهذا 

ال�رساع واال�ضطفاف والتجميد الأ�ضغال 
اأن  ونوؤكد  ال�ضعبي،  الوطني  املجل�س 
ي�ضاركوا  مل  الهياكل  يف  احلركة  ممثلي 
ميار�ضون  وهم  املذكور  االجتماع  يف 

مهامهم ب�ضكل عادي .
ف.ن�صرين

عبد  واملدينة  والعمران  ال�ضكن  وزير  قال 
وترية  ت�رسيع  اأن  باجلزائر  طمار  الوحيد 
»عدل«  باالإيجار  البيع  ب�ضيغة  ال�ضكنات  اجناز 
وت�ضليمها للمواطن باتت ت�ضكل اأولوية للقطاع 
بعد االنتهاء من اإجراءات التمويل ويف ت�رسيح 
له على هام�س اإطالق العملية الثالثة من نوعها 
الختيار مواقع ال�ضكنات وذلك لفائدة اأكرث من 

73 األف مكتتب يف برنامج عدل 2.
وترية  ت�رسيع  على  العمل  فاإن  الوزير  واأفاد 
تبقى  للمواطنني  ال�ضكنات  وت�ضليم  االجناز 
تزويدها  على  احلر�س  مع  احلكومة  اأولوية 
واالأمنية،  والرتبوية  ال�ضحية  باملرافق 
خللق  والنوعية  اجلودة  بتح�ضني  و«االلتزام 
احلايل  الوقت  :«يف  »وتابع  مدجمة  ف�ضاءات 
برامج  لتمويل  بالن�ضبة  وا�ضحة  باتت  االأمور 

عدل.
و�ضت�ضاهم هذه االإجراءات -ح�ضبه- يف طماأنة 
االأوىل  الدفعات  �ضددوا  الذين  املواطنني 
-ح�ضب  القطاع  و�رسع  ال�ضكنات  قيمة  من 
االأرا�ضي  اختيار  عملية  يف  حاليا  طمار- 
�ضنة  بربنامج  اخلا�ضة  الدرا�ضات  واإطالق 
2019 والذي يت�ضمن 90 األف وحدة �ضكنية، يف 
املالية  قانون  امل�ضادقة على م�رسوع  انتظار 
ليتم  بغرفتيه،  الربملان  2019 من طرف  ل�ضنة 

االنطالق يف االأ�ضغال مع بداية �ضنة 2019.
 كما اأو�ضح الوزير اأنه �ضيتم االنتهاء من اإطالق 
 2018 �ضنة  امل�ضجلة  الربامج  م�ضاريع  كافة 
واملقدرة يف جمملها ب 120 األف وحدة �ضكنية 
ب�ضيغة البيع باالإيجار »عدل« قبل نهاية ال�ضنة 
اجلارية للتذكري، يت�ضمن م�رسوع قانون املالية 
ل�ضنة 2019 ، الذي متت امل�ضادقة عليه خالل 
جمل�س الوزراء االأخري، اإعفاء القرو�س البنكية 
املوجهة الإجناز 90.000 وحدة �ضكنية جديدة 
ب�ضيغة البيع باالإيجار من الفوائد، فيما �ضهدت 
وحدة   120.000 اجناز   ت�ضجيل    2018 �ضنة 

�ضكنية جديدة ب�ضيغة البيع باالإيجار »عدل« ، 
وبرجمة اجناز 80.000 �ضكن ريفي و70.000 

�ضكن عمومي مدعم.

يف  مكتتب  اآلف   8
العا�صمة

عملية  يف  بالعا�ضمة  املكتتبني   عدد  ويقدر 
اختيار املواقع ب قرابة 8000 مكتتب وعنابة 
مكتتب   7000 ب  ووهران  مكتتب   5000 ب 
خالل  و�ضيتم  مكتتب   3000 ب  وق�ضنطينة 
االأ�ضبوع املقبل برجمة هوؤالء ال�ضتخراج اأوامر 
الدفع من اأجل ت�ضديد ال�ضطر الثاين من قيمة 

ال�ضكن. 
قبل  ما  �ضهادات  منح  ف�ضيتم  طمار  وح�ضب 
اقدموا  الذين  للمكتتبني  -بالن�ضبة  التخ�ضي�س 
االأ�ضغال  وبلغت  �ضكناتهم  مواقع  اختيار  على 
اأزيد من 70 يف املائة - قبل نهاية  مبواقعهم 
على  تعمل  الوكالة  اأن  مربزا  اجلارية،  ال�ضنة 

تطوير ركائز التعامل عن بعد مع املكتتبني .
قيام  اإىل  الوزير  اأ�ضار  �ضلة  ذي  مو�ضوع  ويف 
البطاقية  التحقيق حول  دائرة  بتو�ضيع  الوزارة 
الوزارة  م�ضتوى  على  وذلك  لل�ضكن  الوطنية 
ومديريات احلفظ العقاري اإىل جانب بطاقية 
الداخلية  وزارة  م�ضتوى  على  املدنية  احلالة 
ت�ضكيل  اأجل  من   «  ، املحلية  واجلماعات 
�ضاملة عن املكتتبني ومنح كل ذي حق  نظرة 
اأن  طمار  قال  الطعون  مللف  حقه«وبالن�ضبة 
»هذا االأخري �ضيغلق قبل نهاية ال�ضنة اجلارية 
حيث �ضيتم ال�ضبط النهائي للملفات ويف اإطار 
برنامج عدل 1 مت قبول 9.311 طعن من بني 

14.065 طعن ورف�س 3.151 طعن 
فيما مت قبول 1063 طعن بتحفظ.  

م.�س

النائب عن الأفالن بتيزي وزو �صعيد خل�صاري للو�صط 

 ن�ساند �لأمني �لعام للحزب
 و مع ��ستمر�رية �لرئي�س 

وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية

 تن�سيب 18 و�ليا و7 ولة منتدبني

يف بيان لها

حركة حم�س غري معنية 
بتجميد هياكل �لربملان

خرج رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني ال�صعيد بوحجة عن �صمته و�صدد على اأن نواب ال�صعب يعملون على �صحب الثقة منه وفق 
اآلية غري قانونية، �صيما واأن قوانني اجلمهورية حتميه، يف حني اأو�صح اأن الرئا�صة لو كانت ل تريده لأبلغته ولكن ما يح�صل 

اإجراء غري قانوين يف اإطار حزبي
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بعد توقيفه متلب�سا 

كهل يزور �أربع و�سفات طبية 
من م�ست�سفى عنابة 

الفارط كهل يف  الأ�سبوع  نهاية  بالعا�سمة  البي�ساء  الدار  تابعت حمكمة 
يف  ال�رسقة  بتهمة  عنابة  ولية  من  ينحدر  العمر  من  اخلام�س   العقد 
متلب�سا مبحاولة �رسقة مواطن  توقيفه  بعد  والتزوير  العمومي  الطريق 
ولد تفتي�سه عرث بحوزته على اأربعة و�سفات طبية باإ�سم طبيب ينحدر من 
منطقته والذي اأنكر من جهته �سدور تلك الو�سفات من قبله و تاأ�س�س 
بداية  املتهم  توقيف  مت  وقد  هذا   . الق�سية   يف  مدين  كطرف  بذلك 
ب�سواحي  روتينية  بدورية  الأمن  م�سالح  مرت  حني   ، الفارط  الأ�سبوع 
و  لأمره  فاإرتابت  يفر  املواطنني  اأحد  و�ساهدة  الكيفان  برج  منطقة 
اكت�سفت بناءا على ت�رسيح اأحد املواطنني باأنه قد حاول �رسقة حقيبة 
ال�سحية اأثناء توقفه يف زحمة ال�سري ومبجرد م�ساهدته لدورية ال�رسطة 
اأربعة و�سفات  تفتي�سه مبا�رسة عرث بحوزته على  ولدى   ، الفرار  حاول 
الإت�سال  ، وبعد  باإ�سم طبيب عام يعمل مب�ست�سفى عنابة  طبية حمررة 
التوقيع  الو�سفاتول  تلك  باإً�سدار  قام  قد  يكون  باأن  نفى  الأخري  بهذا 
عليها مبا يفيد على قيام جرمية التزوير ، ليتم بناءا على هاته الوقائع 
حتويل املتهم على حمكمة احلال باجلرم �سالف الذكر بعد و�سعه رهن 
احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة العقابية باحلرا�س ، و اإعرتف بحيازته لتلك 
التي كان جزء منها �سحيح لكونها �سادرة من طبيب  الو�سفات الطبية 
، يف  يتابع حالته اخلا�سة مبر�س الرجتاج يف املخ  الذي كان  املعالج 
حني اأن باقي الو�سفات مزورة بغر�س اإ�ستعمالها لقتناء املهلو�سات و 
يطالب يف نهاية ت�رسيحاته باإفادته باأق�سى ظروف التخفيف ، ويلتم�س 
 3 عقوبة  بتوقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام  احلق  ممثل  جهته  من 

�سنوات حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 100 األف .
 ل/منرية

من ور�سة لبيع مواد البناء

�سائق متهم ب�سرقة 7 
قناطري من �حلديد 

بالعا�سمة
تابعت حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة ،نهاية الأ�سبوع الفارط ، �ساحب 
 7 بوزن  �سحنة حديد  طالت  التي  ال�رسقة  بتهمة  الب�سائع  لنقل  �ساحنة 
الزوار  باب  مبنطقة  مقرها  الكائن  البناء  مواد  لبيع  ور�سة  من  قناطري 

�رسق العا�سمة .
الأمن  م�سالح  تلقتها  �سكوى  على  بناءا  املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
من �ساحب �ساحنة لنقل الب�سائع ، بعد �سبطه لثالثة اأ�سخا�س ب�سدد 
املكان  لعني  الأمن  عنا�رس  وبتنقل   ، مركبته  منت  على  احلديد  �سحن 
وخالل   ، احلايل  املتهم  وبقي  املكان  من عني  الفرار  من  اإثنان  متكنا 
حمل  باأنه  تبني  احلديد  م�سدر  حول  الق�سية  يف  املنجزة  التحريات 
 ، الفارط  �سهر جويليلة  امل�سالح يف  ذات  تلقتها  التي  ال�رسقة   �سكوى 
ال�سحنة تخ�سه و  باأن  اأكد من جهته  الثاين الذي  ليظهر بذلك ال�سحية 
اأنه قدم بها �سكوى يف وقت �سابق ومل يتمكن من ا�سرتجاعها ، وعليه 
مت حتويل املتهم على حمكمة احلال مبلفني منف�سلني بعد و�سعه رهن 
جهته  من  نفى  حيث   ، باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 
خالل مواجهته لهيئة املحكمة ما ن�سب له من جرم و اأكد باأنه ل يعلم 
بق�سية ال�رسقة و اأن تورطه يف الواقعة كونه جمرد �سائق �ساحنة اإ�ستعان 
اأكد  اأن يخطراه مب�سدرها و  به باقي املتهمني لنقل تلك ال�سحنة دون 
بني  مناو�سات  حدثت  ال�سحنة  نقل  ب�سدد  كان  وبينما  الوقائع  باأنهيوم 
باقي املتهمني و ال�سحية الأول الذي قام من جهته بالإت�سال مب�سالح 
لعلمهما  الفرار  من  الأخران  اأن متكنا  بعد  القب�س  عليه  األقت  و  الأمن 
بق�سية ال�رسقة ، ويطالب من جهته ممثل احلق العام توقيع عقوبة عامني 

حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 100 األف دج .
 ل/منرية

ح�سبالوي بخ�سو�ص مكافحة ال�سرطان

��ستالم قريب ملر�كز »للو�دي 
وب�سار« و »�أدر�ر وتيزي وزو«

اأعلن وزير ال�سحة ، خمتار ح�سبالوي، باجلزائر العا�سمة اأنه �سيتم ا�ستالم، 
قبل نهاية 2018، مراكز  ملكافحة ال�رسطان »للوادي وب�سار« و »اأدرار وتيزي 
لت�سخري، يف  الدولة  الإ�سادة مبجهودات  على �رسورة   النظر  ملفتا  وزو«، 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  لتزويد  املالية   العتمادات  كل  الدواء،  وفرة  جمال 
بالأدوية وامل�ستلزمات ال�رسورية ملعاجلة مر�سى ال�رسطان،  حيث بلغت 
نفقات الأدوية اخلا�سة بهذا املر�س 60 باملائةûكما قال  من جمموع رقم  

الأعمال امل�سجل من طرف ال�سيدلية املركزية للم�ست�سفيات
ملكافحة  الوردي«  »اأكتوبر  العاملي  ال�سهر  اإحياء  مبنا�سبة  له  كلمة  ويف 
�رسطان  الثدي حتت �سعار »�رسطان الثدي لنتكلم«، اأ�سار الوزير اأنه رغم 
الجنازات التي مت  حتقيقها و التي �ساهمت يف حت�سني ظروف و�رسوط 
»مازال  اأنه  اإل  ال�رسطان  العالج اخلا�س  مبر�س  املواطنني من  ا�ستفادة 
امل�سوار طويال لتحقيق كل الأهداف امل�سطرة يف اإطار  خمطط ال�رسطان 
الذي اأقره رئي�س اجلمهورية والذي اأمر بت�سخري كل الو�سائل ال�رسورية  له

املخطط  طريق  عن   الدولة  مبجهودات  الوزير  ذّكر  الإطار،  هذا  ويف 
الكيميائي   التداوي  جمال  يف  العالج  عرو�س  »حت�سني  �سيما  ل  الوطني 
والتداوي بالأ�سعة«، كا�سفا اأنه وبف�سل جهود اجلميع مت اإن�ساء »41 م�سلحة 
مناطق  خمتلف  عرب  عادية  ب�سفة  ت�ستغل  الكيميائي  للعالج  وحدة   و77 
الوطن و ت�سغيل 37 م�رسعا،  10 منها يف القطاع اخلا�س، يف انتظار ا�ستالم 

12 م�رسعا اآخرا جديدا للتداوي  بالأ�سعة ».
ف.ن�سرين

مازالت ظاهرة اإنت�سار بعو�س الغريب على 
اأحياء  وكذا  عنابة  مدينة  اأحياء  م�ستوى 
خماوف  تثري  املجاورة  البلديات  اأرجعت 
كارثة  حدوت  من  واملواطنني  ال�سكان 
النوع  هذا  ل�سعات  اأن  وبالأخ�س  �سحية.  
من النامو�س توؤدي اإىل حدوت م�ساعفات 
باأن  طبية   م�سادر  اأرجعت  وقد  �سحية 
هناك نامو�سا جمهول وغريبا يجتاح اأحياء 
عنابة يف الوقت الذي عرب املواطنون عن 
ونقل  �سحية  كارثة  حدوت  من  تخوفهم 
طريق  عن  املعدية  الأمرا�س  بع�س  لهم 
ال�سحة  مديرية  اكتفت  وقد  الل�سعات 
مكافحة  يف  امل�سوؤولية  البلديات  بتحميل 
الر�س  القيام بحمالت  البعو�س من خالل 

على م�ستوى الأحياء

اأعرا�ص ل�سعة بعو�ص النمر

النوع  هذا  ل�سعات  اأعرا�س  بخ�سو�س  اأما 

من البعو�س  فهي تتمثل يف ال�سعور بحكة 
�سديدة اإحمرار اجللد كما اأن الل�سعة توؤدي 
اإىل تورم وانتفاخ يف املنطقة التي تتعر�س 
للدغة بالإ�سافة اإىل بقاء اأثار اللدغة لعدة 
اأيام وكما اأنها قد ت�سيب بال�سلل يف بع�س 
الأحيان كما اأن هذا النوع من الل�سعات ينقل 
بع�س الأمرا�س كحمى ال�سنك وهو مر�س 
اأعرا�سه  ومن  النمر  بعو�سة  فيه  تت�سبب 
ارتفاع �سديد يف حرارة اجل�سم األم حادة 
بالإ�سافة  ال�سديد  وال�سداع  الراأ�س  يف 
بالأمل يف  وال�سعور  اإىل ظهور طفح جلدي 
املفا�سل والع�سالت والإح�سا�س بالأوجاع 

خلف منطقة العني والتقيوؤ والغثيان.

طوارئ واإقبال على اأطباء اجللد

يف  املخت�سني  الأطباء  عيادات  عرفت 
من طرف  كبريا  اإقبال  اجللدية  الأمرا�س 
املواطنني خالل هذه الفرتة الذين تعر�سوا 
املدة حيث  النامو�س خالل هذه  لل�سعات 
باإحمرار  م�سحوبة  كانت  الل�سعات  اأن 

وانتفاخ ا ما اأثار تخوف املواطنني .

نفاد الكرميات املخ�س�سة ملعاجلة 
ل�سعات النامو�ص

عرفت  فقد  اخل�سو�س  هذا  ويف 
املقاومة  الأدوية  بع�س  نفاد  ال�سيدليات 
يتم  كرميات  غرار  على  النامو�س  لل�سعات 
من  نوعا  تعترب  فهي  اللدغة  فوق  و�سعها 

العالج للتخل�س من اأثار اللدغات

بلدية عنابة تخ�س�ص 5 فرق 
ملكافحة البعو�ص

مبالغ  عنابة  بلدية  م�سالح  خ�س�ست  فيما 
مالية معتربة ملكافحة النامو�س من خالل 
اقتناء املبيدات ملكافحته مت تخ�سي�س 5 
فرق تقوم بعملية الر�س على على م�ستوى 
اأماكن  هناك  اأن  امل�سكل  اأن  اإل  اأحياء 
لي�ست تابعة للبلدية فهي من املفرو�س اأن 
تتكفل بعملية املكافحة م�سالح الأوبيجيي 
هذا  اأن  اعتبار  على  الأقبية  تطهري  وكذا 
النوع من البعو�س اأي بعو�س النمر يتواجد 
املياه  تراكم  واأماكن  الرطبة  باملناطق 
القذرة ويف القمامات ال�سغرية والإطارات 

اجليد  التدفق  وعدم  ال�سيارات  القدمية 
ال�سحي  ال�رسف  ومياه  الأمطار  ملياه 
ب�سفة  واملجاري  الأقبية  تنظيف  وعدم 

منتظمة

بعو�سة النمر تنقل اأكرث من 22 
مر�سا فريو�سيا

اأكرث  تنقل  النمر  بعو�سة  فاإن  لالإ�سارة 
الأطباء  بح�سب  فريو�سا  مر�سا   22 من 
وهو  ال�سنك  حمى  فريو�س  واأخطرها 
البعو�س  لدغة  طريق  عن  ينتقل  فريو�س 
الل�سعات  اأن  وخا�سة  لأخر  �سخ�س  من 
تكون ب�سكل خا�س اأثناء ال�سري يف ال�سباح 
يختلف  النمر  بعو�سة  �سكل  واأن  الباكر 
احلجم  �سغرية  فهي  النامو�س  باقي  عن 
وتكون �سفافة ولديها خطوط على م�ستوى 
البطن واأحيانا ل ت�ستطيع روؤيتها وهذا ما 
كارثة  املواطنني من حدوث  اأثار خماوف 
والفريو�سات  بالأمرا�س  واإ�سابتهم  �سحية 
جراء ل�سعات البعو�س اإىل جانب املطالبة 
�رسورة  وكذا  الوقائية  الإجراءات  باإتخاد 

مكافحتها من طرف اجلهات املعنية .

ل/منرية

ترحيل  القادم  دي�سمرب  �سهر  نهاية  مع  �سيتم 
يف  عائلة   600 عن  يقل  ل  ما  اإ�سكان  اإعادة  و 
ال�سكنات  على  للق�ساء  ال�ساملة  العملية  اإطار 
اجلاهزة ) ال�ساليهات( بولية بومردا�س و ذلك 
على م�ستوى بلدية دل�س �رسقا ، ح�سبما افاد به 

رئي�س الدائرة .
به  اأدىل  ت�رسيح  يف  جنيمي  حممد  واأو�سح 
لإذاعة بومردا�س اجلهوية �سمن ح�سة » لنعمل 
»اأ�سامة  ال�سحفي  ين�سطها  التي   « احلل  على 
الالئقة  الإجتماعية  ال�سكنات  اأن   « مهمدي 
املذكورين  ال�ساليهات  قاطني  لإيواء  املوجهة 
اإمتام  و�ساق  قدم  على  حاليا  يجري  و  جاهزة 
و  املتبقية   اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  خمتلف 
من �ساأن هذه العملية التي تعد الأوىل من نوعها 

بالبلدية - اإ�ستنادا اإىل رئي�س الدائرة امل�رسف 
على العملية-  الق�ساء نهائيا على كل ال�ساليهات 
البلدية التي ن�سبت غداة زلزال  املنت�رسة عرب 
21 مايو 2003 بغر�س اإ�سكان املنكوبني و بعد 
ترحيلهم اأعيد توزيعها ) ال�سالهات( ب�سكل موؤقت 
اإجتماعي و تنت�رس ال�سكنات اجلاهزة  اإطار  يف 
منطقة  كل من  م�ستوى  بالرتحيل على  املعنية 
» تاقدامت« و » �سالني« و » املدينة اجلديدة« 
على  منت�رسة  متفرقة  اأخرى  قليلة  اأعداد  و 
م�ستوى عدد من الأحياء و التجمعات ال�سكنية 
اأن عدد  اإىل  الإ�سارة  البلدية  جتدر  اإقليم  عرب 
ال�سكنات اجلاهزة ) ال�ساليهات( التي مت الق�ساء 
عليها نهائيا عرب بلديات ولية بومردا�س و�سل 
نهاية �سهر يوليو املا�سي اإىل ما يزيد عن 9000 

اأخليت  التي  الولية  عرب  بلدية   17 عرب  وحدة 
 60 من  اأزيد  ميثل  ما  ال�ساليهات  من  نهائيا 
باملائة من جممل نحو 15.000 �سايل من�سب 

يجري الق�ساء عليها نهائيا عرب الولية.
التي  ال�ساليهات  عدد  ي�سل  اأن  املرتقب  من  و 
اإىل  ال�سنة اجلارية  يتم الق�ساء عليها مع نهاية 
العتمادات  توفر  مع  متا�سيا   ، �سايل   11000
لالأحياء  اخلارجية  للتهيئة  املوجهة  املالية 
التي يجري  الإ�سكان  ال�سكنية املوجهة لإعادة 
وفقا  ال�ساليهات،  مواقع  من   بالقرب  اإجنازها 
ال�سابق  الوايل  يوليو املا�سي  به �سهر  اأفاد  ملا 
على  للق�ساء  العمل جار  باأن  اأكد  الذي  للولية 
»اأكرب عدد ممكن من ال�ساليهات و ملا ل 11000 
�سايل » مع نهاية 2018، يذكر باأن عملية تفكيك 

و هدم 14927 بيت جاهز ) �سايل( ب 95 موقع 
بعد  تاأتي  الولية  من  بلدية   28 عرب  منت�رس 
لإيواء  الولية  تراب  عرب  تن�سيبها  من  �سنة   15
منكوبي زلزال 21 مايو 2003 تتم ب�سكل تدريجي 

و متوا�سل اإىل غاية الق�ساء عليها نهائيا .
و هدم  الرتحيل  اإ�سرتجع من خالل عمليات  و 
عقارات  اليوم  حد  اإىل  املذكورة  ال�ساليهات 
مهمة تزيد م�ساحتها عن 200 هكتار ،من جممل 
عليها  اأجنزت  هكتار   400 ب  تقدر  م�ساحة 
�سمحت  ،حيث  املذكورة  ال�ساليهات  جممل 

بتثبيت برامج �سكنية يف خمتلف ال�سيغ 
مع التجهيزات املدجمة منها 8400 م�سكن يف 
عمومي  م�سكن   1787 و  بالإيجار  البيع  �سيغة 

اإيجاري و 1120 وحدة �سكنية ترقوية مدعمة.

اأن  علمت جريدة » الو�سط« من م�سدر مطلع 
حمكمة بئر مراد راي�س �ستنظر بتاريخ 7 اأكتوبر 
طفل  على  الولية  اإ�سقاط  ق�سية  يف  املقبل 
 ، ق�سائية  لأجلها حم�رسة  توبعت  التي  قا�رس 
�سابق  وقت  اإتهمته  يف  الذي  طليقها  يد  على 
�سنوات   4 العمر  من  البالغ  اإبنهما   باغت�ساب 
قولها  حد  وعلى  جعلها  الذي  ال�سبب  وهو   ،

ترف�س ت�سليمه له .
هي  احلالية  الق�سية  اأن  بالذكر  واجلدير 
ال�سحية  قيدها  �سكاوى  جمموعة  من  واحدة 
حوايل  بلغت  والتي  الق�سائية  املح�رسة  �سد 
ال�سهر  نهاية  للمحاكمة  �ستطرح  �سكاوى   5
حماكمة  جل�سات  لأحد  وبالعودة   .. اجلاري 

املتهمة يف ق�سية احلال فقد �رسحت  حينها 
اجلن�سية  الإعتداءات  لأمر  اكت�سافها  بداية  اأن 
�سن  بلوغه  لتاريخ  تعود  اإبنها  لها  تعر�س  التي 
العامني اأين لحظت  حينها تغري يف ت�رسفاته 
و  اأخالقية  غري  باأفعال  قيامه  مع  طباعه  و 
حق  مبوجب  والده  لزيارة  التوجه  التام  رف�سه 
الزيارة املرافق حلكم اخللع الذي رفعته �سده 
عالقة  له  الأمر  اأن  الأمر  بادئ  يف  فظنت   ،
�رسعان  اأنها  ،غري  عليها  يرتدد  التي  بالرو�سة 
باأن  الطفل  اأقر  حني  احلقيقة  اإكت�سفت  ما 
يعتدي عليه  كان  الذي  بوالده  له عالقة  الأمر 
عليه  ميار�س  و  له  زيارته  فرتة  خالل  جن�سيا 
جعله  الذي  الأمر  وهو  باحلياء  خملة  اأفعال 

اأزمة  من  يعاين  وجعله  لزيارته  التوجه  يرف�س 
الأمر  من  التاأكد  حينها  لتقرر   ، حادة  نف�سية 
خا�سة و اأن الطفل �سغري ال�سن وميكن اأن يكون 
جعلها  مبا   ، والده  ت�رسفات  تف�سري  اأ�ساء  قد 
تقوم بعر�سه على طبيب �رسعي الذي اأكد لها 
بوجود اأثار لإعتداء جن�سي من اخللف وعر�سه 
على ال�سبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل 
الطفل  تعر�س  على  اأجمعوا  الذين  »ندى« 
لعتداء جن�سي، ف�سال عن حالة اجل�سدية بعد 
عودته من زيارة والده والتي تعترب يف حد ذاتها 
اعتداء جن�سي  دليال قاطعا على وجود عملية 
اآثار  تظهر  و�سور  فيديوهات  بالتقاط  فتقوم 
،وتودعها  كبدها  فلذة  على  اجلن�سي  التعدي 

اأمام م�سالح الأمن التي قامت من جهتها بفتح 
حتريات التي واأحيل لأجلها الوالد على حمكمة 
اجلنح اأين ا�ستفاد من الرباءة قبل عودة امللف 
من جديد على طاولة حمكمة الإ�ستئناف ، يف 
اإنقطع الإبن عن زيارة والده بعد  الوقت الذي 
�سنوات   4 �سن  بلوغه  بعد  لذلك  التام  رف�سه 
واإ�ستيعابه بع�س الأمور ، وهو ما جعل الأب يرد 
مبجموعة �سكاوى من بينها ق�سية عدم ت�سليم 
طفل وهي الق�سية التي ف�سلت فيها املحكمة 
ب�سهر اأكتوبر من العام الفارط بالإ�سافة لهاته 
عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف  وهذا   ، ال�سكاوى 

جل�سة املحاكمة من تفا�سيل اأكرث .
ل/منرية 

بومردا�ص

بعدما اتهمته بالإعتداء اجلن�سي على الطفل القا�سر

قر�ر برتحيل 600 عائلة بدل�س نحو �سكنات جديدة

حم�سرة ق�سائية متهمة باإ�سقاط ح�سانة �بنها  ب�سبب و�لده

و�سط تخوف كبري لدى املواطنني

بعو�س غريب يجتاح �أحياء عنابة 
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ب�ل�ش�أن  املهتمني  من  عدد  �شدد 
بع��شمة  وال�شي��شي  التنموي 
تدخل  ب�رضورة  ال�رضقي  اجلنوب 
االخت�ش��ص  دوائر  ج�د من طرف 
املجل�ص  رئي�ص  لتقدمي  املعنية 
اأم�م   ، بورقلة  الوالئي  ال�شعبي 
لتقدمي  الق�نونية  امل�ش�ءالت 
ا�شدار  نواي�ه من  تو�شيح�ت حول 
بي�ن ب�ل�شفحة الر�شمية عرب مواقع 
التوا�شل االجتم�عي مف�ده »اأن بعد 
ال�شي��شي  التن�شيق  هيئة  اجتم�ع 
ال�شي��شية  الكتل  من  املتكونة 
ال�شعبي  املجل�ص  لرئي�ص  الداعمة 
مت��شك  على  وحف�ظ�  الوالئي 
وموا�شلة  وهي�كله  املجل�ص 
ملجهوداته الرامية لرفع الغنب ودفع 
وترية التنمية يف ك�فة ربوع الوالية 
الكربى  الوالي�ت  مل�ش�ف  والرقي 
م�شطفى  االأخ  على  واأحلت  طلبت 
ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  زعطوط 
لع�شوية  الرت�شح  عدم  الوالئي 
الفر�شة  لتفويت  االأمة  جمل�ص 
على من يعملون على تعطيل عجلة 
وتعتزم  ووتعهد  الوالية  يف  التنمية 
املواطنني  كل  اأم�م  املجموعة 
البي�ن  م�  وهو   ،  « التحدي  برفع 
الر�شمية  ال�شفحة  عرب  ال�ش�در 

الوالئي  ال�شعبي  املجل�ص  ملوقع 
من  الكثري  اأ�ش�ل  والذي  بورقلة 
احلرب يف نظر العديد من املهتمني 
اأن  علمن�  اذا  خ��شة   ، بن�ش�طه 
يعي�ص  اأ�شبح  عليه  االأول  امل�شوؤول 
يف الفرتة االأخرية ح�لة فراغ دفعت 
بتدخل  للمط�لبة  اطراف  بعدة 
الوايل ب�شفته امل�شوؤول االأول على 
يف  وذلك   ، بحله  التنفيذية  الهيئة 
ظل توا�شل وا�شتمرار ح�لة الغلي�ن 
ال�ش�رع  يف  الكبريين  وال�شخط 
طرف  من  املطبق  ال�شمت  ب�شبب 
املجل�ص  ورئي�ص  وجل�ن  اأع�ش�ء 

احلراك  حي�ل  الوالئي  ال�شعبي 
على   تعي�ص  الذي  االجتم�عي 
ت�أتي  اأ�شب�ب  لعدة   ، الوالية  وقع 
املتدهورة  الو�شعية  مقدمته�  يف 
 ، ال�شحي  للواقع  م�شتمر  ب�شكل 
يكتنف  الذي  الغمو�ص  عن  ن�هيك 
املوجه  امل�يل  الغالف  م�شري 
 ، اجل�معي  امل�شت�شفى  الإجن�ز 
ال�شغل امللغم ب�شبب  اإ�ش�فة مللف 
ملطلب  املعنية  ال�شلط�ت  جت�هل 
الوالئية  الوك�لة  رئي�ص  اإنه�ء 
االأحداث  جت�وزته  بعدم�  للت�شغيل 
مع�جلة  يف  الكبري  التالعب  ب�شبب 

عرو�ص العمل املقدمة من طرف 
بعيدا  الكربى  النفطية  ال�رضك�ت 
والنزاهة  ال�شف�فية  منطق  عن 
عبد  االأ�شبق  االأول  الوزير  وتعليمة 
اأولوية  الرامية ملنح  �شالل  امل�لك 
نف�ص   . املنطقة  الأبن�ء  التوظيف 
من  الكبري  للت�أخر  ب�لن�شبة  ال�شيء 
ومديرية  االأوبيجي  م�ش�لح  طرف 
ال�شكنية  الربامج  اجن�ز  يف  ال�شكن 
م�ش�لح  ومت�طل  ال�شيغ  مبختلف 
على  االإفراج  يف  ورقلة  دائرة 
القوائم االأ�شمية للنمط االجتم�عي 

االيج�ري العمومي .

والفواكه  اخل�رض  اأ�شع�ر  ت�شهد 
ب�ملق�طعة االإدارية برج ب�جي خمت�ر 
جت�وز  جنوني�  ارتف�ع�  اأدرار  بوالية 
حدود املعقول، موازاة مع ذلك فقد 
ب�ملنطقة  التج�رة  مندوبية  ف�شلت 
التمل�ص من الدور املنوط به� عو�ص 
ج�شع  لردع  الرق�بية  االأدوات  تفعيل 

التج�ر .
اأبدى مواطنو املق�طعة االإدارية برج 
ب�جي خمت�ر ب�أدرار يف ت�رضيح�ت لهم 
مع جريدة »الو�شط » عميق ا�شتي�ئهم 
وتذمرهم من االرتف�ع املب�لغ فيه يف 
بلغ  حيث  والفواكه،  اخل�رض  اأ�شع�ر 
�شعر الكيلوغرام الواحد من البط�ط� 
150 دج، فيم� ا�شتقر �شعر الب�شل يف 
الكيلوغرام  �شعر  اأم�  دج،   130 عتبة 
الفلفل احل�ر  و  الطم�طم  الواحد من 
كبريا  ارتف�ع�  �شهد  فقد  والب�رد 

اأم�  جزائري،  دين�ر   300 عتبة  جت�وز 
�شهد  فقد  الفواكه  اأ�شع�ر  بخ�شو�ص 
بربج  كبرية  مق�طعة  والتف�ح  املوز 
فقد  ذلك  مع  موازاة  خمت�ر،  ب�جي 
ن��شد ع�رضات املت�شوقني  ال�شلط�ت 
من  اجل�د  التدخل  ب�رضورة  الو�شية 
واملراقبة  التفتي�ص  م�ش�لح  طرف 
وقمع الغ�ص لت�شقيف االأ�شع�ر التي ال 
تتم��شى ح�شبهم مع القدرة ال�رضائية 
للمواطن املحلي الذي ال يتج�وز اأجره 

الق�عدي الـ 18 األف دين�ر جزائري .
جت�ر  اأرجع  فقد  ث�نية،  جهة  من   
خمت�ر  ب�جي  بربج  ب�لتجزئة  البيع 
هذه  معن�،  حديثهم  خ�شم  يف  ب�أدرار 
الزي�دات اإىل ارتف�ع اأ�شع�ره� ب�أ�شواق 
اجلملة، والتي تخ�شع ح�شبهم لع�ملي 

امل�ش�ربة واالحتك�ر يف االأ�شع�ر .
�سيخ مدقن 

الع�ئالت  ع�رضات  تتخبط 
الت�بع  مت�م  اأحمد  بحي  الق�طنة 
جملة  يف   ، ورقلة  لبلدية  اإداري� 
يومي�ت  ارقت  التي  النق�ئ�ص  من 
ت�أتي يف مقدمته� الظالم الدام�ص 
ت�أهيل  اإع�دة  يف  التم�طل  ب�شبب 

�شبكة االإن�رة العمومية .
مت�م  اأحمد  حي  ق�طني  عرب 
بع��شمة الواح�ت  يف ت�رضيح لهم 
مع يومية »الو�شط » ، عن ا�شتي�ئهم 
ال�شمت  من  ال�شديدين  وتذمرهم 
ال�شلط�ت  طرف  من  املطبق 
املحلية ممثلة يف املجل�ص ال�شعبي 
ب�شبب   ، ورقلة  ببلدية  البلدي 
ت�أهيل   اع�دة  يف  الكبري  الت�أخر 
الإنت�ش�لهم  العمومية  االإن�رة  �شبكة 
من �شبح الظالم الدام�ص ، خ��شة 
الع�ئالت  غ�لبية  اأن  علمن�  اذا 
مبن�زله�  االلتح�ق  تف�شل  ب�تت 
ن�هيك   ، ال�شم�ص  غروب  مبجرد 

عن تك�ثر احل�رضات ال�ش�مة ، ويف 
ذات  ا�شتنكر  فقد  مت�شل  �شي�ق 
اجله�ت  انته�ج  من  املتحدثني 
يف  املف��شلة  ل�شي��شة  املعنية 
بني  االمن�ئية  امل�ش�ريع  توزيع 

اأحي�ء البلدية املذكورة .
ث�نية فقد ط�لب هوؤالء   من جهة 
الق�در  عبد  ورقلة  والية  وايل   ،
زي�رة  برجمة  ب�رضورة  جالوي 
حجم  على  للوقوف  لهم  ميدانية 
مع   ، يك�بدونه�  التي  املع�ن�ة 
دعمهم  يف  املربر  غري  الت�أخر 

مب�ش�ريع التنمية املحلية.
اإنتظ�ر تدخل ج�د من طرف  ويف 
�شن�ع القرار ب�لوالية لدى اجله�ت 
ق�طني  على  لزام�  يبقى  املعنية 
حي اأحمد مت�م بع��شمة الواح�ت 
مع�ي�شة الو�شع املزري الأجل غري 

م�شمى .
اأحمد باحلاج 

كلم   25 خويلد  �شيدي  بلدية  ت�شهد 
اإنت�ش�را   ، ورقلة  والية  مقر  عن 
واالأكي��ص  والقم�م�ت  لالأو�ش�خ  مقلق 
بتدخل  مط�لب  و�شط   ، البال�شتيكية 
م�ش�لح  الإلزام  املحلية  ال�شلط�ت 
النظ�فة ب�لبلدية بتكثيف حمالت رفع 

النف�ي�ت املنزلية وال�شلبة .
خويلد  �شيدي  بلدية  ق�طني  ن��شد 
ب�رضورة  املحلية  ال�شلط�ت   ، بورقلة 
�شبط  بخ�شو�ص  م�شوؤولي�تهم  حتمل 
االأطن�ن  لرفع  حمكم  عمل  برن�مج 
واالأكي��ص  االأو�ش�خ  و  القم�م�ت  من 
انت�ش�ره�  ت�شبب  التي  البال�شتيكية 
لهذه  املنظر اجلم�يل  ت�شويه  الفظيع 

املدينة ال�شي�حية ب�إمتي�ز ، وهو االأمر 
انت�ش�ر  يف  كبري  ب�شكل  �ش�هم  الذي 
احل�رضات ال�ش�مة ك�لعق�رب والكالب 
ال�ش�لة . اإىل  ج�نب ذلك فقد ت�ش�ءل 
الع�رضات من املواطنني عن �رض عدم 
مبخطط  املحلية  ال�شلط�ت  التزام 
بورقلة  الوالية  وايل  توجيه�ت  عمل 
لتنفيذ  الرامي  جالوي  الق�در  عبد 
واجلم�ع�ت  الداخلية  وزارة  تعليمة 
ل�شن  اله�دف  االإقليم  وتهيئة  املحلية 
عرب  النط�ق  وا�شعة  نظ�فة  حمالت 
اأحي�ء وبلدية تراب اجلمهورية للوق�ية 

من خمتلف االأمرا�ص الفت�كة .
اأحمد باحلاج 

طالبت عديد اجلهات املهتمة بال�ساأن التنموي وال�سيا�سي بورقلة ، ال�سلطات املخت�سة ب�سرورة فتح حتقيق 
معمق يف الت�سرفات غري امل�سوؤولة من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي الوالئي بورقلة الذي تبنى  موافقته 

على مطلب تكتل �سيا�سي وهمي للإن�سحاب من �سباق انتخابات الع�سوية ملجل�س االأمة .

ورقلى

اأحمد باحلاج 

رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي 
بورقلة يغرد خارج ال�شرب 

�شجلت والي�ت اجلنوب الكبري منذ 
بداية الدخول االجتم�عي اجلديد 
 250 االأ�شطر  ه�ته  كت�بة  وحلد 
حركة  احتج�جية م�شت ب�لدرجة 
الكبري يف االفراج  التم�طل  االأوىل 
على القوائم االأ�شمية للم�شتفيدين 
من ال�شكن�ت االجتم�عية ، اإ�ش�فة 
لنق�ئ�ص البيدغوجية ب�ملوؤ�ش�ش�ت 
الدرا�شية  الأطوار  ب�  الرتبوية 
التج�وزات  عن  ن�هيك   ، الث�لثة  
التي �ش�حبت عملية  و اخلروق�ت 
املقدمة  العمل  عرو�ص  مع�جلة 

من طرف ال�رضك�ت النفطية .
اأح�شت امل�ش�لح االأمنية املخت�شة 
بوالي�ت  ال�شغب  مك�فحة  يف 
اأدرار-مترنا�شت – ورقلة والوادي  
االجتم�عي  الدخول  بداية  منذ   ،
احتج�جية  حركة   250 اجلديد 
للمط�لبة ب�لتكفل اجل�د ب� لنق�ئ�ص 
من  لعل  قط�ع�ت  بعدة  امل�شجلة 
اأبرزه� التم�طل الكبري يف االإ فراج 
على القوائم االأ�شمية للم�شتفيدين 
�شكنية  وحدة   4500 ح�شة  من 
 35 و  عمومية  ايج�رية  اجتم�عية 
للبن�ء  �ش�حلة  اأر�ص  قطعة  األف 
احل�رضي املدعمة وغري املدعمة 

مع  يتن�فى  الذي  االأمر  وهو   ،
توجيه�ت وتعليم�ت حكومة الوزير 
املوجهة  اويحي  اأحمد  االأول 
وزير  طريق  عن  اجلمهورية  لوالة 
املحلية  واجلم�ع�ت  الداخلية 
على  االإفراج  لالإ�رضاع يف  الرامية 
النمطني  من  امل�شتفيدين  قوائم 
احتواء  بهدف  وذلك  املذكورين 
غلي�ن اجلبهة االجتم�عية املحلية 
مللف  ب�لن�شبة   ال�شيء  نف�ص    .
ال�شغل ب�إح�ش�ء دوائر االخت�ش��ص 
حركة   145 معدله  مل�  املعنية 
 ، البط�لون  نظمه�  احتج�جية 
القرار  �شن�ع  من��شدة  اأجل  من 
الع�جل  التدخل  بهدف  ب�لبالد 
معمق  واإداري  اأمني  حتقيق  لفتح 
غري  التم�طل  مالب�ش�ت  لك�شف 
املربر يف التطبيق ال�ش�رم لتعليمة 
لق��شية  ا  االأ�شبق  االأول  الوزير 
مبنح االأولوية يف التوظيف لف�ئدة 
و�شع  ثم  ومن  املنطقة،  اأبن�ء 
التوظيف  مظ�هر  لتف�شي  حد 
يف  الع�ملة  ب�ل�رضك�ت  املب��رض 
املرور  دون  النفطية   ال�شن�عة 
 ، للت�شغيل  املحلية  الوك�الت  على 
وهو م� اأجج غلي�ن البط�لني ودفع 

خط�بهم  لهجة  من  للت�شعيد  بهم 
الوك�لة  رئي�ص  برحيل  للمط�لبة 
الوايل   ، بورقلة  للت�شغيل  الوالئية 
وم�شوؤويل  �ش�لح  بعني  املنتدب 
بعدم�  وذلك  ب�أدرار  ال�شغل  ملف 
ن�شي�ن  دون   ، االأحداث  جت�وزتهم 
للعمل ب�رضكة  التعجيزية  ال�رضوط 
 35 �شن  غرار  على  �شون�طراك 

اإ�ش�فة ملعدل 12 . موازاة  �شنة ، 
مع ذلك فقد وجه والة  اجلمهورية 
تعليم�ت  الذكر  ال�ش�لفة  ب�لوالي�ت 
�ش�رمة لروؤ�ش�ء الدوائر و البلدي�ت 
االجتم�عي   احلراك  ملح��رضة 
بلغة ال�رضاحة و البحث عن حلول 

جذرية الإن�شغ�الت املواطن .
اأحمد باحلاج 

منذ بداية الدخول االجتماعي

250 حركة احتجاجية باجلنوب الكبري 

البطاطا بـ 150دج، الب�سل 130 دج، 
الطماطم و الفلفل بـ 300دج

حي اأحمد متام بورقلة

و�سط مطالب بتكثيف حملت النظافة 

ارتفاع جنوين الأ�شعار اخل�شر والفواكه 
بربج باجي خمتار باأدرار 

 ع�شرات العائالت تغرق
 يف الظالم الدام�س 

القمامة واالأو�شاخ حتا�شر اأحياء 
بلدية �شيدي خويلد بورقلة 
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املزاولني  الطلبة  اإجمايل  ليبلغ 
باجلامعة اأكرث من 15 األف طالب، كما 
تطرق للطاقم الإداري املجند لإجناح 
عملية الت�سجيل والذي فاق 240 موظف 
الطلبة  ملرافقة  اأ�ستاذ   26 بينهم  من 
وتوجيههم  الت�سجيل  مراحل  طيلة 
ح�سنة  ظروف  يف  العملية  جرت  حيث 
املو�سم  التعديالت  بع�ض  اإنتظار  يف 
اأح�سن  يف  الطالب  لو�سع  املا�سي 
للجدد.  بالن�سبة  خا�سة  الظروف 
عن  حتدث  اجلامعة  م�ستجدات  وعن 
من  وتقريبه  البيولوجيا  ق�سم  حتويل 
اإىل  لي�سم  والكمياء  الفيزياء  ق�سمي 
كلية العلوم مبجمع الن�رص بطاقة 3000 
التنمية  م�ساريع  عن  ف�سال   ، مقعد 
والإ�ست�رصاف، حت�سني ظروف احل�سول 
على الرتب�سات باخلارج حيث بلغ العدد 
الإتفاقيات  عن  ناهيك   422 الإجمايل 
ورقمنة  ودوليا  وطنيا  املربمة 

جديد  نظام  وفق  باجلامعة  املكتبات 
دعا  الإجناز  طور  يف  امل�ساريع  وعن 
ال�سيد تبون فتحي عبد الوهاب الأ�رصة 
احل�ساب  مركز  ملعاينة  الإعالمية 
هاتف  تقنية  عن  وحتدث   ، املكثف  
الأي بي و تقنية جديدة لدخول وخروج 
مع  اجلامعة  جممعات  اإىل  املركبات 
رده  ويف  الطلبة.  ملفات  ت�سيري  تطوير 
بع�ض املرا�سلني خا�سة  ت�ساوؤلت  عن 
النقابي  الفرع  مع  احلديدية  القب�سة 
اجلامعيني  لالأ�ساتذة  الوطنية  للنقابة 
حمل  البيان  اأن  اأكد  �سعيدة  جلامعة 
اأبواب  واأن  املغالطات  من  العديد 
مكتبه دائما مفتوحة ومل يرف�ض بتاتا 
مالقاة الهيئة علما اأن بيانني اثنني مت 
اإ�سدارهما يف نف�ض يوم ت�سلمه حم�رص 
على  واأكد  النقابي،  املجل�ض  تن�سيب 
على  مبنية  اأخرى  اأهداف  وجود 
اإن�سغالت  ح�ساب  على  م�سبقة  اأحكام 
كل  حول  اإجابات  قدم  كما  الأ�ساتذة، 
داعيا   ، البيان  لها  تطرق  التي  النقاط 
اإىل تغليب امل�سلحة العامة و الهتمام 

الدور  وهو  اخلربات  وتبادل  بالإبداع 
وعرفت  هذا   . للجامعة  الأ�سا�سي 
الندوة تدخالت لبع�ض عمداء الكليات 
املرافقة   ، الور�سات كاجلودة  وروؤ�ساء 

املهنة  واأخلقيات  اآداب  البيداغوجية، 
متدخل عر�ض  كل  قدم  وغريها حيث 
التي  والأهداف  م�رصوعه  حول  موجز 

ينبغي الو�سول اإليها. 

يف ندوة �سحفية عقدها اأول اأم�ض مدير جامعة الدكتور مولي طاهر  مبقر اجلامعة للتطرق لإنطالق ال�سنة اجلامعية و بع�ض الق�سايا 
التي اأ�سبحت حديث الو�سط اجلامعي و ال�سارع ال�سعيدي حيث كانت البداية ببع�ض الإح�سائيات حول اجلامعة كعدد الطلبة املتخرجني 

يف خمتلف الأطوار والذي بلغ 3365 ، بالإ�سافة اإىل امل�سجلني اجلدد والذين قدر عددهم ب 2674 يف ال�سنة الأوىل لي�سان�ض، 1930 بالن�سبة 
للما�سرت و 105 من�سب يف الدكتوراه موزعة على �سعب وميادين التكوين . 

�سعيدة

خلدون.ع

توا�ضل القب�ضة احلديدية بني االإدارة و النقابة 

امل�سيلة 

خلفا للمري املتوفى

�سونلغاز تيزي وزو

�سعيدة

اأدرار

توزيع 13 حافلة للنقل املدر�سي لفائدة بلديات تب�سة

�سعيدة

�سعيدة

معر�ض للمنتوجات الفالحية 

تن�ضيب رئي�ض جديد لبلدية �ضيدي حممد بامل�ضيلة

 تدعيم مراكز توليد الكهرباء بـ 11 حموال كهربائيا

نظام التعرف االآيل على الب�ضمات يطيح ب�ضارق منازل حي االإخوة �ضديق 

احرتاق اخلزانة الرئي�ضية 
لكوابل نقل الهاتف واالنرتنت 

570مليار �ضنتيم موجهة  
لفائدة املوؤ�ض�ضات الرتبوية

االإطاحة مبروج املهلو�ضات 
بقرية �ضيدي عي�ضى 

انطالق املو�ضم الدرا�ضي ملحو 
االأمية وتعليم الكبار 

اخلمي�ض  اأم�ض  اأول  �سباح  تعر�ست 
الهاتف  نقل  لكوابل  الرئي�سية  اخلزانة 
والنرتنت اإيل عملية احرتاق مما تعطلت 
اخلطوط الهاتفية وقطع النرتنت بغالبية 
املوؤ�س�سات العمومية و الأحياء ال�سكنية 
جل  تعطلت  اأين  املدينة  �سكان  لن�سف 
الأ�سغال والأعمال حيث تدخلت م�سالح 
احلماية املدنية وقامت باإطفاء احلريق 
اأ�سبابه جمهولة فيما فتحت  الذي تبقي 
ملعرفة  حتققا  الوطني  الأمن  عنا�رص 
الأ�سباب ومن يقف وراء هذا احلادث اأين 
ل�رصارة  يعود  باأنه  الإخبار  بع�ض  ترجع 

كهربائية ولي�ض ببعيد كان احرتاق مماثل 
يف  حدث  هذا  املكان  من  قريب  لي�ض 
الكهرباء  لنقل  الرئي�ض  لكابل  كلي  قطع 
من  م�سدر  وح�سب  املوازي  والنرتنت 
هذا  احلادث  بان  اجلزائر  ات�سالت 
قطع  يف  كبرية  م�ساكل  خلق  يف  ت�سبب 
الهاتف على موؤ�س�سات عمومية ح�سا�سة 
والنرتنت وتبقي اإ�سالح الكوابل يتطلب 
اإمكانيات كبرية ولأيام بغية اإعادة ت�سغيل 

اخلطوط
بو�سريفي بلقا�سم 

ليومية  تب�سة  الولية  وايل  ال�سّيد  ك�سف 
عن  اأم�ض  نهار  اجلزائرية  الو�سط 
وزارة  به  ت  خ�سّ �سنتيم  مليار   570 مبلغ 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
لفائدة  العام  هذا  تب�سة  ولية  العمرانية 
املدار�ض البتدائية باإقليم الولية ناهيك 
تدّعمت  �سنتيم  ماليري   "  06" �سّت  عن 
الولية  ميزانية  من  البتدائيات  بها 
لدعم الإطعام والّت�سامن املدر�سي دون 
اأن  املدر�سي   النقل  حافالت  احت�ساب 
املايل  الّدعم  وهذا  املجهود  يثمر هذا 
مردود  على  احل�سول  يف  املتوا�سل 
وترتيب  باهرة  نتائج  وحتقيق  ايجابي 
وطني مرموق لولية تب�سة يف امتحانات 
توزيع  على   اأ�رصف  كما    . ال�سنة  اآخر 
ثالثة ع�رص" 13 " حافلة للنقل املدر�سي 

 " بلدّيات  لفائدة  الولية  ميزانية  من 
عني   . العقلة   . بّجن  قريقر.   . فركان 
ال�رّصيعة   . العوينات   . .مر�سط  الّزرقاء 
�سطح   . الأبي�ض  املاء   . العاتر  بئر   .
انتظار  يف   ." والونزة  .الكويف  قنتي�ض 
توزيع ع�رصات احلافالت الأخرى - التي 
البلديات  ل�سالح  الداخلية   اأمنتها وزارة 
التي تعاين نق�سا يف النقل املدر�سي .كما 
ا�رصف على ت�سليم مدفئات غاز املدينة 
البتدائية  املدار�ض  من  عدد  على 
بعدد من البلديات  قبل اأن ي�رصف على 
توزيع ت�سعة "09 "عقود ا�ستثمارّية على 
ناعة  ال�سّ الفالحة.  جمالت  يف  طالبيها 

واخلدمات.

ع/ ر�سيد

فرقة  بها  تقوم  التي  املجهودات  اإطار  يف 
�سعيدة  ولية  باأمن  املخدرات  مكافحة 
الإجرامية  ال�سبكات  على  اخلناق  لت�سييق 
ال�سباب  و�سط  ال�سموم  خمتلف  تروج  التي 
وبناءا  الأ�سبوع   بداية  الفرقة  هذه  ، متكنت 
لن�ساط  حد  و�سع  من  موؤكدة  معلومات  على 
�سخ�ض يدعــــــى )ب م( يبلغ من العمر 31 �سنة 
م�سبوق ق�سائيا بدوار الدواحة بقرية �سيدي 
 ، اأعمر  �سيدي  لبلدية  اإداريا  التابعة  عي�سى 
وقائع الق�سية تعود اىل تلقي الفرقة معلومات 
الأ�سخا�ض  لأحد  م�سبوه  ن�ساط  عن  موؤكدة 
برتويج املخدرات  يقوم  �سدي عي�سى  بقرية 
و  حمكمة  خطة  و�سعت  املخت�سة  الفرقة   ،
بتحديد هوية  اأيام  دامت عدة  تر�سد  عملية 

من  التاأكد  تالها   ، حتركاته  و  فيه  امل�ستبه 
مت  حيث   ، املخدرات  ترويج  بعملية  قيامه 
تفتي�سه  وبعد  اجلرم  بهذا  متلب�سا  اإيقافه 
�سبط بحوزته على 27 قطعة من املخدرات 
الفرقة  عنا�رص  يكتف  ومل  بيعها  ب�سدد  كان 
الق�سائية  بالتن�سيق مع اجلهات  بذلك بل مت 
تفتي�ض م�سكنه العائلي الكائن بقرية الدواحة 
امل�ستبه   ، مهلـــــو�ض  قر�ض   57 على  بالعثور 
اأمام  قدم  و  �سده  ق�سائي  اإجراء  اأجنز  فيه 
نيابة اجلمهورية ، حيث خلفت العملية اإرتياح 
توا�سل  اأن  يف  اآملني  القرية  �سكان  و�سط 
م�سالح ال�رصطة جمهوداتها يف الق�ساء على 

اأوكار اجلرمية.
خلدون.ع 

القادر  عبد  بودية  البتدائية  باملدر�سة 
املو�سم  افتتاح  مت  ب�سعيدة  بوخر�ض  بحي 
مبلحقة  اخلا�ض   2019/2018 الدرا�سي 
�سعيدة للديوان الوطني ملحو الأمية وتعليم 
يف  يوفقوا  مل  الذين  لالأ�سخا�ض  الكبار 
الدرا�سية  املقاعد  داخل  الدرا�سة  موا�سلة 
كان  حيث  ال�سن  لكرب  اأو  معينة  لظروف 
الدخول  بداية  هو  العام  هذا  اأكتوبر  الفاحت 
افتتاحها  عرف  والذي  الأمية  حمو  لأق�سام 
عبد  بودية  البتدائية  باملدر�سة  الر�سمي 
ال�سيدة حمانة �سمية مديرة  القادر بح�سور 
كلمتها  يف  والتي  �سعيدة  لولية  الرتبية 

ومل  احلظ  ي�سعفهم  مل  "الذين   : �رصحت 
يلتحقوا مبقاعد الدرا�سية ميكنهم احل�سول 
والقراءة،  الكتابة  من  ومتكينهم  العلم  على 
غري  ال�رصيحة  لهذه  قبلة  بودية  فمدر�سة 
من  وهناك  ل  "كيف  وقالت:  املتعلمة"، 
ال�سن  بهذا  الباكالوريا  �سهادة  على  حت�سل 
ومن حمو الأمية والتعليم عن بعد"، 4 اآلف 
لهذه  املنت�سبون  املح�سيون  منهم  متعلم 
هو  واملحيط  والبيئة  فالنظافة  الف�سول، 
اإقراأ  جمعية  عليه  اأ�رصفت  الذي  الفتتاحي  الدر�ض 

مبوؤ�س�سة اإعادة التاأهيل بعني احلجر.
خلدون.ع

�سبيحة  امل�سيلة  ولية  وايل  اأ�رصف 
فعاليات  افتتاح  على  اأم�ض  اأول 
الفالحي  لالإر�ساد  الوطني  اليوم 
"الإر�ساد  �سعار  حتت   25 طبعته  يف 
اأجل  من  ال�ست�ساري  الدعم  و 
الذي   " م�ستدامة  فالحية  تنمية 
غرار  علي  امل�سيلة  ولية  حتييه 
اإ�رصاف  حتت  الوطن  وليات  باقي 

مديرية امل�سالح الفالحية و الغرفة 
و  احلبوب  تعاونية  وكذا  الفالحية 
البقول اجلافة وقد �سهدت التظاهرة 
مبختلف  يعّرف  معر�ض  تنظيم 
الزراعية  و  الغذائية  ال�سناعات 
امل�ستعملة  الآلت  وكذا  واحليوانية 
من  اأكرث  مب�ساركة  الفالحة،  يف 
اقت�ساديا  و  فالحيا  متعامال   60

اأبانت  التي  التظاهرة  وهي  وحرفيا 
عليها  يتوفر  �سخمة  اإمكانيات  عن 
امل�سيلة  بولية  الفالحي  القطاع 
من خالل عر�ض عدة منتوجات من 
خ�رص وفواكه وخمتلف اأنواع الزيوت 
تنتجها  التي  التمور  حتى  و  والع�سل 
من جهتهم طالب الفالحون من وايل 
وبتذليل  الفالحني  بتدعيم  امل�سيلة 

يف  تواجههم  التي  الكبرية  العقبات 
ي�ستكي  حيث  الولية،  اأنحاء  كل 
الكهرباء  غياب  من  الفالحني  بع�ض 
ومن عدم توفر الأ�سمدة و�سعوبات 
بريوقراطية  يخ�ض  ما  يف  كثرية 
وعد  حيث  الفالحني  جتاه  الإدارة 

بحلها وتقدمي امل�ساعدة .
عبدالبا�سط بديار 

امل�سيلة  ولية  وايل  اأم�ض  اأول  اأ�سدر 
"حاج مقداد" قرار ولئيا يت�سمن رفع 
حلول  �سلطة  واإنهاء  التجميد  حالة 
لبلدية  ال�سعبي  املجل�ض  حمل  الوايل 
امل�سيلة  ولية  جنوب  احممد  �سيدي 
اأعماله  ملبا�رصة  املجل�ض  ليعود 

مت  حيث  للقانون  طبقا  عادية  ب�سفة 
احممد  �سيدي  بلدية  رئي�ض  تن�سيب 
لرئي�ض  خلفا   " بوقطاية  عي�سى  "بن 
 " عمر  دقمو�ض  "بن  ال�سابق  البلدية 
ا�سهر على   3 وافته املنية منذ  الذي 
اإثر اإ�سابته ب�سكتة قلبية مفاجئة ودعا 

اإىل جتنب اخلالفات  الأع�ساء  الوايل 
من  اجلماعي  العمل  و  الهام�سية 
املواطنني،  بان�سغالت  التكفل  اأجل 
مع   ، املحلية  التنمية  بعجلة  والدفع 
اجلديد  البلدية  رئي�ض  على  تاأكيده 
اجلهود  من  قدر  اأكرب  وبذل  العمل، 

م�سريا  ال�ساكنة،  تطلعات  لتحقيق 
و  ماديا  جانبه  اإىل  �سيكون  اأنه  اإىل 
النقائ�ض  و  معنويا ملعاجلة امل�ساكل 
جميع  على  البلدية  منها  تعاين  التي 

الأ�سعدة .
عبدالبا�سط بديار 

لتيزي  والكهرباء  للغاز  التوزيع  مديرية  ت�سعى 
اإعدادها  عرب  خدماتها  حت�سني  يف  وزو 
ملخطط ا�ستثنائي والهادف اإىل �سمان اإمداد 
وجمابهة  الكهربائية  بالطاقة  الولية  �سكان 
مع�سلة �سعف التيار ب�سبب ال�ستعمال املفرط 
لأجهزة التربيد يف ظل ا�ستثمار اأكرث من 671 

مليون دج لتح�سني خدماتها املقدمة لزبائنها 
وذكرت املديرية الو�سية يف بيانها واملت�سمن 
ح�سيلة املوؤ�س�سة املتعلقة ب�سائفة 2018 عرب 
انه مت جتنيد 18 فرقة  املخطط املعلن عنه 
تدخل ميداين مبعادل اأربعة اأعوان لكل فرقة، 
اإذ ت�سهر على فعالية التدخل من حيث الوقت 

وال�رصعة مع التن�سيق مع املوؤ�س�سات اخلا�سة 
اأ�سغال  يف  املديرية  مع  بالتن�سيق  تعمل  التي 
�سعف  مع�سلة  جمابهة  اأجل  ومن  ال�سيانة 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  قامت  الكهربائي،  التيار 
حمول   11 بـ  الكهرباء  توليد  مراكز  بتدعيم 
اإجنازها،  اأ�سل 17 وحدة مربمج  كهربائيا من 

اأن خم�سة منها ل تزال قيد الإجناز يف  حيث 
انتظار الوحدة الأخرية التي توجد حاليا حمل 
م�ساحلها  تعمل  اأين  ال�سكان  بع�ض  معار�سة 
جاهدة لرفع هذه املعار�سة واإطالق الأ�سغال 

يف امل�ستقبل القريب.
  ح- كرمي 

الق�سائية  ال�رصطة  فرقة  متكنت 
الإطاحة  الرابع من  بالأمن احل�رصي 
�سديق  الإخوة  حي  منازل  ب�سارق 
وهذا  املا�سية  الأيام  خالل  ب�سعيدة 
اأحد  بها  تقدم  �سكوى  اإثر  على 
ل�رصقة  م�سكنه  تعر�ض  املواطنني 
�سهر  منت�سف  خالل  وقعت  بالت�سلق 
يف  �رصح  ال�سحية  املن�رصم  اأوت 
عند  عائلته  رفقة  توجه  اأنه  �سكواه 

اأ�سهاره بحي 400 �سكن واإذ به يتلقى 
اإت�سال هاتفي على ال�ساعة اخلام�سة 
�سباحا من اليوم املوايل مفاده وجود 
الهوية  جمهويل  ملثمني  �سخ�سني 
اىل  تنقل  الفور  على  م�سكنه  داخل 
تعر�ض  اأنه  يكت�سف  به  واإذا  م�سكنه 
ل�رصقة مبلغ مايل قدره 45 األف دينار 
وجود  دون  نومه  غرفة  من  جزائري 
املعاينة  بينت  حيث   ، للتخريب  اآثار 

اأن  العلمية  ال�رصطة  لعنا�رص  الأولية 
ال�سارق داخل اىل الغرفة من النافذة 
ذو  حديدي  �سياج  بها  يوجد  التي 
م�ساحات وا�سعة ت�سمح بعبور �سخ�ض 
برفع  عملها  وا�سلت  الفرقة  ذات   ،
مع  مطابقتها  وبعد  الب�سمات  جميع 
نظام التعرف الآيل على الب�سمات تبني 
�سنة   31 العمر  من  يبلغ  ل�سخ�ض  اأنها 
معتاد الإجرام ومعروف لدى م�سالح 

احل�رصي  الأمن  عنا�رص   ، ال�رصطة 
واأبحاثها  حترياتها  من  كثفت  الرابع 
فيه  امل�ستبه  على  القب�ض  حيـــن  اىل 
اليه  املن�سوب  باجلرم  اإعرتف  الذي 
ق�سائي  اإجراء  لينجز  ال�رصقة  وهـــــو 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  ويحال  �سده 
�سهر   18 عقوبة  ب�ساأنه  اأ�سدرت  التي 

حب�ض نافذة وغرامة مالية. 
خلدون. ع
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»الذاكرة ....والواقع.....والأنا«
�سعيد بنان

ذاتا  نتلم�س  الوجود  ر�صيف  على 
الأحا�صي�س  من  جمردة  غريية 
برمته  الوجود  تبتلع   ، اخلم�صة 
ذاتا  الأنا  جتعل  وعر�صا.  طول 
هذا  ؛ويحدث  ذاتها  على  برانية 
مواجهة  اأثناء  اجلواين  ال�صتغراب 
اأو  للواقع   الإن�صانية  الذات 
ماي�صمى بالذات الواقعية اأو الذات 
املجردة .فهاته الأخرية ذات تتكلم 
مننحها  من  نحن  اأي  بوا�صطتنا 
ل�صانا. ونعريها  فنوؤن�صنها  احلياة، 

فعادة ما ن�صمع اأحد يتلفظ فيقول  
يرحم.... ل  ...الواقع  مر  )الواقع 

يتكلم.  الواقع  ..دع  الواقع.  �صفعه 
على  تربهن  العبارات  هاته  كل   ).
ذاتا  الواقع  اأن  مفادها  اأطروحة 
وم�صادق  م�صتحدثة  مرئية  غري 
و�صع  من  قوانني  بوا�صطة  عليها 
جتعل  القوانني  فهاته  الإن�صان.  
بهوية  تتمتع  املرئية  الغري  الذات 
و�صط  العي�س  من  متكنها  وجودية 
احل�صد الغريي. لكن طبيعة العالقة 
بني الذاتني _بني الذات الإن�صانية 
(_هي  )الواقع  املوؤن�صنة   والذات 
وتغري  العي�س  �صفوة  تعكر  التي 
اىل  وحتولها  بينهما  العالقة  منط 
من  ت�صتغرب  ل   . �رصاع  عالقة 
كالمي هذا ف�صاأعلل كالمي بدليل 
املوؤمل  الواقع  من  اأ�صتقيه  عيني 
احلالكة. بظلمته  القاتل  اجلارح 

ال�صتغراب  من  بنوع  الأنا  ت�صاب 
اأثناء نفورها من ذاتها جراء العنف 
الذات  فتتهتلر  النازي.  الواقعي 
على  التمرد  غايتها  ثورة  وتثور 
تغيريه  مايجب  تغيري  بغية  الواقع 
اأخرى  ذات  لها  بالن�صبة  .فالواقع 
بالأحرى  اأو  بيولوجيا.  تخالفه 
الذات الغري ذاتية. لهذا ت�صعر ذاتنا 
الإ�صتغراب  اجلواين.  ال�صتغراب 

القاتل املدمر اإن �صح القول. كثريا 
مان�صمع اأن فالن انتحر ب�صبب من 
الأ�صباب. تارة تكون معلومة، وتارة 
النتيجة  .لكن  م�صترتة  تكون  اأخرى 
النتحار.فهذا  وهي  واحدة   تكون 
منهزمة  الذات  فيه  تكون  الأخري 
بل ت�صعر بال�صتيطان من قبل ذات 
جمردة .ذات ل ترحم جراء خلوها 
من اأي اإح�صا�س اإن�صاين وحيواين ان 
النهزام  هذا  .فاأثناء  القول  �صح 
يفتقد اأمام اأعينها احلل  .وت�صفد 
لتلج  باب  اأي   يتبقى  ومل  الأبواب 
يعد  الذي  النتحار.  باب  اإل  اليه  
كل  الواقع.ي�صم  ادراك  من  دركا 
الأزمة  نوعية  ح�صب  على  واحدة 
التي ات�صلت به �صواء  من طبقة كان 
....الربوليتاريا.  الأر�صتقراطية   (
)الواقع  الغريية   الذات  فهاته   )...
منذ   مت�صخة  مدن�صة  �صريتها   )
املوجودة  الذات  �صببها  الوجود 
باعتباره الفاعل الرئي�صي، واملتهم 
الدنيا.  حمكمة  اأمام  الوحيد 
املعادلة  هذه  نف�رص  كيف  اإذن 
الذات  تكون  وكيف  املت�صابكة؟ 
ملمو�صة؟  لذات  �صحية  الغريية 
ال�رصيع  التحول  وكيف يحدث هذا 
املفاجئ؛ فت�صري الذات امللمو�صة 

�صحية للذات الغريية؟ .
جمتمع  لكل  اأن  مانقول  غالبا 
وتقنن  حتكمه  به  خا�صة  ثقافة 
الوجود  �صنن  من  وهذا  عي�صه. 
برمته  الإن�صاين  التاريخ  مدى  على 
دليل على  التاريخ خري  ؛و�صفحات 
اناي  قبل  من  به  امل�رصح  هذا 
بيئتها  الأنا  تغري  اأن  مبجرد  .لكن 
اأو بالأحرى جمتمعها اأي تنتقل من 
)ب( املجتمع   )اأ(اإىل  املجتمع   
واأنذاك  ومبادئها   فكرها  يتغري 
الذات  بني  ال�صتغراب  يحدث 
الإن�صانية والذات الغريية املجردة 
اأحيانا  مبهمة  العالقة  فت�صبح   .

املفاهيم  كانت  اإذا  وخ�صو�صا 
فهناك  نف�صه  البلد  يف  خمتلفة 
داخلي  ا�صتغرابا  للمتنقل  يحدث 
عدو  اأول  هي  اللغة  كانت  اإذا  .اأما 
اأي   الأ�صلية  النقطة  من  للمتنقل 
الأ�صلية  الغري  النقطة  اإىل  الأم 
كلي  با�صتغراب  ي�صطدم  فانذاك 
على  الختالف  اأوجه  كل  ي�صم 
الذات  فت�صبح  امل�صتويات.  كافة 
تتحا�صى النظر يف وجه غريها لكي 
بغية  الختالف  تيارات  توقد  ل 
وجودي  اكرتاث  اي  ح�صول  عدم 
مبجرد  الربانية  الذوات  »فهاته 
تفقد  اجنبية  بيئة  اإىل  انتقالها 
خالل  املكت�صبة  تكييفاتها  الذات 
يف  احلياتية.وت�صقط  م�صاراتها  
بالنفعال.  مفعم  معتدل  غري  جو  
اأنذاك تبحث الذات على بداية حل 
بالتحولت  غزير  مل�صار  باتباعها 
خطاب  داخل  التعاي�س  يف  رغبة 
م�صتقلة  بذوات  املرتبط  خا�س 
في�صري  البنية.  هذه  مع  للتكيف 
ان  اأو  وجودين  الذات   هذه  وجود 
الأوىل  :الهوية  هويتني  القول  �صح 
:نق�صد بها هوية الذات منذ الن�صاأة 
توا�صل  ؛وكذا  الأم  املجتمع  يف 
ي�صميه  ما  اأو  ذاتها  مع  الذات 
»الإ�صتدخال  ب  بنكراد  �صعيد 
مايطلق  »اأو   internalisation«

عليه اأي�صا »بامليتا�صيكولوجية« .
الهوية  :هي  الثانية  الهوية  اأما 
امل�صتحدثة  وهي التي تبني خطابا 
وقوانني وثقافة منف�صلة حمليا عن 
الذات  تدرجها  الأ�صلية،  ثقافتها 
ب�صكل  �صو�صيولوجية  �صل�صلة  �صمن 
جذري ان �صح القول. بغية التفاعل 
الل�صاين والنف�صي.؛وهذا  والتوا�صل 
�صعيد  ال�صيميائي  الكاتب  مااأكده 
بنكراد بقوله »اإن كل متحدث يبني 
خطابه اإن مل يالئم لهجته املحلية 
هذا  اإن  خماطبه.     يبتها  »التي 

الت�صور الذي اأثينا به يقوم بتج�صيد 
عاجلناها  ،التي  املقرتحات 
ال�صو�صيو  امل�صتوى  من  اإنطالقا 
الذات  ت�صور  طريقة  اأي  ذاتي؛ 
الذات  فيها  تن�صطر  التي  اللحظة 
بغي  اأخرى  يف  املتوترة مع ذوات 

الواقع .
ل�صك اأن كل فرد �صاهد عيان على  
ملنح  ذكرياته  ي�صتدعي  فهو  ذاته 
هويته  لت�صكيل  وكذا  حلياته  معنى 
الذاكرة  ت�صخري  فاإن  ال�صخ�صية. 
بغية  واحلا�رص  للما�صي  خدمة 
التقييم  هذا  خالل  ومن  تقييمه 
مالئمة  نتيجة  بال�رصورة  لنتوخى 
للحقيقة ،كما لو كان املراد �رصدا 
فا�صحا  عمال  اأو  للواقع  اأوو�صفا 
تكون  قد  الذاكرة  جند  .لهذا  له 
مات  للمعلو  تكدي�س  اأو  للذكاء 
اأو  واأحيانا  جندها معرقلة  للفكر 
تكون  اأن  واحتمال  الإنتباه  معيقة 
اأن  بعيدا  بالأكاذيب. ولي�س  ممتلئة 
يقدر  ل  مبحتويات  حم�صوة  تكون 
ويع�رص  بها  الحتفاظ  على  املرء 
لكن  احلاجة.  عند  ا�صتدعاوؤها 
»اأين  نف�صه  يطرح  الذي  ال�صوؤال 
تطهري  يف  الذاكرة  دور  يتجلى 

الواقع اأو تدني�صه؟
للذاكرة �صغل خا�س يف حياة الفرد 
الذاتية ،وعمل عام يف تقوية الهوية 
تفقد  يف  معينة  لفئات  اجلماعية 
ذكرى  لإحياء  وتراثها  ما�صيها 
»التذكر  فعل  طريق  عن  وبعثها 
الهلو�صة  جراء  يح�صل  »،الذي 
الذات  هاته  فتبداأ  النف�صية. 
مبمار�صة عملية اإعادة اإنتاج حالت 
الذات  ما�صية،عرفتها  واأحداث 
معينة.  اأمكنة  اأو  مبكان  املدركة 
فرتغب  معني  زمن  اإىل  اإ�صافة 
جل  با�صرتجاع  املدركة  الذات 
ماح�صل، بل متار�س فعل املقاومة 
الدفاع  يف  رغبة  التعبري  �صح  اإن 

و�صد  الوعي  »�صد  »الأنا  على 
الن�صيان كذلك، لكي ل تفرت�س هذه 
تلفق  ول  العدم  قبل  من  الذكريات 
وكذا  والإهمال.  الن�صيان  قبل  من 
راأ�س  لكن  التاريخ.  بغفلة  لت�صاب 
م�صارا  لي�صت  الذاكرة  اأن  الأمر 
بتح�صيل  تقوم  األيا  اأو  ميكانيكا 
اأوتوماتيكية  بطريقة  الذكريات 
واعية  اإرادية  حركة  هي  واإمنا   ،
خاللها  من  يتبث   ال�صخ�س  من 
وفق  املا�صي  معطيات  من  بع�س 
اخلا�صة  والقيم  ومبادئه  مطالبه 
يف  التذكر  عملية  تظل  لكن  به. 
بع�س  ت�صهد  الأحيان   بع�س 
فعل  م�صرية  يعرقل  الذي  التعطل 
اأنذاك  املرء  ،في�صعر  التذكر 
ب�صعوبة التعرف على الأ�صياء التي 
اإرهاق  اأنذاك  ،فينتابه  حفظها 
جل  اإ�صتجماع  يريد  حينما  �صديد 
واملخزونة  املرت�صخة  املعلومات 
اللحظة  تلك  ويف  ذاكرته،  يف 
حت�س الذات بال�صعف جراء تدخل 
والنف�صية  الفيزيولوجية  الظروف 
عملية  تعطل  التي  والجتماعية، 
باعتبارها  وال�صرتجاع  احلفظ 

عوامل معاك�صة. 
ومن هنا �صنخل�س من خالل روؤية 
مقولة  عرب  العمراء  اأحمد  الكاتب 
مقتب�صة من مقاله املعنون«حممد 
»حني  والن�صيان  ،الكتابة  برادة 
:لكي  برادة  حممد  قال«يقول 
عليك  ،هل  تن�صى  اأن  عليك  تكتب 
لتكتب اأن تن�صى؟اأم عليك اأن تن�صى 
».الكتابة  كتابته  لت�صتطيع  ماع�صته 
هي لعبة ن�صيان اإىل اأبعد حد« لدى 
نقول اأن  الكتابة عملية زئبقية  بني 
الذاكرة والواقع واخليال .لهذا جند 
للذاكرة  �رصوريا  �صيئا  الن�صيان  
حيت مينحها م�صاحة موؤقتة زمنيا 
،ليتم  الفكرية  قواها  لإ�صتعادة 
التي  املعلومة  تاأجيل  ذلك  بعد 

عادت  ريثما  الن�صيان  بداء  اأ�صيبت 
لأدراجها. لهذا نقول اأن كل �صخ�س 
�صنقول  ماذا  .لكن  بلعبته  ي�صتمتع 
والظلم  بالأمل  الذات  اأح�صت  اإذا 
هل  املوؤملة  الأحا�صي�س  من  وثلة 
�صيزول  اأم  الن�صيان  على  �صتقدر 
الذاكرة  حاجة  وما  لعبته؟  مع 
وماحمله  الذكريات  من  الأمل  لهذا 
ماأ�صاوية  م�صائر  لالإن�صان   . منه؟ 
التفاوؤل  يالزمه  �صعود  بني  تنو�س 
وتراجع ي�صاحبه الرثاء. لذا ت�صرتد 
من  جغرافية  ذاكرتهاعرب  الذات 
ال�رصد  رحلة  وعرب  جغرافياتها 
غالبا  اإيجابا.  اأو  �صلبا  اإما  للواقع 
مايكون الأول حيث تتناوب خناجر 
جراء  الذات  على  والواقع  الذاكرة 
من  خمتلفة  لنماذج  تعر�صها 
،اأق�صد هذا  املغرتبني من الأر�س 
املزرية  بالتفا�صيل  الرثي  العامل 
تقهر  التي  وحمرماته  وخباياه 
للطعنات  مرغمة  فت�صري  الذات 
والبطلة  لل�رصبات.  ومعر�صة 
الرتاجيدي  امل�صل�صل  هذا  يف 
باملبادئ  مثخنة  �صلبة  ذات  هي 
يتوقف  لن  دمها  لكن  واملواجع 
جراحها،  تنكىء  جراء  �صيله  عن 
يت�صلل  ت�صتمر يف �صوء طفيف  لذا 
ت�صتند  الأخرية.  اللحظة  يف  دائما 
على ل �صيء �صوى ذاتها املتمردة 
املظلم  الواقع  حتارب  ،التي 
امل�صبعة  الأخرية  فهاته  احلالك. 
بكل  النخاع  حتى  والقيم  باملبادئ 
واأوجاعها  م�رصاتها  وكذا  اأنواعها 
باخليانة  م�صحون  واقع  .يلفظها 
كل  يف  تتجه  واجلحود.  والتف�صخ 
،جنوبا  وغربا  �رصقا  الإجتاهات 
املجهول.  عرب  رحلة  يف  و�صمال 
فتحاول حتويل  الذاكرة  دور  لياأتي 
املرتبطة  خا�صة  التفا�صيل  جل 
بالطفولة واملليءة بزخم الذكريات 

من ما�صيها اإىل حا�رصها.
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)القناة  ال�رشكة  تقرير  ووفق 
الليلة  �سابقا(،  العربية  الثانية 
القد�س  بلدية  فاإن  املا�سية؛ 
خطة  و�سعت  لالحتالل  التابعة 
الوكالة يف املدينة،  لإنهاء عمل 
موؤ�س�ساتها،  جميع  واإغالق 
والعيادات  املدار�س  فيها  مبا 
املعنية  اخلدمية  واملراكز 
اإنهاء  جانب  اإىل  بالأطفال، 
تعريف خميم "�سعفاط"، �سمايل 

القد�س، "خميما لالجئني".
قرار  اأن  اإىل  القناة  واأ�سارت 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س 
اآب/اأغ�سط�س  يف  ترمب، 
م�ساعدات  اإيقاف  املا�سي، 
�سجع  لأونروا،  املالية  وا�سنطن 
يف  امل�سي  على  "اإ�رشائيل" 
الوكالة  بحق  اإجراءات  اتخاذ 
القد�س  مدينة  يف  الأممية 
املخطط  اأن  وذكرت  املحتلة. 
الإدارة  مع  بالتن�سيق  اأعّد 
قريبًا  و�سيعر�س  الأمريكية، 
)الإ�رشائيلية(  احلكومة  على 
حتديد  دون  عليه،  للت�سديق 
القناة-  -ح�سب  ويتوقع  موعد 
الحتالل  حكومة  ت�سّدق  اأن 
عليه تلقائًيّا؛ "اإذ �ست�سدر وزارة 
اأوامر  ال�سحة  ووزارة  التعليم 
فورية باإغالق جميع املوؤ�س�سات 
التابعة لـ"اأونروا"ومن املتوقع اأن 
توؤثر اإجراءات الحتالل مبا�رشة 
يف  طالب   1200 على  واأ�سا�ًسا 
يف  والبنني  للبنات  مدر�ستني 
�سعفاط، وعلى 150 طالبًا وطالبة 
يف مدر�سة الوكالة البتدائية يف 
الوكالة  ومدر�سة  اجلوز،  وادي 
�سلوان  يف  للبنات  البتدائية 

طالبة،   100 حوايل  ت�سم  التي 
البتدائية  الوكالة  ومدر�ستي 
باهر  �سور  يف  للبنات  والثانوية 

اللتني ت�سمان نحو 350 طالبة.
العربية؛  القناة  تقرير  ووفق 
م�سادرة  ب�سدد  "اإ�رشائيل"  فاإن 
القد�س  يف  الوكالة  مباين  جميع 
يف خطوة لحقة، ونقل ملكيتها 

اإىل بلدية الحتالل.
من  الأممية  الوكالة  وتعاين 
تاريخها،  يف  مالية  اأزمة  اأكرب 

اأ�سهر،  قبل  اأمريكي،  قرار  بعد 
املقدمة  امل�ساهمة  بتقلي�س 
 65 نحو  اإىل   ،2018 خالل  لها 
بـ365  مقارنة  دولر،  مليون 
تعلن  اأن  قبل   ،2017 يف  مليوًنا 
املا�سي  ال�سهر  نهاية  وا�سنطن 
عن  جميعها  م�ساعداتها  قطع 

املنظمة الأممية.
من  بقرار  "اأونروا"  وتاأ�س�ست 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
بتقدمي  وفو�ستها   ،1949 عام 

حلوايل  واحلماية  امل�ساعدة 
فل�سطيني  لجئ  ماليني  خم�سة 
اخلم�س  عملياتها  مناطق  يف 
ولبنان،  و�سوريا،  )الأردن، 

وال�سفة الغربية وقطاع غزة(.
وت�ستمل خدمات الوكالة الأممية 
على قطاعات التعليم، والرعاية 
واخلدمات  والإغاثة  ال�سحية، 
التحتية،  والبنية  الجتماعية، 
واحلماية،  املخيمات،  وحت�سني 

والإقرا�س ال�سغري.

ك�سف تقرير بثته �سركة الأخبار "الإ�سرائيلية"، عن خمطط "اإ�سرائيلي" لإنهاء 
عمل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا" يف القد�س املحتلة، �سمن 

حماولت �سطب ق�سية الالجئني.

بالتن�سيق مع اإدارة ترامب 

خطة "اإ�سرائيلية" لإنهاء 
عمل "اأونروا" يف القد�س

ت�سم 20 األف فل�سطيني 

الحتالل ي�سرع يف عزل 4 قرى عن بيت حلم
بداأ الحتالل "الإ�رشائيلي" تنفيذ 
يعزل  �سخم  ا�ستيطاين  م�رشوع 
عن  فل�سطينية  قرى   4 مبوجبه 
حماولة  يف  حلم،  بيت  حمافظة 

منه ل�سمها ل�سيادته.
خالل  من  الحتالل  وي�سعى 
حتويل  اإىل  اجلديد  خمططه 
ونحالني  فوكني  ووادي  بتري  قرى 
مدينة  غرب  الواقعة  وحو�سان 
بيت حلم لتجمعات �سكانية حتت 
بذلك  لتُعزل  الحتالل،  �سيادة 
الت�سال  وينقطع  حلم،  بيت  عن 
ال�سكان  جمموع  ويبلغ  مبحيطها 
ن�سمة،  األف   20 نحو  يف املنطقة 
يطلق  التي  املنطقة  من  وهي 

عليها "قرى العرقوب".
خالل  من  الحتالل  ويهدف 
خمططه لإي�سال املنطقة ب�سارع 
رقم 60 ال�ستيطاين امللتف حول 
القرى الأربع وي�سل اإىل م�ستوطنة 
"بيتار عليت" املقامة على اأرا�سي 

على  العمل  ثم  ومن  حلم،  بيت 
الوا�سل  الطريق  لي�سل  تو�سيعه 
واإغالقه  وحو�سان  نحالني  بني 
امل�ستوطنني،  اأمام  فقط  وفتحه 
ال�سارع  هذا  تو�سيع  اإىل  اإ�سافة 
قرية  ي�سل  الذي  ال�سارع  لي�سم 
م�سادرة  بعد  اخل�رش  ببلدة  بتري 

اأرا�ٍس منها.
مهند�سون  بداأ  الأر�س  على 
وم�ّساحون تابعون جلي�س الحتالل 
بو�سع اإ�ساراٍت واأرقام لالأماكن يف 
خلة الدالية يف قلب بلدة نحالني؛ 

متهيًدا لتنفيذ املخطط.
ويف هذا ال�سدد اأ�سار م�سوؤول هيئة 
يف  وال�ستيطان  اجلدار  مقاومة 
حمافظة بيت حلم، ح�سن بريجية 
على  خمططات  ثالثة  وجود  اإىل 
الأقل اأعلن عنها الحتالل و�رشع 
مليون   185 بكلفة  تنفيذها  يف 
نفق يف حدود  حفر  منها  �سيقل، 
م�ستوطنة  اإىل  لي�سل  القد�س 

"ايلي  وم�ستوطنة  عليت"  "بيتار 
عازر" املجاورة، وليكون موقع بري 
عونة من اأرا�سي مدينة بيت جال 
يف متو�سط هذا الطريق، اإ�سافة 
اإىل �سق �سكة حديد مبوازاة ذلك 
بيت  غرب  امل�ستوطنات  لتكون 
حلم اأحد اأهدافها، ولتت�سل بهذه 

ال�سكة ما بني حيفا وتل اأبيب.
اإىل  ي�سعى  املخطط  اأن  واأ�ساف 
يف  امل�ستوطنني  اأعداد  م�ساعفة 
 60 من  عليت"  "بيتار  م�ستوطنة 
يف  األفا   120 اإىل  م�ستوطن  األف 
غ�سون ال�سنوات اخلم�س القادمة، 
البنى  هذه  كل  اإىل  يحتاج  وهذا 
من  املزيد  وم�سادرة  التحتية 
الأرا�سي، واإقامة ع�رشات الآلف 
من الوحدات ال�سكنية، وكلها على 
ح�ساب القرى الفل�سطينية الأربع 
كانتونات  اإىل  تتحول  �سوف  التي 
لي�س  منغلقة  �سكانية  وجتمعات 
لها امتداد مع حميطها مبحافظة 

اأن  بريجية  ويعتقد  حلم،  بيت 
عقبة  اأمامه  اخلطري  امل�رشوع 
حيث  الوجلة؛  قرية  وهو  واحدة 
اأن  بعد  املخطط  �سمن  تقع 
اآلف  والتهم  اجلدار  حا�رشها 
واأ�سحت  منها،  الدومنات 
على  جيلو"  "هار  م�ستوطنة 
عزلها  وبالتايل  الرئي�س،  مدخلها 
بعد  وذلك  حميطها،  عن  وحدها 
عني  حي  يف  ال�سكان  تكاتف  اأن 
جويزة الواقع يف القرية ملواجهة 
هناك  للمنازل  الهدم  قرارات 
ليكون هذا احلي �سمن املخطط 

"الإ�رشائيلي".
واأ�سار اإىل اأن هناك الع�رشات من 
الق�سايا لدى حمكمة العدل العليا 
هدم  قرارات  �سد  "الإ�رشائيلية" 
�سدرت  وقد  منزل،   30 من  اأكرث 
بع�س القرارات من هذه املحكمة 
بالوقف الحرتازي لهدم املنازل، 

وهذا ما عطل امل�رشوع موؤقتا.

�سحيفة "احلياة اللندنية" ال�سادرة

الورقة امل�سرية املعدلة ا�ستثنت 
التمكني لـ3 دوائر حكومية

الباحث يف ال�ساأن ال�سهيوين هيثم مناع

م�سريات العودة فتحت 
الآفاق اأمام حما�س

اللندنية"  "احلياة  �سحيفة  نقلت 
ال�سادرة اأم�س ال�سبت، عن م�سدر 
امل�رشية  الورقة  اأن  قوله  بارز 
الفل�سطينية  للم�ساحلة  اجلديدة 
بن�سبة  فتح  حلركة  مقبولة 
80%وك�سف م�سوؤولون فل�سطينيون 
اجلديدة  امل�رشية  الورقة  اأن 
اإىل  ُقدمت  النق�سام،  لإنهاء 
م�سوؤول ملف امل�ساحلة يف حركة 
يومني،  قبل  الأحمد  عزام  فتح 
على  جوهرية  تعديالت  وت�سمنت 
اأقرب  كانت  التي  ال�سابقة  الورقة 

اإىل مواقف حركة حما�س.
على  اجلديدة  الورقة  وتن�س 
من  الفل�سطينية  احلكومة  متكني 
زمنية  فرتة  غزة  قطاع  يف  العمل 
ت�سكيل  اإىل  بعدها  ي�سار  حمددة، 
الإطار  وعقد  وحدة،  حكومة 
القيادي املوقت ملنظمة التحرير 
الفل�سطينية، مب�ساركة حركتي فتح 

وحما�س.
عدداً  التمكني  من  ا�ستثنت  لكنها 
مثل  وال�سلطات،  الدوائر  من 
�سلطة الأرا�سي وجمل�س الق�ساء، 
والأمن، الأمر الذي اأبدت ال�سلطة 
وكانت  عنه  حتفظها  الفل�سطينية 
املا�سي  ال�سهر  قدمت  م�رش 
اإىل  تدعو  للم�ساحلة  اأفكار  ورقة 
عودة احلكومة الفل�سطينية لت�سلم 
مهماتها يف غزة، وت�سكيل حكومة 
وحدة خالل خم�سة اأ�سابيع، وعقد 
ملنظمة  املوقت  القيادي  الإطار 
متكني  على  تن�س  كما  التحرير، 
ال�رشيبية  اجلباية  من  احلكومة 
لدفع  الإيرادات  من  جزء  وخ�سم 
عينتهم  الذين  املوظفني  رواتب 

من  رواتب  يتلقون  ول  حما�س 
احلكومة وعددهم 20 األفاً.

امل�رشية،  الورقة  فتح  ورف�ست 
ورقة  يف  للحل  روؤيتها  وقدمت 
احلكومة  متكني  ت�سمنت  مكتوبة 
العمل  مفا�سل  كل  اإدارة  من 
زمنية  فرتة  وموؤ�س�ساته  احلكومي 
ي�سار خاللها  ت�سل حتى �سهرين، 
وعقد  وحدة،  حكومة  ت�سكيل  اإىل 
ملنظمة  املوقت  القيادي  الإطار 

التحرير.
وتن�س ورقة فتح على قبول عودة 
امل�ساحلة اإىل النقطة التي توقفت 
عندها عقب التفجري الذي تعر�س 
الدكتور  الوزراء  رئي�س  موكب  له 
رامي احلمد اهلل، كما ت�رش فتح يف 
ورقتها على عمل اأجهزة الأمن يف 
غزة وفق قانون الأمن املعمول به 
اللجنة  ع�سو  وو�سف  ال�سلطة  يف 
اأحمد  التحرير  التنفيذية ملنظمة 
جمدلين الورقة امل�رشية اجلديدة 
بامل�سجعة وقال ل�سحيفة "احلياة 
الفل�سطينية  القيادة  اأن  اللندنية" 
من  احلكومة  متكني  �رشورة  ترى 
دون  من  تامة  ب�سورة  عملها  اأداء 
�سلطات  يف  خ�سو�ساً  ا�ستثناء، 
الق�سائية  ال�سلطة  مثل  مهمة، 
و�سلطة الأرا�سي، والأمن لأن ذلك 
قانون  وفق  يعمل  البلد  اأن  يعني 

واحد ونظام واحد.
يف  تعمل  م�رش  اأن  واأ�ساف 
حتقيق  على  احلالية  املرحلة 
اإ�رشائيل  مع  الهدنة  ت�سمل  رزمة 
الأ�رشى،  وتبادل  وامل�ساحلة 
بني  ال�سديد  الرتابط  اإىل  م�سرياً 

العنا�رش الثالثة

الكاتب  مناع،  يا�رش  راأى 
والباحث يف ال�ساأن ال�سهيوين، 
باأن م�سريات العودة يف قطاع 
غزة فتحت الكثري من الآفاق 
حركة  اأمام  الدولية  والأبواب 
قطاع  تدير  التي  حما�س 
موؤ�سدة  كانت  اأن  بعد  غزة 
مناع  وقال  وجهها،  يف 
نقلهـ"املركز  ت�رشيح  يف 
"اإن  لالإعالم":  الفل�سطيني 
يعاين  ال�سهيوين  الحتالل 
�سياغة  يف  �سعوبة  من  اليوم 
واإيجاد �سيا�سة فعالة وموؤثرة 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
م�سريات  واإن  غزة،  قطاع 
حلما�س  فتحت  العودة 
والأبواب  الآفاق  من  الكثري 
موؤ�سدة  كانت  التي  الدولية 
اإىل  مناع  وجهها"واأ�سار  يف 
الأخرية  املواجهة  جولة  اأن 
والحتالل  املقاومة  بني 
قواعد  من  غرّيت  ال�سهيوين 
"حما�س  وتابع:  كثرًيا.  اللعبة 
جُتري اليوم مفاو�سات بالنار، 
الهاوية،  حافة  على  وت�سري 
بن�سبة  �سيا�ساتها  تدير  لكنها 
�سيطرة  مع  عالية  خماطرة 

ذاتية عالية، ومن خالل ذلك 
تربهن على اأنها ل تخ�سى من 
لي�ست  واأنها  اأو�سع،  ت�سعيٍد 
متلهفة للتو�سل اإىل اتفاق مع 
اإ�رشائيل اإذا مل يتم ال�ستجابة 
مناع:  واأكمل  ل�رشوطها". 
"اإ�رشائيل توا�سل التاأكيد على 
بالت�سعيد،  معنية  غري  اأنها 
اعرتافها  مع  بالتزامن 
على  قدرتها  بعدم  ال�سمني 
من  واحلد  املقاومة  اإيقاف 
امل�ستويني  على  تطورها 
وامليداين"وراأى  التخطيطي 
املقاومة  �سفوف  وحدة  اأّن 
عملها  وترتيب  القطاع  يف 
وتنظيمه �ساهم يف قوة ر�سالة 
الردع،  واإحداث  املقاومة 
غرفة  ت�سكيل  على  مثنًيا 
للمقاومة  م�سرتكة  عمليات 
هكذا  ت�سهم  "كم  واأ�ساف: 
م�سميات مثل غرفة العمليات 
امل�سرتكة للف�سائل يف ت�سكيل 
بلورة  واإعادة  اجلمعي  الوعي 
ظل  يف  الفل�سطينية،  العقلية 
الدائم  الإ�رشائيلي  ال�سعي 
وا�ستبدال  لإلغاء  الرامي 

احلركة الوطنية".
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و�أ�ضاف: "نحن مع �أي جهود تبذل 
حلقن �لدماء بني �لإخوة �ملتقاتلني 
�ضو�ء  جهود  �أي  مع  نحن  )بليبيا(، 
حملية يقوم بها و�ضطاء �مل�ضاحلة 
�أو  �حلكماء،  وجمال�س  �لوطنية، 
�لأممي  �ملبعوث  بها  يقوم  �لتي 
يف  و�ملوؤ�ض�ضات  �ضالمة،  غ�ضان 

�لبالد". 
وتابع: "يبدو �أن �مل�ضتقبل لل�ضالم 
و�مل�ضاحلة، لأن �لر�أي �ل�ضائد يف 
لن  باأنه  �لأغلبية،  وهو  �لآن  ليبيا 
تقوم لها �أي قائمة �إل بامل�ضاحلة 
�هلل  لقول  تطبيقا  و�ل�ضالم، 
بالعدل  بينهما  فاأ�ضلحو�  تعاىل، 
نظرته  ،وحول  و�أق�ضطو�.." 
�ل�ضالبي:  قال  �لبالد،  يف  للحل 
�ل�ضخ�ضية  نظري  وجهة  "من 
تو�فقي،  د�ضتور  �إىل  بحاجة  نحن 
للم�ضاحلة  وبحاجة ملوؤمتر جامع 
ت�ضرتك  بحيث  �جلامعة،  �لوطنية 
��ضتثناء  بدون  �لأطر�ف  كل  فيه 
�لليبي  �لطيف  �ألو�ن  من  لون  �أي 
و�جلهوي،  �لقبلي  �ل�ضيا�ضي 
تكون  �لليبي  �لطيف  �ألو�ن  كل 

حا�رضة". 
وز�د: "موؤمتر �مل�ضاحلة �ملدعومة 
من �لأمم �ملتحدة، وتكون يف دولة 
لوج�ضتي  دعم  لتقدم  حمايدة 
مثل  �لليبيني،  كل  باحرت�م  حتظى 
بال�ضوؤون  تتدخل  مل  �لتي  �جلز�ئر 
�لليبية، �ضوى بال�ضالم و�مل�ضاحلة، 
لهما  وتون�س  �ملغرب  و�أي�ضا 

وقبول  �لليبي،  بال�ضاأن  خ�ضو�ضية 
�ضعبي �أكرث من غريهم". 

بعد  �أنه  �لليبي  �ملفكر  و�أكد 
باجتاه  "�لذهاب  يتم  �ملوؤمتر، 
�أو  برملانية  كانت  �ضو�ء  �نتخابات 
رئا�ضية، لأن �لأج�ضام �حلالية هي 
��ضتثنائية نتيجة �تفاق �ل�ضخري�ت 
)وقع باملغرب �أو�خر 2015( �لذي 
يف ماآلته باجتاه �لنتخابات �أي�ضا" 
و�أو�ضح �ل�ضالبي: "مطلوب قاعدة 
ثم  �لليبيون،  عليها  يتفق  د�ضتورية 
موؤمتر جامع، و�لذهاب لالنتخابات 
بد  فال   .. و�لرئا�ضية،  �لربملانية 
باختيار  ر�أي  لهم  يكون  �أن  لليبيني 
وينت�رض  �مل�ضتقبلية،  قياد�تهم 
م�رضوع �لد�ضتور، وم�رضوع �لدولة 

�ملدنية". 
�رض�عا  تعاين  ليبيا  تز�ل  ول 
�ضيا�ضيا حاد� بني �أطر�ف تتناف�س 
على �ل�رضعية و�ضط تعرث حكومة 
و�لتي  دوليا،  بها  �ملعرتف  �لوفاق 
�لذي  �ل�ضخري�ت،  �تفاق  �أن�ضاأها 
�أن�ضاأ �أي�ضا جمل�س �لدولة، ومدد يف 
�ملنتخب،  �لنو�ب  جمل�س  �رضعية 

بعد �نتهاء وليته قانونا. 
ويف ماي �ملا�ضي، �تفقت �أطر�ف 
�لنز�ع، برعاية فرن�ضية، على �إجر�ء 
�نتخابات برملانية ورئا�ضية يف 10 
دي�ضمرب/كانون �لثاين �ملقبل، لكن 
يف  ت�ضكك  ودولية  ليبية  �أطر�ًفا 
�إمكانية �إجر�ئها يف هذ� �ملوعد، 
من  �لليبي  بامللف  تطور�ت  �إثر 
م�ضلحة  ��ضتباكات  �ندلع  بينها 
يف �لعا�ضمة طر�بل�س قبل �أ�ضابيع، 

�أ�ضفرت عن قتلى وجرحى. 
عدم  عن  �مل�ضوؤولني  وبخ�ضو�س 
�أمر جامع  �إىل  �لآن  �لتو�ضل حتى 
�لليبي:  �ملوؤرخ  �أجاب  ليبيا،  يف 
�لليبيني،  قلوب  تاأليف  �هلل  "ن�ضاأل 
�أنف�ضهم،  بهم  �أول  منوط  �لدور 
منظومة  على  �جتمعو�  ليتهم 
وطني،  مل�رضوع  جامعة  �إن�ضانية 
وحكومة  وطنية،  لقيادة  ون�ضل 

وطنية". 
ويف هذ� �ل�ضدد، �أو�ضح �ل�ضالبي: 
على  باللوم  نلقي  ل  "نحن 
لأننا  �أنف�ضنا  نلوم  بل  �لآخرين، 
نظرنا  بوجهات  ومتايزنا  �ختلفنا 
على  نلتقي  �أن  يجب  �ل�ضيا�ضية، 
�مل�ضلحة  �أجل  من  �ضو�ء  كلمة 
و�لأجيال  و�ضعبنا  لبالدنا  �لعليا 
بوجهة  "�للوم  و�أكمل:  �لقادمة".  
نظري يقع علينا كليبيني، ولكن كثري 
من �حلو�جز و�لعو�ئق تك�رضت مع 
�لليبيون  و�أ�ضبح  و�لوقت،  �لزمن 
وكلمة  �جللو�س  باجتاه  يدفعون 
هناك  كانت  هلل  و�حلمد  �ضو�ء، 
وخارجية  د�خلية  كثرية  لقاء�ت 
و�إ�ضالميني  عدة،  تيار�ت  من 
ت�ضم طيف  وعلمانيني،  وليرب�ليني 

متعدد وهي ظاهرة �ضحية". 
�مل�ضاركة  كانت  "كلما  وقال: 
و�أعمق  و�أكرب  �أو�ضع  �لليبيني  بني 
و�جلبهوي  �لقبلي  �جلانب  من 
فهذ�  و�لجتماعي،  و�ل�ضعبوي 
�لرئي�ضية  و�لتيار�ت   .. �أف�ضل، 
روؤية  م�رضوع  تبلور  �ملوجودة 
حمتاجون  �أننا  �ضك  ل   .. وطنية، 

ومن  للم�ضاندة،  �لدويل  �ملجتمع 
�لطبيعي �أن ت�ضاعد �لأمم �ملتحدة 
و�ملدنية  و�لدولة  �ل�ضالم  نحو 
و�لتد�ول  و�لد�ضتور  و�لنتخابات 

�ل�ضلمي". 
دعوته  �لليبي،  �ملفكر  وجدد 
للت�ضالح بقوله: "ل حل �إل بال�ضالم 
و�لفكرة  �لوطنية،  و�مل�ضاحلة 
�حلديثة  �ملدنية  للدولة  �ملركزية 
على  تكون  �أن  ليبيا  يف  تبنى  �لتي 
و�مل�ضاحلة  و�ملو�طنة  �ل�ضالم 
لون من  �أي  تهمي�س  و�لبتعاد عن 
و�لجتماعية  �ل�ضيا�ضية  �لأطياف 

و�لفكرية". 
دولة  تُغلّب  �أن  "يفرت�س  و�أ�ضاف: 
و�لقانون  و�حلرية  �ملو�طنة 
�ل�ضلمي  و�لتد�ول  و�لد�ضتور 
�تفاق  حمل  وهذ�  و�ملوؤ�ض�ضات، 
�أن  �ضك  ل  �لليبية،  �لأغلبية  من 
�ل�ضتبد�د  يتمنون  �لنا�س  بع�س 
لكن  �لفرد،  وحكم  و�لدكتاتورية 
ترجع  �أن  �ضعب  �لأقلية  هذه 
حلركة �لتاريخ �ل�ضابقة للم�ضتقبل، 
نحو حق �ل�ضعوب بتقرير م�ضريها 

و�ختيار حكامها". 
متر  ليبيبا  كانت  "�إن  وتابع: 
�ضوريا  ويف  عظيمة  بابتالء�ت 
لكن  وغريها،  و�ليمن  وم�رض 
�ضتنت�رض  بالنهاية  �ل�ضعوب  �إرد�ة 
و�لطغاة"  �لظاملني  �إر�دة  على 
�خلارجي  �لدور  تاأثري  ،وحول 
"�للحمة  �أن  �أو�ضح  ليبيا،  يف 
يف  ت�ضببت  �ملتمزقة  �لوطنية 
يكون  و�لعالج  �لأطماع،..  كرثة 

عرب م�رضوع وطني يوؤدي للو�ضول 
حقيقية،  وطنية  زعامة  �إىل 
من  تخفف  حقيقية  وحكومة 
�لأطماع، وتكون لديها �لقدرة على 
�لوطنية،  �ل�ضيادة  ولها  �ملقاومة، 
و�مل�ضلحة �لعليا للدولة و�ل�ضعب".  
�خلارجية  "�لأدو�ر  �أن  �إىل  ولفت 
عادة توؤثر نتيجة �ل�ضعف و�لبتعاد 
عن �لقيم �لتي تبني �لدول وترتقي 
�إ�ضالح  �لتقوى  ومن  بال�ضعوب،.. 
و�إحقاق  �لدماء،  وحقن  �لبني، 
على  و�للتقاء  �لنا�س،  بني  �حلق 

و�ضف  ،�ل�ضالبي،  �ضو�ء"  كلمة 
�لدور �لرتكي حيال �لأزمة �لليبية، 
و�مل�ضاحلة  لل�ضالم  "د�عم  باأنه 
�لقر�ر�ت  مع  ومن�ضجم  �لوطنية، 
�لوفاق  بحكومة  ومعرتف  �لأممية 
يف  �لليبني  حق  ويدعم  �لوطني، 
�لنتخابات  خالل  من  �لختيار 

و�لد�ضتور، و�لكلمة �جلامعة". 
وفقيه  ومفكر  كاتب  و�ل�ضالبي 
وموؤرخ ليبي له عديد من �ملوؤلفات 
�لحتاد  ع�ضو  وهو  و�ملقالت، 

�لعاملي لعلماء �مل�ضلمني. 

قال املفكر واملوؤرخ الليبي علي ال�سالبي، اإن حل االأزمة يف بالده يتطلب د�ستوًرا توافقًيا، وموؤمتًرا ت�ساحلًيا يجمع كل االأطراف واالأطياف، و�سوال لالنتخابات 
الربملانية اأو الرئا�سية ،ويف مقابلة يف اإ�سطنبول، على هام�ش موؤمتر دويل، اعترب ال�سالبي، اأن "التدخالت اخلارجية" يف بالده، تاأتي نتيجة "التمزق الداخلي"واأكد 

املفكر الليبي، اأن الدور الرتكي "يقف اإىل جانب ال�سالم يف ليبيا". 

املفكر واملوؤرخ الليبي علي ال�سالبي

م٫�ش 

احلل الليبي يف د�صت�ر ت�افقي وم�ؤمتر ت�صاحلي وانتخابات 

قطر تتجاوز "اأ�ص�ار احل�صار" اإىل اأمريكا الالتينية 
يزور �أمري دولة قطر، �ل�ضيخ متيم 
دول  من  عدًد�  ثاين،  �آل  حمد  بن 
تعزيز  بهدف  �لالتينية،  �أمريكا 
�تفاقيات  عرب  �لثنائي،  �لتعاون 

�رض�كة يف جمالت حيوية.
بالعا�ضمة  جولته  بد�أ  �لأمري متيم 
�إىل  ومنها  كيتو،  �لإكو�دورية، 
�لتي  و�لأرجنتني،  وبار�غو�ي  بريو 
يف  �خلمي�س  �أم�س  �أول  و�ضلها 
�أكتوبر  مطلع  و�ضلها  �لتي  كيتو، 
ت�ضكيل  على  �لتفاق  مت  �جلاري، 
معنية  م�ضرتكة  وز�رية  جلنة 
لر�ضم  ومبادر�ت،  بر�مج  بتن�ضيق 
لعالقات  متجددة  طريق  خريطة 
�لبلدين. ي�ضعى �لبلد�ن �إىل حتقيق 
�أهد�ف م�ضرتك يف جمالت منها: 
�لزر�عة و�ل�ضحة و�لبيئة و�لريا�ضة 
تعاون  �إيجاد  بهدف  و�لثقافة، 
وجتاري  و��ضتثماري  �قت�ضادي 
عالقات  ببناء  قطر  تهتم  مثمر 
تعاون ثنائي يف خمتلف �ملجالت 
مع عدد من دول �لعامل، منها دول 

�أمريكا �لالتينية.
ت�ضتثمر �لدوحة مزيد من �لأمو�ل 
يف دول عديدة، منها تعهدها ب�ضخ 
�ل�ضتثمار�ت  من  دولر  مليار   15
يف تركيا، ونحو 12 مليار دولر يف 

�رضيك  �أكرب  ثالث  لت�ضبح  �أملانيا، 
�ملتحدة  �لوليات  بعد  جتاري 

�لأمريكية و�ل�ضني.
للغاز  منتج  �أكرب  هي  وقطر 
�لطبيعي �مُل�ضال يف �لعامل، ولديها 
�أمريكا  يف  �ضخمة  ��ضتثمار�ت 
�لأرجنتني،  ول�ضيما  �لالتينية، 
يف  �لتو�ضع  من  مزيد  �إىل  وتتطلع 
من  �لقارة  هذه  يف  �ل�ضتثمار�ت 
�أمري قطر  �أهد�ف جولة  �أهم  بني 
يف �أمريكا �لالتينية: تنويع م�ضادر 
�رض�كات  و�إيجاد  �ل�ضتثمار 
جتارية جديدة. وهو ي�ضعى بذلك 
خ�رضتها  �رض�كات  تعوي�س  �إىل 
من  كل  قطعت  �أن  بعد  �لدوحة، 
و�لبحرين  و�لإمار�ت  �ل�ضعودية 
وم�رض عالقتها معها، يف 5 جو�ن 
ح�ضاًر�  عليها  وفر�ضت   ،2017
بدعم  قطر  �لدول  هذه  وتتهم 
�لدوحة،  تنفيه  ما  وهو  �لإرهاب، 
وتتهم �لرباعي بال�ضعي �إىل فر�س 

�لو�ضاية على قر�رها �لوطني.

ثروات متنوعة ومناخ 
ا�ستثماري

�أهمية  على  �ل�ضو�هد  بني  من 

�لكبري  �لوفد  هو  قطر  �أمري  جولة 
م�ضوؤوًل،   140 ي�ضم  �إذ  �ملر�فق، 
يف  �أعمال  ورجل  وزر�ء،  بينهم 
وجتارية  �قت�ضادية  قطاعات 
عديدة  مميز�ت  وغريها  ومالية 
تقف خلف �ختيار قطر لال�ضتثمار 
وتعزيز  �لالتينية  �أمريكا  دول  يف 
وغريها  �لقت�ضادية  عالقاتها 
جغر�فًيا  �لبعيدة  �لدول  هذه  مع 
فتلك �لدول متتاز برثو�ت طبيعية 
على  م�ضجع  ومناخ  ومعدنية 
�ل�ضتثمار، مبا يتنا�ضب مع �أهد�ف 
قطر للتنمية �مل�ضتد�مة وفق روؤية 
�لقائمة على تنويع م�ضادر   ،2030

�لدخل.
�آليات  دعم  �إىل  قطر  ت�ضعى 
�أمريكا  دول  مع  �مل�ضرتك  �حلو�ر 
�لتعاون  لتعزيز  كو�ضيلة  �لالتينية، 

بني �جلانبني مبنظور �أ�ضمل.
نتائًجا  يثمر  �أن  ميكن  نهج  وهو 
ُقدًما  �مُل�ضي  حال  يف  �إيجابية 
�لعربية  �لدول  بني  �لقمم  يف عقد 
�لالتينية،  �أمريكا  يف  ونظريتها 
تتويًجا لتاريخ طويل من �لعالقات 
قادت   2004 عام  يف  �مل�ضرتكة 
لتعزيز  مكثفة  م�ضاور�ت  �لرب�زيل 
�لتعاون �مل�ضرتك بني دول �أمريكا 

و�إيجاد  �لعربية،  و�لدول  �لالتينية 
�لتبادل  لت�ضهيل  تكاملية،  حالة 

�لتجاري و�لتن�ضيق �ل�ضيا�ضي.
�لرب�زيلية،  �لعا�ضمة  و��ضت�ضافت 
بر�زيليا، �لقمة �لأوىل للمجموعتني، 
للتن�ضيق  كملتقى   ،2005 عام 
للتعاون  �آفاق  وفتح  �ل�ضيا�ضي 
و�لتجارة  و�لتعليم  �لقت�ضاد  يف 
�إىل  �لتجمع  هذ�  يهدف  وغريها 
دول  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  دفع 
دولة،   34 وي�ضم  �ملجموعينت، 
هي: 22 دولة عربية و12 دولة من 
�ملقرر عقد  من  �لالتينية  �أمريكا 
�لقمة �خلام�ضة يف فنزويال، خالل 
�لعام �جلاري، بينما ُعقدت �لقمة 
�لثانية يف قطر، عام 2009، و�لثانية 
يف  و�لر�بعة   ،2012 عام  بريو،  يف 

�ل�ضعودية، عام 2015.

جوالت االأمري

�أمري  قام   2017 �أكتوبر  منت�ضف 
�لدول  �أهم  �ضملت  بجولة  قطر 
�رضقي  جنوب  يف  �ل�ضاعدة 
�ضنغافورة  ماليزيا،  وهي:  �آ�ضيا، 
ع�رض�ت  ووقع  و�إندوني�ضيا، 
يف  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات 

جمالت متنوعة قبلها، ز�ر �لأمري 
�لأوروبية،  �لدول  من  عدًد�  متيم 
وفرن�ضا،  �أملانيا  تركيا،  �ضملت 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  �إ�ضافة 
ونهاية 2017، قام بجولة يف غربي 
غينيا،  �ل�ضنغال،  �ضملت:  �إفريقيا، 
غانا، �ضاحل �لعاج، مايل وبوركينا 
�تفاقيات  خاللها  ووقع  فا�ضو، 
�قت�ضادية  جمالت  يف  لل�رض�كة 

متنوعة.

احتياجات 
وا�ستثمارات

هو  جديدة"..  "�رض�كات 
قطر  �أمري  جلولة  �لأبرز  �لعنو�ن 
بار�غو�ي  بريو،  �إكو�دور،  يف 
�جلولة  هذه  وتهدف  و�لأرجنتني 
مع  �لثنائي"  �لتعاون  "تعميق  �إىل 
متيم  �لأمري  بح�ضب  �لدول،  تلك 
"قوية  بعالقات  قطر  ترتبط 
زيارة  �إكو�دور، ومتثل  مع  ومتينة" 
لتعزيز  جديدة  بد�ية  قطر  �أمري 
كافة  يف  �لبلدين  بني  �لعالقات 
�لقت�ضادية  ل�ضيما  �ملجالت، 
و�لتجارية. ومتيزت عالقات قطر 

وبريو بنمو �أ�رضع من غريها، بعد 
�أول  �فتتحت بريو، عام 2011،  �أن 
�لتعاون  جمل�س  بدول  لها  �ضفارة 
)قطر،  �لعربية  �خلليج  لدول 
�لكويت،  �لإمار�ت،  �ل�ضعودية، 
ومن  عمان(  و�ضلطنة  �لبحرين 
�أمري  زيارة  تُ�ضاهم  �أن  �مُلنتظر 
وترية  وت�رضيع  تطوير  يف  قطر 
تنمية �لعالقات بني �لبلدين وبريو 
من �لدول �لو�عدة �قت�ضادًيا، وهي 
�ل�ضتثمارية  للفر�س  مفتوح  �ضوق 
و�لزر�عة  و�ل�ضناعة  �لتعدين  يف 
وقطاع �خلدمات، مبا ين�ضجم مع 
 ،2017 �أزمة  منذ  قطر،  توجهات 
�لأخرى  �لدول  على  لالنفتاح 
فر�س  وتعزيز  فيها  و�ل�ضتثمار 

�لتجارة �لثنائية.
زيار�ت  �لدولتني  قيادة  وتبادلت 
�أمري قطر  �إذ ز�ر  منذ عام 2013، 
ثاين،  �آل  خليفة  بن  حمد  �آنذ�ك، 
�لدوحة،  رئي�س بريو  ز�ر  ثم  بريو، 
�لتايل يف جو�ن �ملا�ضي  �لعام  يف 
وّقعت �رضكة قطر للبرتول )مملوكة 
�تفاقية ل�رض�ء 30 باملائة  للدولة( 
�أ�ضهم �رضكتني تابعتني ل�رضكة  من 
حقوًقا  متلكان  موبيل"  "�إك�ضون 
للتنقيب عن �لنفط يف �لأرجنتني.
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عي�سة ق.

اأين اأحرز اأ�سبال املدرب الفرن�سي 
انت�سارات  ثالث  فروجي  تيريي 
املوا�سلة  ويعولون  التوايل  على 
على نف�س الريتم للبقاء يف و�سافة 
�سباق  ومراقبة  الرتتيب  جدول 
التناف�س على البطولة الوطنية عن 
قرب، خا�سة واأن االحتاد يدرك اأن 
يبتعد  اليوم �سوف يجعله  اأي تعرث 
عن �سدارة البطولة ويدفع الرائد 
الفارق  تعميق  اإىل  القبائل  �سبيبة 
فوز  اأهمية  وتكمن  النقاط،  يف 
النقاط  اأهمية  اإىل  االحتاد  العبي 
الثالث اليوم يف ظل امتالك رفقاء 
مباراتني  �سيتة  اأ�سامة  الالعب 
النادي  ير�سح  ما  وهم  متاأخرتني، 
ال�سدارة  خطف  اإىل  العا�سمي 
والعودة بقوة من اأجل لعب االأدوار 
بعدما  الوطنية  البطولة  االأوىل يف 
من  االإق�ساء  �سفحة  النادي  طوى 
كتيبة  وتدخل  القارية.  املناف�سة 
خدمات  من  منقو�سة  فروجي 
يغيب  الذي  مفتاح  ربيع  الالعب 
عدم  ب�سبب  الداربي  عن  ر�سميا 
تعافيه من االإ�سابة، فيما مل تتاأكد 
الذي  خما�سة  بن  زميله  م�ساركة 

يعاين بدوره االإ�سابة.
من جهتها، تدخل مولودية اجلزائر 
املقابلة وهي تعول على االإطاحة 
اللقاء  خل�سو�سية  الغرمي  بالفريق 
يف  النادي  وتواجد  جهة،  من 
على  له  خيار  ال  �سعبة  و�سعية 
كامال،  الزاد  اإحراز  �سوى  اإثرها 

اأيوب  الالعب  رفقاء  اأن  باعتبار 
نزيف  وقف  اإلزامية  اأمام  عزي 
يف  عليه  يتواجدون  الذي  النقاط 
الذين  وهم  االأخرية،  اجلوالت 
االأداء  يف  يقنعون  ال  اأ�سحوا 
والنتيجة، اإىل جانب معاناة الفريق 
من امل�ساكل التي ع�سفت يف بداية 
وتواجد  كازوين،  باملدرب  االأمر 
دون  �ساغرة  الفنية  العار�سة 
مدرب رئي�سي و�سوف يتكفل رفيق 
�سايفي مبهمة اإر�ساد الالعبني من 

كر�سي االحتياط.
لالإ�سارة يدير الداربي الكبري احلكم 
الدويل عبيد �سارف الذي �سيكون 
بامل�ساعدين  مرفوقا  املوعد  يف 
تعيني  بينما مت  وزرهوين،  قوراري 

بو�ستة حكما رابعا.

العبو االحتاد يدخلون 
بقمي�ص جديد من 

عالمة »جوما«

يدخل العبو احتاد اجلزائر مباراة 
اليوم بقمي�س جديد �سوف يلعبون 
وهو  املناف�سة  اليوم  به  يد�سنون 
من  للت�سكيلة  حت�سريه  مت  الذي 
للفريق  الر�سمي  املمول  طرف 
بالعتاد  يتكفل  الذي  »جوما« 
قام  والذي  للفريق،  الريا�سي 
جديد  ريا�سي  لبا�س  بتح�سري 
طيلة  الالعبون  يرتديه  �سوف 
املو�سم الكروي الريا�سي اجلاري 
م�ساء  جرت  حيث   ،2019/2018
اللبا�س  تقدمي  عملية  ام�س  اأول 

االإعالم  و�سائل  اأمام  الريا�سي 
عملية  يف  العبني  ثالثة  و�سارك 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  التقدمي 
اإيبارا، �رشيفي وبن يحي، وينتظر 
اجلديدة  االأقم�سة  و�سع  يتم  ان 
االأن�سار  لفائدة  للبيع  لالحتاد 
مبحل ال�رشكة الريا�سية الواقع يف 

دايل اإبراهيم.

الداربي 86 
و�سو�سطارة تهدف 

لتعديل عدد 
االنت�سارات

 5 ملعب  اأر�سية  الغرميان  يدخل 
يف   86 املقابلة  خلو�س  جويلية 
التي جتمعهما،  املواجهات  تاريخ 
اليوم جمموع  موعد  قبل  لعبا  اأين 
طفيف  تفوق  �سهدت  مقابلة،   85
يتقدم  الذي  املولودية  لفريق 
عدد  يف  واحدة  مبقابلة  االحتاد 
االنت�سارات، بعدما انت�رش يف 26 
لفريق  مباراة   25 مقابلة  مواجهة 
االحتاد وانتهاء 34 مباراة بالتعادل 
بينهما، واالأكيد اأن لقاء اليوم �سوف 
اأبناء  ت�سكيلة  اأمام  هاما  يكون 
ي�ستهدفون  الذين  »�سو�سطارة« 
تعديل عدد االنت�سارات مع الفريق 
يف   26 اللقاء  اإىل  والو�سول  اجلار 
تعول  بينما  االنت�سارات،  عدد 
�رشورة  على  »العميد«  ت�سكيلة 
اأف�سل واالحتفاظ  البقاء يف و�سع 
برقم عدد االنت�سارات االأكرب اأمام 

الغرمي.

اإحتاد اجلزائر / مولودية اجلزائر
�ضو�ضطارة لت�ضييق خناق ال�ضدارة والعميد لتجاوز امل�ضاكل

يحت�سن اأم�سية اليوم ملعب 5 جويلية الداربي العا�سمي الكبري الذي يعد بالكثري ويجمع بني الفريقني 
اجلارين احتاد ومولودية اجلزائر �سمن اجلولة التا�سعة من الرابطة املحرتفة االأوىل، اأين يجري اللقاء 
يف ظروف خا�سة للفريقني واللذان ي�ستهدفان اإىل ح�سم نقاط املواجهة ل�ساحلهما حلاجتهما اإىل الزاد 
كامال، ولهذا الغر�ص يدخل احتاد اجلزائر اللقاء يف و�سع اأف�سل على الورق من الغرمي التقليدي، وهو 

ي�ستهدف اإحراز النقاط الثالث لوا�سلة �سل�سلة النتائج االيجابية يف البطولة الوطنية 

اجلولة التا�سعة 
للرابطة املحرتفة 

الثانية

ثالثي املقدمة 
يف مهام �ضعبة 
خارج القواعد

مباريات  اليوم  اأم�سية  جتري 
الرابطة  من  التا�سعة  اجلولة 
�سوف  والتي  الثانية  املحرتفة 
املقدمة  لثالثي  �سعبة  تنقالت 
خارج الديار، من اأجل االحتفاظ 
بالن�سبة  خا�سة  مبراكزهم 
و�ساحب  تلم�سان  وداد  للو�سيف 
ب�سكرة  احتاد  الثالث  املركز 
يف  نف�سيهما  يجدان  اللذان 
مقرة  جنم  امام  �سعبة  مواجهة 
التوايل،  على  �سكيكدة  و�سبيبة 
اجلديد  ال�ساعد  يعول  اأين 
اال�ستفاقة  موا�سلة  اإىل  مقرة 
على  الثالث  الفوز  وا�ستهداف 
اأندية  من  لالقرتاب  التوايل 
�سبيبة  ميلك  ال  بينما  املقدمة، 
االإطاحة  �سوى  خيارا  �سكيكدة 
باحتاد ب�سكرة لالبتعاد عن اأندية 
املوؤخرة، وهي املهمة التي تهدد 
لفقدان  الزيبان  واأبناء  الزيانيني 
مركزيهما �سمن كوكبة املقدمة.

ال�سلف  الرائد جمعية  بينما يجد 
عندما  معقدة  مهمة  امام  نف�سه 
خارج  الغرب  داربي  يخو�س 
�سعيدة،  مولودية  امام  القواعد 
كامال  الزاد  عن  تبحث  التي 
املقدمة،  ثالثي  من  لالقرتاب 
على  البقاء  اجلمعية  تبحث  فيما 
تقدير  اقل  على  الفارق  نف�س 
داربي  يجمع  بينما  عن مالحقيه 
وهران  جمعية  االآخر  الغرب 
خالله  ت�ستهدف  غليزان  ب�رشيع 
التوايل  على  ثانيا  فوزا  »الزمو« 

يف ملعبها.
بني  ال�رشق  داربي  و�سيكون 
عنابة  واحتاد  العلمة  مولودية 
نقاطه  اهمية  ظل  يف  م�سوقا 
خا�سة  للفريقني،  الثالث 
املحليني »البابية« الذين يريدون 
الفارطة  اجلولة  هزمية  تدارك 
املقدمة،  اأندية  من  واالقرتاب 
يف املقابل، يجد فريقا املوؤخرة 
احلرا�س  واحتاد  البليدة  احتاد 
مبعايري  مهمة  اأمام  نف�سيهما 
خمتلفة عندما يتنقل اأبناء مدينة 
ملالقاة  الديار  خارد  »الورود« 
�سبيبة بجاية، بينما ي�ستقبل احتاد 
احلرا�س ال�سيف امل بو�سعادة يف 
االأول  االنت�سار  البحث عن  رحلة 

هذا املو�سم.

برنامج املباريات 

احتاد احلرا�س / اأمل 
بو�سعادة

جنم مقرة / وداد تلم�سان
اللقاءان يجريان ابتداء من 

15:00
�سبيبة �سكيكدة / احتاد 

ب�سكرة
مولودية �سعيدة / جمعية 

ال�سلف
�رشيع غليزان / جمعية وهران
املباريات تنطلق على ال�ساعة 

16:00
�سبيبة بجاية / اإحتاد البليدة  

املباراة جتري على 17:00
مولودية العلمة / احتاد عنابة  

اللقاء يلعب على 19:00
ع.ق.

التحق باأر�ص الوطن و�سيكون حا�سرا اليوم بالداربي

الفرن�ضي نوفو يف مفاو�ضات 
متقدمة مع مولودية اجلزائر

باتري�س  الفرن�سي  املدرب  يتواجد 
نوفو منذ اأول اأم�س باأر�س الوطن من 
اأجل الدخول يف مفاو�سات مع اإدارة 
واالتفاق  اجلزائر  مولودية  فريق 
العار�سة  بزمام  لالم�ساك  معهم 
موؤقتا  عليها  ي�رشف  التي  الفنتية 
املدرب امل�ساعد رفيق �سايفي بعد 
رحيل الفرن�سي برنارد كازوين، حيث 
اأو�سح نوفو يف ت�رشيحات اإعالمية 
متقدمة  مفاو�سات  يف  يتواجد  اأنه 
ملجل�س  العام  املدير  اإدارة  مع 
اعجب  انه  وك�سف  حري�س،  االإدارة 
للنادي  الريا�سي  بامل�رشوع  كثريا 
ال  امل�ساكل  ان  م�سيفا  العا�سمي، 

التحدي  اأجل  من  وجاهز  تخيفه 
والعمل على اإعادة النادي العا�سمي 
اأنه  واأو�سح  ال�سحيحة،  ال�سكة  غلى 
متابعة  اأجل  من  اجلزائر  يف  باق 
يجمع  الذي  العا�سمي  الداربي 

اجلزائر،  احتاد  واجلار  املولودية 
اأجل  من  فر�سته  تكون  و�سوف 
فكرة  واأخذ  »العميد«  تعداد  معاينة 

حول الالعبني.
عي�سة ق.

الدورة الدولية لالأوا�سط بعطي�ص �سايفي

 العبان جزائريان 
يف الدور ربع النهائي

اقتطع اجلزائريان حممد علي 
عبيب�سي وريا�س عن�رش  تاأ�سرية 
النهائي من  ربع  للدور  تاأهلهما 
الدورة الدولية  لالأوا�سط للتن�س 
املتوا�سلة  �سايفي  بعطي�س 
فعالياتها بنادي التن�س »النخيل« 
بلوغهما  وقبل  عكنون،  بنب 
الالعبان  جتاوز  الدور  هذا 
مناف�سني  عقبة  اجلزائريان 
تون�سيني يف الدور الثاين، حيث 
تفوق عبيب�سي على عزيز هالل 
بنتيجة   للتتويج  الرابع  املر�سح 
7-6 و 6-4، فيما جتاوز عن�رش 
او�سالتي  امني  حممد  الالعب 
6-2 و6-2. ويف مقابالت الدور 
اأول  املربجمة  النهائي  ربع 
عن�رش  و  عبيب�سي  اإلتقي  ام�س 
اال�سباين  من  كال  التوايل  على 

 8 رقم  املر�سح  الكاال  ماك�س 
جمعة  بن   يا�سني  والتون�سي 
وتن�سط  واحد،  رقم  امل�سنف 
الدولية  الدورة  هذه  فعاليات 
بينهم  من  العبا   52 قبل  من 
اجلزائر  وت�سارك   العبة،   20
 5 و  )1ذكر  العبا   17 مبجموع 
نهائيات  اأم�س  واأجريت  اناث، 
تقام  فيما  الزوجي  اجلدول 
باجلدول  اخلا�سة   النهائيات 
جتدر  اليوم،  �سبيحة  الفردي 
تنظم  الدورة  هذه  اأن  االإ�سارة 
بعطي�س  وفاة  لذكرى  اإحياء 
الالعبني  قدماء  احد  �سايفي 
ال�سابق  واملدرب  اجلزائريني 
توفته   الذي  الوطني  للمنتخب 

املنية يوم 27 �سبتمرب 2014.
وكاالت    

 اأكد اأنهم مل يخ�س�سوا 
حت�سريات خا�سة للداربي

رحيم: ال تهمنا م�ضاكل املولودية 
ونلعب من اأجل الفوز

لفريق  امل�ساعد  املدرب  �سّدد 
رحيم  الدين  عز  اجلزائر  احتاد 
اأنه من ال�سعب على حتديد الفائز 
املقرر  العا�سمي  الداربي  بلقاء 
مولودية  واجلار  ناديه  بني  اليوم 
ميكن  ال  اأنه  اأكد  حيث  اجلزائر، 
بناء  باللقاء  الفائز  على  احلكم 
جدول  يف  الفريقني  و�سعية  على 
على  ميكن  ال  اأنه  وقال  الرتتيب، 
الو�سعية  خالل  من  املناف�س 
بداية  يف  عليها  مير  التي  ال�سعبة 
اأن  واأو�سح  اجلاري،  املو�سم 
للم�ساكل  اأهمية  يويل  ال  االحتاد 
التي مير بها املولودية وكل ما يف 
التح�سري  على  يركزن  انهم  االأمر 
مو�سحا  عادي  ب�سكل  للمواجهة 
حت�سريات  يربجموا  مل  اأنهم 
والالعبون  املوعد  لهذا  خا�سة 

لو�سع  تفاديا  تدربوا ب�سفة عادية 
اللقاء  واعتبار  عليهم  ال�سغط 
عاديا، حتى يكون التحفيز تلقائيا 
لعنا�رش الت�سكيلة دون تدخل طرف 
خارجي. واأ�سار رحيم خالل الندوة 
ال�سحافية التي عقدها اأول اأم�س 
اأن  ببولوغني  عمر حمادي  مبلعب 
مولودية اجلزاتئر لن يكون خ�سما 
يتوقعه  ما  عك�س  املتناول  يف 
يعاين  اأنه  رغم  والذي  البع�س، 
م�ساكل اإدارية اإال انه �سوف ي�سعها 
جانبا عند موعد اللقاء، م�سنطردا 
اأن احتاد اجلزائر �سوف يعمل على 
االيجابية  النتائج  حتقيق  موا�سلة 
اليوم  الفوز  حتقيق  خالل  من 
املناف�س  كان  اإن  االأمر  يهم  وال 

املولودية او فريق غريه.
عي�سة ق.
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عي�سة ق. 

وامتالكه فكرة جيدة حول التكوين 
اخلربة  اإىل  بالنظر  اجلزائر  يف 
يف  املعني  ميلكها  التي  الكبرية 
املجال، قبل ان تتغري نظرته اإىل 
يطالب  اأ�صبح  بعدما  املو�صوع، 
بتحقيق النتائج الفورية عك�س ما 
كان عليه الأمر يف البداية اأين مل 
واأرجع  النتائج،  وجود  يلزم  يكن 
اإىل  زط�صي  ذهنية  يف  التغيري 
اأ�صحى  التي  الكبرية  ال�صغوطات 
يتواجد عليها منذ رحيل الناخب 
اأدى  ماجر  رابح  ال�صابق  الوطني 
على  بال�صلب  الأمور  تاأثري  اإىل 

املديرية الفنية الوطنية.
العمل  بظروف  �صعدان  واأ�صاد 
رئي�س  وفرها  التي  اجليدة 
املديرية  اإطارات  اإىل  الفاف 
الفنية الوطنية من اأجل العمل يف 

نتائجها  انعك�صت  جيدة،  اأجواء 
بالإيجاب على العمل الذي كانوا 
اأين  ا�صهر،   10 طيلة  به  يقومون 
تغريت  العمل  ظروف  ان  اأكد 
عرب  اليجابية  بالنتائج  وجاءت 
ال�صابة  الفئات  خمتلف  م�صاركة 
يف املناف�صات اخلارجية، م�صيفا 
لتقدمي  يح�رضون  كانوا  انهم 
خالل  زط�صي  اإىل  عمل  م�رضوع 
ت�صتجد  ان  قبل  املقبل  الفرتة 
من�صبه،  من  وين�صحب  الأمور 
كان  هدفه  اأن  �صعدان  واأو�صح 
املحيط  تنظيف  يف  يتمثل 
والعتماد  اجلزائر  يف  الكروي 
مل  لكنه  املحلية  الإطارات  على 
ينتظر اخلرجة املوؤملة التي وقع 
بعد  الفاف  منت طرف  �صحيتها 
العملي الكبري الذي قام به رفقة 

اإطاراته.
اجلزائريني  املدربني  �صيخ  وعربرّ 

غري  اخلرجة  عقب  غ�صبه  عن 
املنتظرة التبي قامت بها الفاف 
من  حرمانه  بعد  وذلك  معه، 
ال�صفر غلى لندن وح�صور موؤمتر 
لهن  مدعوا  كان  الذي  الفيفا 
الكطروية  الهيئة  اأنه  �صدد  اأين 
ثالثة  منذ  الأمر  نظمت  الدولية 
التاأ�صرية  باإر�صال  وقامت  اأ�صهر 
جانب  اإىل  الفاف  مقر  اإىل  له 
واأر�صلت  الطائرة  تذكرة  حجز 
الغرفة،  ورقم  الفندق  ا�صم  له 
الإهانة  اإىل  يتعر�س  ان  قبل 
اأربع  لنتظار  املطار  اإىل  وتوجه 
ال�صفر  يتمكن  ان  دون  �صاعات 
لوما  املتحدث  ووجه  لندن،  اإىل 
اإىل م�صوؤويل الفاف بعدما قاموا 
عمار  احلرا�س  مبدرب  بتغيريه 
بورا�س دون الت�صال به واإعالمه 
تنا�صب  ل  خطوة  وهي  بالأمر، 
قدمها  التي  واخلدمات  �صنه 

ي�صاحمهم  ولن  اجلزائرية  للكرة 
عليها ح�صبه، م�صتطردا اأن النفاق 
يعملون  الذين  الرجال  يحطم 
هذه  مثل  ان  باعتبار  باإخال�س، 
كل  تك�صري  اإىل  ت�صعى  الأطراف 

اأمر اإيجابي.
واعرتف يف �صياق اآخر، اأن مدير 
بوعالم  الوطنية  املنتخبات 
ال�صتقالة  يف  بدوره  ر  فكرّ �صارف 
تعر�س  التي  ال�صغوطات  بعد 
بخ�صو�س  زط�صي  من طرف  لها 
الفورية،  النتائج  عن  البحث 
مو�صوع  يف  �صعدان  ورف�س 
منف�صل التعليق على القائمة التي 
ا�صتدعاها الناخب الوطني جمال 
يتدخل  لن  اأنه  م�صريا  بلما�صي 
احلال  عليه  كان  مثلما  خياراته 
وطنيا،  فنيا  مديرا  كان  عندما 
خياراته  احرتام  اجلميع  مطالبا 

يف انتظرا النتائج التي يحققها.

اأكد اأن رئي�س الفاف ر�سخ لل�سغوطات وك�سف رغبة �سارف يف اال�ستقالة

�ضعدان: لن اأ�ضامح زط�ضي والنفاق حطم العمل الذي قمنا به
وا�سل الناخب الوطني ال�سابق رابح �سعدان خرجاته االإعالمية عقب تقدميه اال�ستقالة من من�سبه على راأ�س املديرية 
الفنية الوطنية، حيث نزل اأم�س �سيفا على االإذاعة الوطنية، وك�سف اأن رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري 

الدين زط�سي تغريت نظرته ومفاهيمه كثريا فيما يتعلق االأمر مبتابعة الفئات ال�سابة واالهتمام بالتكوين، اأين قال اأنه 
كان يجتمع اأ�سبوعيا بزط�سي وقف على اإثرها على تعمق املعني يف املجال 

 ا�ستبعد بودبوز وبوالية اأعاد 4
 العبني وو�سع الثقة يف زغبة

بلما�ضي يفي بوعده ويحدث 
تغيريات بقائمة البنني

ر�سواين وفرحاين يغيبان اأمام مولودية وهران

حمار: نعدكم مبفاجاأة اأمام الأهلي 
واإدارتنا ل تتحمل اأحداث الكناري

ك�صف الناخب الوطني جمال بلما�صي 
بخو�س  املعنية  لعبا   23 قائمة  عن 
 12 يومي  املقررتني  البنني  مباراتي 
ت�صاكر  مبلعب  املقبل  اأكتوبر  و16 
وكوتونو على التوايل حل�صاب اجلولتني 
كاأ�س  ت�صفيات  من  والرابعة  الثالثة 
هذا  ويف  بالكامريون،   2019 اإفريقيا 
على  الأول  امل�صوؤول  برهن  ال�صدد 
ل  اأنه  الوطنية  الفنية  العار�صة  راأ�س 
يتعامل بامل�صاعر ويتعامل مع اختياره 
لأف�صل العنا�رض الوطنية التي ت�صتحق 
وفق  الوطنية  الت�صكيلة  اإىل  الدعوة 
التناف�س  موؤكدا  غري،  ل  فنية  معايري 
اأ�صبحت  التي  املنا�صب  على  القوي 
�صجلت  ال�صدد  هذا  ويف  غالية، 
حلار�س  دولية  دعوة  اأول  ت�صجيل 
الذي  زغبة  م�صطفى  �صطيف  وفاق 
يقدم مباريات كبرية مع ناديه خا�صة 
اأين  القارية،  باملناف�صة  امل�صاركة  يف 
مع  �صديدة  مناف�صة  اأمام  �صيكون 
�صاخبي اخلربة راي�س وهاب مبوحلي 

وعز الدين دوخة.
اأربعة  بلما�صي  اأعاد  ذلك،  اإىل جانب 
اخل�رض  قائمة  اإىل  جمددا  لعبني 
اونا�س،  اآدم  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
واإ�صحاق  بلعمري  عطال،  يو�صف 
�صفوف  يف  تاألقهم  بعد  بلفو�صيل 
عنا�رض  �صتة  ا�صتبعاد  مقبل  اأنديتهم، 
ح�صاين،  اأوكيجا،  احلار�س  الوطنية، 
بلخثري،عبيد، بولية، بودبوز و�صوداين 
توجيهه  عدم  مقابل  يف  امل�صاب، 
الدعوة لأ�صماء كان متوقع ا�صتدعاوؤها 
وتتمثل يف يو�صف باليلي وزين الدين 

فرحات الذين مل ي�صتنجد بهما.
ي�صعها  التي  الثانية  القائمة  واأكدت 

الفنية  العار�صة  توليه  منذ  بلما�صي 
عدم  املن�رضم  اوت  �صهر  الوطنية 
وقدرات  باإمكانيات  جمددا  اقتناعه 
الالعب املحلي مثلما ك�صف عنه يف 
ال�صحافية،  الندوة  من  �صابق  قوت 
احلار�س  على  تواجده  اقت�رض  بعدما 
اأي  القائمة  ت�صم  مل  بينما  زغبة 
لعب اآخر من البطولة الوطنية عقب 
بدران  القادر  عبد  لالعب  ا�صتبعاده 
اآخر  بخدماته يف  ا�صتنجد  كان  الذي 
لالإ�صارة  ال�صابق،  الرتب�س  من  حلظة 
ابتداء  الوطنية  النخبة  ترب�س  ينطلق 
حت�صري  مبركز  املقبل  الثنني  من 

املنتخبات الوطنية ب�صيدي مو�صى.

قائمة الالعبني:

حرا�سة املرمى: مبوحلي، 
دوخة وزغبة

الدفاع: ماندي، بن 
�سبعيني، حلي�س، 

تاهرات، بلعمري، عطال 
وفار�س

و�سط امليدان: بن طالب، 
تايدر، اأونا�س، قديورة، 

فيغويل، غزال وحمرز
الهجوم: بنا�سر، 

براهيمي، بن زية، 
بلفو�سيل، �سليماين 

وبوجناح
عي�سة ق.

�صطيف  وفاق  فريق  رئي�س  عربرّ 
ب�صاأن  تفاوؤله  عن  حمار  ح�صان 
تاأ�صرية  ك�صب  على  ناديه  قدرة 
النهائية  املباراة  اإىل  التاأهل 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  ملناف�صة 
الدور  اإياب  مقابلة  يلعب  عندما 
الأهلي  اأمام  النهائي  ن�صف 
امل�رضي املقرر بتاريخ 23 اأكتوبر 
واأو�صح  الوطن،  اأر�س  يف  املقبل 
حمار اأول اأم�س على هام�س حفل 
توقيع عقد ال�رضاكة رفقة متعامل 
الهاتف النقال »اأوريدو« اأنه يتوقع 
يف  املفاجاأة  الوفاق  يحدث  اأن 
الأهلي  اأمام  وي�صمد  املقابلة 
اإىل  والتاأهل  جتاوزه  اأجل  من 
نف�س  يف  اعرتافه  رغم  النهائي 
�صهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  الوقت 
مباراة  تنتظرهم  انه  واأو�صح 
امل�رضي  املناف�س  اأمام  �صعبة 
الذهاب  يف  عليهم  تغلرّب  الذي 
واأ�صار  نظيفني،  بهدفني  مبيدانه 
املتحدث اأن فريقه لأول مرة يجد 
اجل  من  كاف  وقت  اأمام  نف�صه 
التح�صري ملقابلة الأهلي امل�رضي 
مباراتني  يلعبون  واأنهم  خا�صة 
�صباب  اأمام  اأكتوبر  و15   11 يومي 

�صمنا  املدية  واأوملبي  ق�صنطينة 
التام  التفرغ  قبل  الوطنية  لبطولة 

لال�صتعداد للمناف�صة القارية.
ردرّ  اين  الفر�صة  حمار  وا�صتغلرّ 
فريق  رئي�س  ت�رضيحات  على 
بعد  مالل  �رضيف  القبائل  �صبيبة 
الأحداث التي عرفتها نهاية اللقاء 
الذي جمع الفريقني هذا املو�صم 
واأ�صار  الوطنية،  البطولة  �صمن 
املعني  من  اأكرب  اأنه ميلك جتربة 
وفارق �صا�صع بينهما لأقدميته يف 
التي ميلك فيها خربة  الكرة  عامل 
31 �صنة عك�س مالل حديث العهد 
اإدارته  اأن  مو�صحا  امليدان،  مع 
قامت با�صتقبال يف امل�صتوى لوفد 
وقعت  التي  والأحداث  »الكناري«، 
يتحمل  ل  امللعب  اأر�صية  خارج 

م�صوؤوليتها.
مباراة  تعرف  �صوف  املقابل،  يف 
غدا  املقررة  الأ�صود«  »الن�رض 
اأمام مولودية وهران غياب الثنائي 
�صعيدي ر�صواين وهواري فرحاين 
البالد،  غرب  نحو  ال�صفرية  عن 
مل  التي  الإ�صابة  يعانيان  حيث 

يتماثال لل�صفاء منها بعد.
ع.ق.   

 �سحب قرعة الدور ثمن النهائي 
لكاأ�س العرب لالأندية

الوفاق احتاد ومولودية اجلزائر 
يتعرفون اليوم على مناف�ضيهم

احتاد  لالأندية  العرب  كاأ�س  مناف�صة  يف  اجلزائر  ممثلو  ف  يتعررّ

ثمن  الدور  يف  مناف�صيهم  على  �صطيف  ووفاق  اجلزائر  ومولودية 

القرعة  �صحب  عملية  جتري  والتي  العربية  املناف�صة  من  النهائي 

تعرف  حيث  ال�صعودية،  الريا�س  اليوم مبدينة  اأم�صية  بها  اخلا�صة 

وهي  الدور،  هذا  اإىل  التاأهل  �صمن  فريقا   16 تواجد  املناف�صة 

الأندية  ملمثلي  حقيقي  �صو�صبان�س  تعرف  �صوف  التي  القرعة 

املعنية بخو�س غمارها، خا�صة وان لوائح مناف�صة الكاأ�س العربية 

البلد يف مواجهة  نف�س  فريقني من  وقوع  اإمكانية  لالأندية ل متنع 

على  القرعة  ت�صفر  اأن  احتمال  ير�صح  الذي  الأمر  وهو  بع�صهما، 

الدور  اإىل  الثالثة  الأندية  تاأهل  ظل  يف  خال�صة  جزائرية  مواجهة 
الثاين من امل�صابقة العربية.

�صطيف،  وفاق  من  بكل  املتاأهلة  للفريق  بالن�صبة  الأمر  ويتعلق 

الزمالك  الأهلي،  ال�صكندري،  الحتاد  اجلزائر،  ومولودية  احتاد 

والإ�صماعيلي من م�رض، املريخ ال�صوداين، الأهلي، الهالل والن�رض 

من ال�صعودية، النفط العراقي، الو�صل الإماراتي، التحم ال�صاحلي، 

الرجاء والوداد من املغرب، وجتري مباريات هذا الدور ابتداء من 

�صهر اأكتوبر اجلاري يف فرتة زمنية تتوا�صل حتى جانفي 2019، حيث 

ينظم الحتاد العربي لكرة القدم اليوم ور�صة عمل لالأندية املعنية 

باملناف�صة من اأجل �صبط تواريخ مباراتي الذهاب والإياب.

ع.ق.

بعد و�ساطة النجم اإيتو وتقريبه للروؤى 
بني رئي�س الكاف وال�سلطات العليا لبالده

الكاف ترتاجع وتوؤكد اإقامة كان 
2019 بالكامريون

اأن البطولة لن يتم نقلها من الكامريون، يف الكامريون وفًقا للجدول املحدد �صلفا، وقال يف موؤمتر �صحفي عقد كاأ�س الأمم الأفريقية 2019، بالإعالن عن قراره النهائي باإقامة البطولة اأغلق اأحمد اأحمد رئي�س الحتاد الإفريقي لكرة القدم ملف ا�صت�صافة  التجهيز بالعا�صمة الكامريونية ياوندى  اأعمال  تاأخر  على  �صابق حتفظه  وقت  الكاف يف  اأبدى  اأحمد للبطولة وعدم اللتزام باجلدول املحدد ل�صتقبال كربى بطولت القارة، بعدما  اإيتو جنم الكرة الكامريونية ال�صابق على دعوة  اإىل الكامريون، وجهز لقاء مع م�صوؤويل وحر�س �صامويل  اأقيمت الريا�صة هناك وبول بيا رئي�س البالد لإنهاء الأزمة، وهو ما وافق عليه اأحمد وم�صوؤويل الكاف للقدوم  التي  للكاف  العمومية  اجلمعية  من  انتهائه  عقب  اأحمد  على اأحمد  تعليًقا  اليوم  الر�صمي  موقعه  ونقل عرب  ال�صيخ،  �رضم  اأيام يف  الكامريون قبل  رئي�س  مع  الجتماع  كان  “هكذا،  اأحمد:  اأحمد  جاهزية احلكومة التام لتطوير البنية التحتية لكرة القدم قبل انطالق امل�صابقة.اخلارج”، واأو�صح رئي�س الحتاد الإفريقي اأن الكاف را�س عن ا�صتعداد فر�صة لإخماد ال�صكوك التي يثريها الأفراد ال�صيئني يف الكامريون وفى ت�رضيحات  عدم  حال  يف  اأنه  �صابق  وقت  يف  اأكد  قد  اأحمد  اأحمد  فريًقا اأو املغرب لتنظيم البطولة. يذكر اأن بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 2019 الكامريون ل�صت�صافة البطولة فاإن الحتاد الإفريقي �صيفا�صل بني م�رض وكان   24 اإىل  املنتخبات  عدد  زيادة  اأبرزها  جذرية  تغيريات  اإقامتها يف جوان بدل من جانفي كما كان معتادا �صت�صهد  بدل من 16، بجانب 
من قبل.

رزق اهلل �سريف



رب البداية املتوا�ضعة تجُ

 

 الريال على فتح اخلزائن
الفريق  �صفوف  تدعيم  يف  الإ�صباين  مدريد  ريال  تفكري  عن  اأم�س  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
امللكي ب�صفقات من العيار الثقيل، بعد البداية املتوا�صعة هذا املو�صم حتت قيادة املدرب 
جولني لوبيتيغي، وذكرت �صحيفة موندو ديبورتيفو، اأن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو برييز 
رئي�س النادي، يفكر يف تدعيم امل�رشوع اجلديد بالعبني من طراز رفيع، خا�صة بعد رحيل 
اإي�صكو وماركو  تواجد  اأن  ال�صحيفة  واأ�صارت  الإيطايل.   اإىل جوفنتو�س  رونالدو  كري�صتيانو 
املجد  ملوا�صلة  مدريد  ريال  لقيادة  كافًيا  يعد  مل  بيل  وغاريث  �صيبايو�س  وداين  اأ�صين�صيو 
يربم  قد  مدريد  ريال  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت  الأوروبي،  امل�صتوى  على  خا�صة  والتوهج، 
�صفقات مدوية خالل الفرتة املقبلة، وذلك بالتعاقد مع نيمار من باري�س �صان جريمان اأو 
اإيدين هازارد من ت�صيل�صي اأو بول بوغبا من مان�ص�صرت يونايتد، ولفتت اإىل �صفقة بوغبا رمبا 
مل تعد مرغوبة من طرف بر�صلونة، الذي لن يجد املال الكايف للتعاقد مع الالعب خا�صة 
واأن املان يونايتد لن يفرط يف خدمات النجم الفرن�صي اإل مبقابل كبري، اأما هازارد �رشح 
ب�صكل م�صتمر، اأنه يريد اللعب يف اإ�صبانيا وهذا حلم بالن�صبة له، كما ت�صري التقارير اأن نيمار 

�صيكون يف ريال مدريد ال�صيف املقبل.

كوليبايل يغزو اهتمامات بر�ضلونة
الالعبني،  بع�س  ك�صافيه ملراقبة  اأر�صل  بر�صلونة  نادي  اأن  اإ�صبانية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
موندو  �صحيفة  وذكرت  اأوروبا،  اأبطال  بدوري  املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  خالل 
ديبورتيفو، اأن ك�صايف بر�صلونة تواجدوا يف اإيطاليا ملراقبة ال�صنغايل كاليدو كوليبايل مدافع 
نابويل، خالل مواجهة فريقه اأمام ليفربول الإجنليزي.  واأ�صارت ال�صحيفة اأن اأريدو بريدا 
الذي يعرف اإيطاليا جيًدا، ويعمل حالًيا يف بر�صلونة تواجد يف مدرجات ملعب �صان باولو من 
اأجل مراقبة املدافع ال�صنغايل �صاحب 27 عاًما، واأكدت ال�صحيفة اأن العائق الوحيد الذي 
يقف اأمام بر�صلونة ل�صم كوليبايل ثمن ال�صفقة، حيث اأن نابويل لن يبداأ املفاو�صات باأقل من 
65 مليون يورو، يذكر اأن ت�صيل�صي الإجنليزي كان من اأبرز املهتمني ب�صم الالعب ال�صنغايل، 

يف فرتة النتقالت ال�صيفية املا�صية خا�صة بعد قدوم ماوري�صيو �صاري لتدريب البلوز.

رونالدو يغيب اأمام بولندا وا�ضكتلندا
لن يكون كري�صتيانو رونالدو جنم جوفنتو�س الإيطايل من �صمن قائمة املنتخب الربتغايل 
اأكتوبر  بولندا يف 11  الربتغال مع  وتلتقي  الأ�صبوع املقبل،  وا�صكتلندا  بولندا  �صتواجه  التي 
وي�صعى  اأيام،  بثالثة  ذلك  بعد  وديا  ا�صكتلندا  مع  لتلقتي  الأوروبية  الأمم  دوري  اجلاري يف 
رونالدو الذي غاب اأي�صاً عن دوري الأمم الأوروبية ال�صهر املا�صي للرتكيز مع فريقه اجلديد 
جوفنتو�س، واأ�صارت �صحيفة »او جوجو« الربتغالية اأن رونالدو طالب اإعفاءه من الن�صمام 
ملنتخب بالده خالل املباريات الدولية التي يخو�صها يف ال�صهرين احلايل واملقبل مما يعني 

غيابه عن ال�صاحة الدولية حتى 2019.

 االحتاد االجنليزي يجدد الثقة 
يف �ضاوثغيت اإىل 2022

اأعلن الحتاد الإجنليزي لكرة القدم جتديد عقد غاريث �صاوثغيت على راأ�س الإدارة الفنية 
ملنتخب »الأ�صود الثالثة« حتى عام 2022 بعدما قاده اىل ن�صف نهائي مونديال 2018 للمرة 
�صعيد  »اأنا  لالحتاد:  بيان  يف  عاماً   48 البالغ  املدرب  وقال  عقود،  ثالثة  نحو  منذ  الأوىل 
يف  املقبلتني«،  الكبريتني  البطولتني  خالل  الوطني  املنتخب  قيادة  فر�صة  على  للح�صول 
اإ�صارة اإىل كاأ�س اأوروبا 2020 وكاأ�س العامل 2022 يف قطر، و�صي�صل الأجر ال�صنوي ل�صاوثغيت 
العقد اجلديد اىل ثالثة ماليني جنيه ا�صرتليني ما يعادل 3،9 ماليني دولر علما  مبوجب 
اأن م�صاعده �صتيف هولند وافق اأي�صا على البقاء مع املنتخب للفرتة الزمنية ذاتها. وقال 
�صاوثغيت: »املهمة تبقى امتيازا ل ي�صدق وفخرا فعليا، الختبار ب�صكل مبا�رش كيف احتدت 
البالد خلف املنتخب  ال�صابة اأن ت�صل يف الأعوام املقبلة«، وتوىل �صاوثغيت تدريب املنتخب 
عام 2016، واعتمد على ت�صكيلة �صابة كانت من الأ�صغر �صنا يف مونديال رو�صيا 2018، وقاد 
املنتخب الإجنليزي اىل الدور ن�صف النهائي للبطولة العاملية للمرة الأوىل منذ 1990 قبل 
غلني:  مارتن  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�س  واعترب  التمديد.  بعد   2-1 كرواتيا  اأمام  اخل�صارة 
»�صمان تواجد غاريث بعقد طويل الأمد كان دائما اأولوية بالن�صبة اإلينا، قام مبهمته ب�صكل 

لفت ومنح اجلميع الإميان باأن اإنكلرتا قادرة على املناف�صة على ال�صاحة العاملية«.

الدوري الأوروبي

ميالن ينتف�ض وت�ضيل�ضي يفوز ب�ضعوبة
اوليمبياكو�س  على  كبرياً  انت�صاراً  الإيطايل  ميالن  حقق 
مناف�صات  من  الثانية  اجلولة  يف  ام�س  اأول   1-3 اليوناين 
وافتتح  الأوروبي،  الدوري  م�صابقة  ال�صاد�صة يف  املجموعة 
اأنخيل  الإ�صباين ميغيل  الالعب  بوا�صطة  الت�صجيل  ال�صيوف 
واأ�صاف  التعادل  البديل،  كوتروين  باتريك  اأدرك  ثم  غرييرو 
لي�صجل  كوتروين  وعاد  الثاين  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني 
املباراة، ويف ذات املجموعة،  له يف  والثاين  لفريقه  الثالث 
ديديالجني  �صيفه  على  الإ�صباين  بيتي�س  ريال  انت�رش 
اللوك�صمربغي 3-0، ويحتل ميالن ال�صدارة بر�صيد 6 نقاط 
فيما ياأتي ريال بيتي�س يف الو�صافة 4 نقاط و اوليمبياكو�س 

ثالثاً نقطة واأخرياً ديديالجني متذياًل للرتتيب
بينما تعّذب ت�صيل�صي كثرياً قبل اأن يخطف هدف الفوز الذي 
�صيفه  على  فاز  حيث   ،12 جمموعته  ب�صدارة  ينفرد  جعله 
فيدي املجري 1-0، وترجم الإ�صباين األفارو موراتا اأف�صلية 
فريقه يف املباراة بهدف اأتى مع ال�صوط الثاين منهياً �صيامه 

ت�صيل�صي  وانفرد  �صهر،  من  لأكرث  امتد  الذي  الت�صجيل  عن 
بال�صدارة ب�صت نقاط م�صتفيداً من تعرث باتي البيالرو�صي املفاجئ اأمام �صيفه باوك اليوناين بنتيجة عري�صة 1-4.

ويف املجموعة الأوىل تابع باير ليفركوزن الأملاين نتائجه اجليدة بتحقيقه فوزه الثاين توالياً وانفراده ب�صدارة املجموعة بفارق الأهداف عن زيوريخ، وفاز 
باير ليفركوزن 4-2 على �صيفه اآيك لرناكا القرب�صي، ورفع زيورخ ال�صوي�رشي ر�صيده ل�صت نقاط عقب فوزه على لودوغوريت�س البلغاري بهدف نظيف، وقفز 
رينجرز ل�صدارة املجموعة ال�صابعة باأربع نقاط عقب انت�صاره على �صيفه رابيد فيينا النم�صاوي 3-1، م�صتفيداً من �صقوط فياريال الإ�صباين بفخ التعادل 
اأمام م�صيفه �صبارتاك مو�صكو الرو�صي 3-3، وتلقى ب�صيكتا�س الرتكي هزمية غري متوقعة خارج اأر�صه اأمام ماملو ال�صويدي 2-0 وكذلك احلال بالن�صبة جلينك 
البلجيكي من �صارب�صبورغ الرنويجي 3-1 لتت�صاوى جميع فرق املجموعة التا�صعة بالر�صيد 3 نقاط، بينما رين الفرن�صي �صدارة املجموعة 11 ل�صالح م�صيفه 
الت�صيكي ودينامو كييف الأوكراين  اأربع نقاط، يف الوقت الذي انتهت به مباراة جابلونك  اإىل  اأ�صتانا الكازاخ�صتاين الذي هزمه بثنائية نظيفة ورفع ر�صيده 
بالتعادل 2-2. من جهته، حقق اأر�صنال الإجنليزي فوزاً �صهاًل على ح�صاب م�صيفه كاراباخ الذري 3-0 يف املجموعة اخلام�صة، ويف ذات املجموعة، وا�صل 
�صبورتيغ ل�صبونة تقدمي عرو�صه اجليدة بفوزه على م�صيفه فور�صكال بولتافا الأوكراين 2-1، ويحتل اأر�صنال املركز الأول بر�صيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن 

�صبورتينغ الو�صيف فيما بقي كل من الفريق الأوكراين والفريق الذري من دون نقاط.
انت�رش  املجموعة  ذات  ويف  نقاط،   6 الأول  املركز  على  ليحافظ   0-2 البلجيكي  اأندرخلت  نادي  م�صيفه  على  وفاز  التاألق  الكرواتي  زغرب  دينامو  وا�صل 
فرنبهات�صي الرتكي على �صيفه �صبارتاك ترنافا ال�صلوفاكي هدفني دون رد، فيما فاز نادي كوبنهاغن الدامناركي خارج اأر�صه اأمام بوردو الفرن�صي 2-1 وانت�رش 
زينيت �صان بطر�صبورغ الرو�صي اأمام �صيفه �صالفيا براغ الت�صيكي 1-0، وبات زينيت مت�صدراً للمجموعة بفارق الأهداف عن كوبنهاغن يف حني يحل �صالفيا 
براغ ثالثاً  اأمام بوردو الأخري. وحقق ريد بول �صال�صبورغ النم�صاوي فوزاً كبرياً على �صيلتك ال�صكتلندي 3-1 ليحتل ال�صدارة بر�صيد6 نقاط، وانت�رش ليبزيغ 

الأملاين على م�صيفه روزنبورغ الرنويجي 1-3.  
بدوره، تعرث اأوملبيك مر�صيليا الفرن�صي اأمام م�صيفه اأبولون ليما�صول القرب�صي 2-2 من مناف�صات املجموعة الثامنة، ويف قمة كومرزبنك اأرينا، 
انت�رش اآينرتاخت فرانكفورت الأملاين على لزيو روما الإيطايل 4-1، ويحتل اآينرتاخت فرانكفورت املركز الأول بر�صيد 6 نقاط فيما ياأتي لزيو 

يف مركز الو�صافة وجمع كل من اأبولون ليما�صول ومر�صيليا نقطة واحدة. 
اإ�صبيلية املميزة بفوزه عليه 2-1 اخلمي�س يف مباريات املجموعة العا�رشة، وجنح الفريق الرو�صي،  واأوقف كرا�صنودار الرو�صي �صل�صلة نتائج 

الفائز يف اجلولة الأوىل على اكهي�صار الرتكي.

حتدث الالعب البلجيكي رادجا ناينجولن عن ق�صية رحيله 
ال�صيفية  النتقالت  فرتة  خالل  الإيطايل  روما  �صفوف  عن 
يف  ناينجولن،  وقال  ميالن،  لإنرت  والن�صمام  املا�صية، 
»من  اأم�س:  الإيطالية  �صبورت  توتو  ل�صحيفة  ت�رشيحات 
الناحية اجل�صدية اأ�صعر باأنني اأف�صل، لكن مل اأ�صل بعد لذروتي 
اخلربة  من  املزيد  تقدمي  »اأحاول  واأ�صاف  ميالن«،  اإنرت  يف 
لإنرت ميالن، اأنا الآن بعيد عن املنتخب الوطني متاًما، لكنني 
اأعتقد باأنني اتخذت القرار ال�صحيح«، وتابع »كان من ال�صعب 
علي مغادرة �صفوف روما، لكن الأمور يف كرة القدم ل تعتمد 

اأن يواجه  دائًما على الالعبني«، واأخرًيا: »ميكن لإنرت ميالن 
بر�صلونة، يف ثالث جولت دور املجموعات بدوري الأبطال، 
وهو مرتاح البال، لأن روما اأظهر اإمكانية خ�صارة البلوغرانا 

يف املو�صم املا�صي، بعدما اأطاح به من دور الثمانية«.
املجموعة  �صدارة  ميالن  واإنرت  بر�صلونة  فريقا  ويتقا�صم 
الثانية بر�صيد 6 نقاط، بعد مرور جولتني من دور املجموعات 
خارج  برب�صلونة  اأطاح  قد  روما  وكان  اأوروبا،  اأبطال  بدوري 
دوري الأبطال املو�صم املا�صي، بعدما فاز اإيابا بنتيجة 0-3 
يف الأوملبيكو رغم خ�صارته ذهاًبا بنتيجة 1-4 يف الكامب نو.

حفز اإنرت ميالن اأمام بر�ضلونة ناينجوالن: اإجناز روما يجُ
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دي�ضان يعّلق على اأزمة بوغبا ومورينيو
اأعرب مدرب املنتخب الفرن�صي لكرة القدم ديدييه دي�صان عن عدم قلقه من توتر العالقة بني لعبه بول بوغبا والربتغايل 
جوزيه مورينيو مدربه يف مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، موؤكداً اأّنه لن يتدخل بني الطرفني، و�صهدت عالقة الالعب املتوج 
مع املنتخب بلقب مونديال 2018 يف رو�صيا ومدربه، توتراً يف الفرتة املا�صية �صمل �صحب �صفة »القائد الثاين« يف الفريق 
ال�صلبي مع �صيفه  التعادل  اآخرها  ياأتي و�صط �صل�صلة نتائج خميبة »لل�صياطني احلمر«،  الو�صط، يف تباين  من لعب خط 
فالن�صيا الإ�صباين يف اجلولة الثانية لدوري اأبطال اأوروبا، ويف موؤمتر �صحايف لإعالن ت�صكيلته ملباراتني �صد اإي�صلندا وديا 
يف 11 اأكتوبر، ويف 16 منه �صد اأملانيا يف دوري الأمم الأوروبية قال دي�صان: »اأنا غري قلق على الإطالق«، وتابع: »اأنا بالطبع 
ل�صت جوزيه مورينيو واأنا لن اأتدخل بعالقتهما«، م�صيفاً »كّل �صيء وا�صح مع بول، يعرف كل مرة مل هو هنا، وما اأتوقعه اأنا 
منه«.  وانتقد مورينيو يف الأ�صابيع املا�صية الفارق بني اأداء بوغبا مع املنتخب خالل املونديال، والذي �صمل ت�صجيله اأحد 
اأهداف »الديوك« يف املباراة النهائية �صد كرواتيا والأداء مع ناديه، اأما بوغبا، فانتقد الأ�صلوب الدفاعي لفريقه يف مباراة 

�صد ولفرهامبتون يف الدوري املحلي، كما رف�س بعد مباراة فالن�صيا التحدث لل�صحافيني، قائاًل اإّنه ممنوع من الكالم.
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املهن  نقابة  اأعلنت 
التمثيلية يف م�رص وفاة 
الفنانة املعتزلة، �سناء 
 6 االثنني  يوم  مظهر، 
عمر  عن  اأغ�سط�س، 
و�سيع  عاما   86 ناهز 
جثمان �سناء مظهر اإىل 
و�سيقام  االأخري،  مثواه 
عزاء الفنانة امل�رصية 
م�سجد  يف  الراحلة 
القاهرة  يف  ال�رصطة 
مظهر  �سناء  اأن  يذكر 
 ،1932 عام  ولدت 

وبداأت م�سريتها الفنية 
ال�ستينيات  فرتة  يف 
بجمالها  وا�ستهرت 
كما  االأ�سقر.  و�سعرها 
كذلك  عنها  عرف 
اأدوار  اأداء  رف�سها 
ال�سينما.  يف  االإغراء 
اأفالمها  اأبرز  ومن 
 13 عددها  بلغ  التي 
اجلرائد  بياعة  فيلما، 
اإىل  فيه  مثلت  الذي 
ونعيمة  ماجدة  جانب 
عاكف، وفيلم مدّر�ستي 

و�ساطئ  احل�سناء 
املرح.

ارتدت  اأن  وبعد 
اجتهت  احلجاب، 
االأعمال  يف  للتمثيل 
التاريخية  التلفزيونية 
كم�سل�سالت:  والدينية 
ال�سرية،  هام�س  على 
اهلل،  ر�سول  حممد 
االإ�سالمية.  الفتوحات 
بعد  اعتزالها  واأعلنت 
م�سل�سل  يف  م�ساركتها 

بوابة املتويل.

الفنان  اأرمة  طارق  �سارة  �سكرت 
براءة  بعد  الق�ساء  طرابيك  �سعيد 
زوجها الراحل من تهمة تزوير و�سل 
اأمانة بقيمة 2 مليون جنيه، تقدمت 
به طليقته �سده يف املحكمة واأعلنت 
ال�سار  اخلرب  طرابيك  �سعيد  اأرملة 
ح�سابها  عرب  الراحل،  حمبي  لكل 
على الفي�س بوك، لتوؤكد اأن الق�ساء 

زوجها  وح�سل  اأن�سفها،  امل�رصي 
على الرباءة من تهمة التزوير وقالت 
هلل  »احلمد   : طرابيك  �سعيد  اأرملة 
فى  اهلل،  عند  من  اإال  الن�رص  وما 
ايل  ال�سكر  اأتوجه  كالمى،  بداية 
الق�ساء امل�رصى العادل الذى اأثبت 
الفنان �سعيد طرابيك  براءة زوجى 

رحمه اهلل عليه«.

من اأجل »ا�سرتجاع« حقوقه كموؤلف 

الفنان لطفي عطار يقا�ضي الدي�ان ال�طني حلق�ق امل�ؤلف 

رف�ضت »الإغراء«.. رحيل الفنانة �ضناء مظهر

يف  القيثارة  عازف  و  امللحن  �سريفع 
دعوة  عطار,  لطفي  راي,  راينا  فرقة 
حلقوق  الوطني  الديوان  �سد  ق�سائية 
اجل  من  املجاورة  احلقوق  و  املوؤلف 
وملحن  كموؤلف  حقوقه  »ا�سرتجاع« 
الأغنية »يا زينا ديري التاي« و »هاكدا«, 
لطفي  الفنان  قال  و  منه  علم  ح�سبما 
للتكفل  تطوعت  دفاع  »هيئة  اأن  عطار 
اجلهة  اأمام  حقوقي  عن  بالدفاع 
الديوان  حلمل  املخت�سة  الق�سائية 
دفع  على  املوؤلف  حلقوق  الوطني  

حقوقي وفقا للقانون«.
+يا  »اأغنية  اأن  قائال  الفنان  اأو�سح  و 
الثقايف  الرتاث  ديري التاي+, من  زينا 
قمت  التي  بلعبا�س,  �سيدي  ملنطقة 
يف  موافقتي  دون  ت�ستغل  بتلحينها 

تارة  اال�سهارية,  الوم�سات  من  العديد 
لعالمة  غازية  م�رشوبات  اأجل  من 
متعددة اجلن�سيات م�سهورة و تارة اأخرة 
تبث  التي  و  الزيوت,  من  نوع  اأجل  من 
اأكد  الوطنية«و  التلفزيونية  القنوات  يف 
باإيداع ملف  �سنة 1993  قام  اأنه  الفنان 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان  لدى 
»حيث و�سحت باأن كلمات هذه االغنية 
املو�سيقى  لكن  عامة  ملكية  ال�سهرية 
يف  احلق  يعطيني  ما  وهو  اإبداعي  من 
املو�سيقي,  التوزيع  بحقوق  املطالبة 
يومنا  اإىل  عليها  اأحت�سل  مل  لكنني 

هذا«.
واأ�ساف لطفي عطار خالل هذا احلوار 
بالن�سبة الأغنية »هاكدا  اأن االأمر نف�سه 
التي هي من تاأليف ع�سو اآخر من فرقة 

الفنان ها�سمي جلويل  و هو  راي  راينا 
بتوزيعها  و  بتلحينها  اأنا  تكفلت  التي  و 
يف  فقط  »ارغب  قال  املو�سيقي«و 
احل�سول على حقوقي املتعلقة بالتلحني 
و التوزيع املو�سيقي  لهاتني االأغنيتني و 
الوطنية  الهيئات  و  العام  الراأي  اإعالم 

املعنية بهذا االإجحاف يف حقي«. 
حملي  فرع  وجود  لعدم  نظرا  و 
فاإنه  املوؤلف  حلقوق  الوطني  للديوان 
الديوان  تو�سيحات  ا�ستقاء  ميكن  مل 
عطار  لطفي  الفنان  ت�رشيحات  حول 
ب�سيدي   1952 مار�س   14 مواليد  من 
بلعبا�س, يعترب لطفي عطار, املعروف 
على  عازف  راي,  راينا  لطفي  با�سم 
القيثارة و موؤلف وملحن و مغني و هو 
و  راي  راينا  املو�سيقية  الفرقة  قائد 

موؤ�س�س فرقة عمارنة  و فرقة »الن�سور 
ال�سوداء« �سنة 1969.

و بعدها ب�سنوات, اعادت الفرقة تاأدية 
اغنية »يا زينا ديري التاي« التي توؤديها 
غالبا الن�ساء يف حفالت الزواج ب�سيدي 
ال�سابقني  االع�ساء  جانب  اإىل  بلعبا�س 
قدور  و  �سيخي  طريق  امثال  للفرقة 
بو�سنتوف و الها�سمي جلويل و يف �سنة 
تاأ�سي�س  الفرقة  اأع�ساء  قرر   ,1980
بباري�س  راي«  »راينا  ال�سهرية  الفرقة 
جديد  بعد  باإعطاء  �سمحت  التي 
او  اجلزائر  يف  �سواء  الراي  ملو�سيقى 

خارجها و هذا 
الفرقة  اأحيتها  التي  احلفالت  خالل 
الواليات املتحدة,  و  كندا  و  اوروبا  يف 

ح�سب الفنان لطفي عطار. 

براءة �ضعيد طرابيك من هذه التهمة 

نقابة الفنان امل�سرحي وال�سينمائي لوهران 

 تكرمي خمرجني �ضباب 
حظيت كوكبة من املخرجني ال�سباب 
خا�س  بتكرمي  وال�سينما  امل�رشح  يف 
و  التجارة  بغرفة  اأقيم  حفل  خالل 

ال�سناعة لناحية وهران .
وبهذه املنا�سبة مت تكرمي 10 خمرجني 
الفن  يف  اآخرين   3 و  الرابع  الفن  يف 
العام  االأمني  ذكره  ملا  وفقا  ال�سابع, 
وال�سينمائي  الفنان امل�رشحي  لنقابة 
لواء  حتت  املن�سوية  وهران  لوالية 

االحتاد العام للعمال اجلزائريني .
اأ�رشفت  التي  املبادرة  هذه  تعترب  و 
عليها النقابة املذكورة مبثابة » لفتة 
ال�سباب  املخرجني  هوؤالء  لت�سجيع 
و  م�رشحيات  عدة  اجنزوا  الذين 
اأفالم نالت اإعجاب اجلمهور داخل و 
خارج الوطن و حتفيزيهم للعمل اأكرث 
الثقافية  احلركة  تن�سيط  اأجل  من 
اإثراء  يف  امل�ساهمة  و  باجلزائر 
�رشح  ملا  اإ�ستنادا   ,« الفني  امل�سهد 

به املخرج بلفا�سل �سيدي حممد .
من  االأول  التكرمي  هذا  »ي�سكل  كما 
فر�سة  وهران  م�ستوى  على  نوعه 
املخرجني  قدموه  ملا  لالعرتاف 
و  الزمن  من  عقدين  طيلة  ال�سباب 

منهم  البع�س  بحيازة  توجت  الذي 
دولية  و  على جوائز وطنية ومغاربية 
و  املتحدث   به  اأفاد  ملا  وفقا   ,«
للمكرمني  فر�سة  املبادرة  هذه  تعد 
لعر�س اأمام جمع من الفنانني وهواة 
جمايل  يف  الفنية  م�سريتهم  الفنون 
امل�رشح و ال�سينما و ابراز م�ساريعهم 

امل�ستقبلية 
لفتة  يعترب  التكرمي  هذا  ان  معتربين 
اإ�رشاك  اإىل  داعيني  الثناء  ت�ستحق 
احلدث  يف  الفنية  الطاقات  هذه 
البحر  األعاب  يف  املتمثل  الريا�سي 
الذي �ست�ست�سيفه  االأبي�س املتو�سط 

وهران يف 2021 .
الفنان  نقابة  تعتزم  االإطار  هذا  ويف 
اإجناز  وال�سينمائي  امل�رشحي 
م�رشحية يف امل�رشح ال�سامت ) امليم 
الر�سمية  االحتفاالت  للم�ساركة يف   )
ح�سبما  املتو�سطية,  التظاهرة  لهذه 
التنظيم  لهذا  العام  االأمني  ذكره 
�ستقوم  اأخرى  جهة  ومن  النقابي  
قدماء  بتكرمي  القريب  امل�ستقبل  يف 
وال�سينما,  امل�رشح  يف  املخرجني 

ي�سيف بلفا�سل 

التفا�ضيل التي تتعلق بفيلم »كابنت مارفل« 

للنجمة بري لر�ض�ن
   

ك�سف املدير التنفيذي ل�رشكة مارفل كيفن فيج, عن بع�س 

بري  للنجمة  مارفل«  »كابنت  بفيلم  تتعلق  التي  التفا�سيل 

الر�سون, واملقرر طرحه يف �ساالت العر�س يوم 19 مار�س 

�سامويل  املمثل  مارفل  كابنت  فيلم  اأحداث  و�ست�سم   2019

جاك�سون ) 69 عاما(, والذي يج�سد من خالله �سخ�سية »نيك 

فريي«, حيث يبدو اأ�سغر من عمره احلايل 25 عاماً, باالعتماد 

على تكنولوجيا متطورة, وذلك بح�سب ما تق�سيه طبيعة الفرتة 

الزمنية التي تدور اأحداث الفيلم خاللها يف ت�سعينات القرن 

املا�سي, وهي فرتة مل تتناولها �سينما مارفل من قبل. ويقول 

فيج: »�سيكون من املثري لالهتمام اأن نرى الهيئة التي �سيبدو 

عليها جاك�سون با�ستخدام هذه التقنية, ال�سيما واأنه �سيظهر 

يتطلب  الذي  االأمر  كلها,  الفيلم  اأحداث  خالل  العمر  بهذا 

تعترب  وال  التح�سري,  وجل�سات  املكثف  العمل  من  املزيد 

التقنيات  هذه  »مارفل«  فيها  تعتمد  التي  االأوىل  املرة  هذه 

الإزالة بع�س مظاهر التقدم يف العمر, حيث قامت بتخ�سي�س 

النملة  »الرجل  فيلم  يف  الرقمية  التكنولوجيا  تلك  ا�ستخدام 

يف  حالياً  ال�سينما  ب�ساالت  يُعر�س  والذي  الدبور«,  واملراأة 

�ساالت ال�سينما, مع النجمة مي�سيل فايفر, كما مت اعتمادها 

يف اجلزء االأول مع النجم مايكل دوغال�س, وكذلك مع املمثل 

روبرت داوين جونيور يف فيلم كابنت اأمريكا: احلرب االأهلية«, 

والذي �سدر عام 2016.
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للكاتبة الأمريكية الأفريقية اآلي�س ووكر

»اللون اأرجواين«.. رواية 
ُتوّثق العن�صرية يف اأمريكا
�سدرت موؤخراً عن دار املدى يف بريوت رواية »اللون اأرجواين« للكاتبة الأمريكية الأفريقية 
اآلي�س ووكر، ترجمة �سيزار كبيبو ومراجعة زياد عبداهلل. وتعد »اللون اأرجواين« مف�سلية 
يف تاريخ الرواية الن�سوية، وعماًل اأدبيًا حترريًا باملعنى الإبداعي والفكري، حظي باحتفاء 

كبري �سواء يف اأمريكا اأو يف �ستى اأرجاء العامل، حيث حازت جائزة بوليتزر عام 1983، وجائزة 
الكتاب الوطني يف العام نف�سه، وبيع منها بعد خم�س �سنوات على �سدورها اأكرث من �ستة 

ماليني ن�سخة حول العامل، ثم ت�ساعف هذا الرقم بعد ع�سر �سنوات. 

وكالت

)طبعت  اأرجواين«  »اللون  تر�صد 
للمرة الأوىل عام 1982( العن�رصية 
يف الوليات املتحدة وتوثق روائياً 
ب�صكل خا�ص  الن�صاء  على  تاأثريها 
البطريركي  املجتمع  ظل  يف 
�صيلي  ق�صة  من  وتتخذ  الذكوري، 
ال�صطهاد  جراء  ذلك  اإىل  معرباً 
الذي تتعر�ص اإليه، والذي �رصعان 

بها  تنزل  ماآ�ٍص  اإىل  ي�صري  ما 
جراء  �صواء  الرجال،  اأيدي  على 
اغت�صاب زوج اأمها لها، اأو حتويلها 
يدي  على  م�صطهدة  خادمة  اإىل 
يف�صل  ما  �رصعان  والذي  زوجها، 
تكون  التي  نيتي  اأختها  وبني  بينها 
يف  حتبه  الذي  الوحيد  الإن�صان 
اإىل  و�صولً  القا�صي،  العامل  هذا 
�صخ�صيات اأخرى تنوجد لت�صتكمل 
م�صهد الع�صف الذي عا�صه ويعي�صه 

ت�صعيدي  درامي  قالب  يف  ال�صود 
متغريات  اإىل  ال�صخ�صيات  يقود 
يف  ثورية.  متردية  اإل  تكون  لن 
اأعوام  ثالثة  وبعد   ،1985 العام 
من �صدور رواية »اللون اأرجواين«، 
�صتيفن  املعروف  املخرج  اقتب�ص 
فيلم  ل�صناعة  الرواية  �صبيلربغ 
العام  ويف  نف�صه.  العنوان  حمل 
اأرجواين«  »اللون  حتولت   2005
ناجحة  مو�صيقية  م�رصحية  اإىل 

م�رصح  على  ا�صتثنائي  نحو  على 
العر�ص  دور  وكانت  برودواي، 
مدار  على  ليلة  كل  باجلمهور  تعج 
ع�رصة  وبعد  �صنة.  عن  يزيد  ما 
اأرجواين«  »اللون  نقل  على  اأعوام 
اإىل برودواي، مت عر�صها يف العام 
احرتافاً  امل�صارح  اأكرث  على   2015
غنائي.  عر�ص  �صمن  اأمريكا  يف 
جائزة  على  احلائزة  ووكر،  وتعد 

للعام  لالإبداع  دروي�ص  حممود 
وقا�صة  و�صاعرة  روائية   ،2017
يزيد  ما  لديها  حقوقية،  ونا�صطة 
ق�ص�صية،  وجمموعة  رواية   13 عن 
جمموعات  ع�رص  اإىل  اإ�صافة 
�صعرية، وع�رصات املقالت، عالوة 
الأطفال.  كتب  من  جمموعة  على 
عرفت ووكر مبناه�صتها للعن�رصية 
حلرب  ورف�صها  مكان،  كل  يف 

ون�رصتها  العراق،  وحرب  فيتنام 
و�صّجلت  الفل�صطينية.  للق�صية 
اأ�صكال  اإزاء خمتلف  ووكر مواقفها 
رف�صها  اأهمها  العن�رصي،  الف�صل 
ال�صديد عام 2012، ل�صدور ترجمة 
اأّن  مبا  هذه  لروايتها  اإ�رصائيلية 
العن�رصية  على  تقوم  اإ�رصائيل 
»وهي مذنبة بالأبارتهايد وا�صطهاد 

ال�صعب الفل�صطيني«.

 للكاتب الربيطاين ال�سهري 
اإيان ماك اإيوان

رواية عن رجل اآيل تثري 
اجلدل قبل �صدورها

»اآلت مثلي« رواية للكاتب الربيطاين ال�صهري اإيان ماك اإيوان، احلائز 
البع�ص  ويتوقع  �صدورها  قبل  اجلدل  اأثارت  بوكر،  مان  جائزة  على 
اأو�صع بعد �صدورها يف  اأنها �صوف تثري جدل  يف ال�صحف الأجنبية 
اأفريل 2019، ملا تناق�صه من ق�صايا ومع�صالت اأخالقية تتعلق باحلد 
الفا�صل الذي مييز الب�رص عن الآلت وعن احلب الب�رصي حني يكون 
لإن�صان اآيل. الرواية تندرج �صمن فئة اأدب اخليال العلمي، وتدور حول 
رجل وامراأة يقعان يف حب اإن�صان ا�صطناعي. ت�صاريل.. رجل ينجرف 
يف احلياة ويتفادى التفرغ الوظيفي، يقع يف حب مرياندا، وعرب م�صار 
الأحداث ي�صرتي ت�صاريل اإن�صانا ا�صطناعيا، ين�صئ الزوجان ما اأطلق 
من  قريبا  وذكيا..  وقويا  »اإن�صانا جميال  كاب  جوناثان  النا�رص  عليه 
»مع�صلة  الثالثة  يواجه  احلب،  مثلث  يت�صكل  عندما  ولكن  الكمال«. 
اأخالقية عميقة«. ووفقا للنا�رص، ح�صبما ذكر فى �صحيفة اجلارديان، 
كان  اإذا  ب�رصا  يجعلنا  الذى  ما  اأ�صئلة جوهرية، حول  الرواية  تواجه 

ميكن لالآلة فهم قلب الإن�صان، وتتمتع مبا لديه اأي�صا؟.
 وكالة اأنباء ال�سعر

عن م�سكيلياين للن�سر والتوزيع يف تون�س

 »كوباين : الفاجعة والربع«
 للكاتب جان دو�صت

 : »كوباين  رواية  تون�ص  يف  والتوزيع  للن�رص  م�صكيلياين  عن  �صدر 
من  مزيج  هي  التي  الرواية  دو�صت  جان  للكاتب  والربع«  الفاجعة 
كم�صند  كوبانية  اأ�رصة  حياة  فيها  الكاتب  ر�صد  الواقع،  مع  اخليال 
ملجريات احلياة يف هذه املدينة، وجعل من اأبناءها اأبطالً لروايته. 
فهي ت�رصد ق�صة لعائلة نزحت من �صمايل كرد�صتان وهربت من ظلم 
الأتراك ابان ف�صل الثورة الكردية، لت�صتقر يف كوباين.. يقول دو�صت 
»اأكتب رواية »كوباين« فاأ�صتح�رص كل التفا�صيل التي تتعلق بطفولتي  
طويلة، دون اأن يُ�صفك فيها دم اإن�صان بريء، وفجاأة وجدت مدينتي 
اأبيهم، ومل  هذه م�رصًحا جلرمية همجية، فت�رصد �صكانها عن بكرة 
بيتي  راأيت  ثلة من املقاتلني يدافعون عنها؛ فجاأة  يبقى فيها �صوى 
وبيوت اأهلي وجرياين واأبناء مدينتي قد حتولت اإىل ركام، ثم حدثت 
اأكرث من ثالثمئة  فيها جمزرة رهيبة غفل عنها الإعالم، حيث قتل 
ا، �صاهدت �صور  �صخ�ص يف ليلة ليالء، وحتى و�صح النهار نحًرا وقن�صً
القتلى، عرفتهم بوجوههم: هذا جاري وذاك ابنه، هذا والد �صديقي 
وذاك رفيق الطفولة وهذا وذاك. يا اهلل. احلرب ب�صعة جًدا ول يعرف 

ب�صاعتها وطعمها الكريه اإل من تذوقها.« 

للكاتب ال�سحايف والروائي �سلطان احلجار

»دموع على جدران احلي«.. حبكة اأدبية بلغة ال�صينما

نوبل للفيزياء »تن�صطر« بني اأمريكي.. وفرن�صي وكندية

حتمل راوية »دموع على جدران 
ال�صحايف  للكاتب  احلي« 
والروائي �صلطان احلجار، طابعاً 
الأوىل،  ال�صطور  منذ  غام�صاً 
توظيف  يف  الكاتب  جنح  حيث 
يف  وو�صعها  الراوية  �صخو�ص 
تتداخل  حيث  حمكمة  دائرة 
ببع�صها  وت�صطدم  الأحداث 
�صياقها  خالل  من  البع�ص 
والراوية  واملكاين.  الزمني 
الغزير  الجتماعي  بطابعها 
حتكي  و  ال�صينما،  بعامل  اأ�صبع 
الطفل  »�صامل«  ق�صة  الرواية 
البائ�ص الذي يتعر�ص يف �صغره 
يتجرع  وهو  الأب  زوجة  لق�صوة 
املرارة دون بوح ويتحمل الكثري 
من امل�صاعب، لكن �صامل الذي 

يغدو مع الأيام �صاباً ي�صافر اإىل 
ليقع  اخلارج ل�صتكمال درا�صته 
اجلن�ص  مع  مرير  �رصاع  يف 
الآخر فهو اأراد النتقام من اأي 
من  كنوع  طريقه  يف  تقع  فتاة 
الأب »دلل«،  الت�صفي يف زوجة 
التي لقى على يديها يف طفولته 
علم  دون  من  العذاب  اأنواع  كل 
الأب. ومع تطور اأحداث الراوية، 
نبطي  »دار  عن  �صدرت  التي 
الغالف  لها  و�صمم  للن�رص«، 
الفنان ور�صام الكاريكاتري خالد 
اأخته  مبوت  �صامل  يفجع  جلل، 
»مرام« من زوجة اأبيه التي تلقى 
الأب  موت  ثم  غرقاً،  حتفها 
ابنته،  بهروب  فاجعته  نتيجة 
ومن ثم موت �صديقه »عي�صى«، 

بجراحه  متاأثراً  تويف  الذي 
وتتواىل  مدبر،  حادث  نتيجة 
املفاجاآت بدخول �صامل ال�صجن 
ملدة ثالث �صنوات، ليجد نف�صه 
ي�صارع  خروجه  بعد  وحيداً 
ق�صوة احلياة، حتى نراه ينت�رص 
قدمي  حلب  الرواية  نهاية  يف 
فيتزوج من حبيبته مهرة وينجب 
»مرام«  وي�صميها  طفلة  منها 
وفاء لأخته الغريقة، ولكن كيف 
التي  بـ«دلل«  عالقته  �صتكون 
تدخل اإىل م�صحة نف�صية نتيجة 
يت�صامح  وهل  لبنتها،  فقدانها 
لالنتقام  ي�صعى  اأم  معها، 
الأوىل  للطبعة  وقدم  منها..؟. 
ال�صحفي  والكاتب  الأديب  منها 
قال  حيث   ، الظاهري  نا�رص 

الكاتب  ال�صديق  رواية  »حملت 
�صلطان احلجار يف تلك احلقيبة 
متعة  للقراءة  حيث  امل�صافرة، 
اللذيذ،  والك�صل  ال�صرتخاء، 
وقتاً  وقتني،  معها  فق�صيت 
لكتابة  ووقتا  القراءة،  ملتعة 
عمل  الرواية  لها..  مقدمة 
للكاتب  اآخر، وجديد، وخمتلف 
جتارب  بعد  احلجار،  واملبدع 
باب  بها  طرق  متنوعة،  اأدبية 
بني  لتعي�ص  وتركها  الإبداع، 
النا�ص، حمدثة ذلك ال�صجيج«.

ثالث  للحجار  �صدر  اأنه  يذكر 
»فرا�صة  هي:  قبل،  من  روايات 
�صيا�صية«،  »نا�صطة  امليدان«، 

و«احلا�صية«.
وكالت 

ال�صويدية  الأكادميية  اأعلنت 
علماء   3 فوز   ، موؤخرا   للعلوم 
وفرن�صا  املتحدة  الوليات  من 
للفيزياء  نوبل  بجائزة  وكندا 
اإجنازات  بف�صل   ،2018 لعام 
الليزر  تكنولوجيا  جمال  يف 
الأ�صعة  تعمل على حتويل  التي 
ال�صوئية اإىل اأدوات ت�صويب لها 

ا�صتخدامات خمتلفة.
امراأة  اأول  الفائزين  بني  ومن 
تفوز بجائزة نوبل للفيزياء منذ 

55 عاماً.
اآرثر  الأمريكي  العامل  وفاز 
يف  يعمل  الذي  اآ�صكني، 
الوليات  يف  بل«  »خمتربات 
اجلائزة  بن�صف  املتحدة 
تكرمياً له على اخرتاع »ملقاط 

ب�رصي«.
وتقا�صم العامل الفرن�صي جريار 
اجلن�صية  يحمل  الذي  مورو 
والعاملة  اأي�صاً،  الأمريكية 
�صرتيكالند،  دونا  الكندية 
يف  لعملهما  الآخر  الن�صف 

جمال الليزر عايل الكثافة.
التي  �صرتيكالند  ت�صبح  وبذلك 
»ووترلوو«  جامعة  يف  تعمل 
الكندية ثالث امراأة تفوز بنوبل 
بعد  الإطالق  على  للفيزياء 
ماري كوري عام 1903، وماريا 

جوبرت-ماير عام 1963.
موؤمتر  يف  �صرتيكالند  وقالت 
وقت  بعد  الهاتف  �صحايف عرب 
الفوز  نباأ  تلقيها  من  ق�صري 
اأننا  الوا�صح  »من  باجلائزة 

بعاملات  لالحتفاء  بحاجة 
وناأمل  الفيزياء لأننا موجودات 
قدماً  التوجه  هذا  مي�صي  اأن 
بوترية اأ�رصع مع مرور الوقت«.

على  الذكور  العلماء  ويهيمن 
منذ  نوبل  جوائز  معظم 
جمال  يف  خا�صة  طويل  وقت 

الفيزياء.
و�صرتيكالند هي اأول امراأة تفوز 
اأي فئة منذ 3  بجائزة نوبل يف 
الأكادميية  وقالت  �صنوات. 
العام  للعلوم  ال�صويدية  امللكية 
املا�صي، اإنها �صت�صعى للت�صجيع 
على تر�صيح الباحثات للبدء يف 

التعامل مع هذا اخللل.
وتعود اخرتاعات العلماء الثالثة 
القرن  ثمانينيات  منت�صف  اإىل 

مبرور  واأحدثت  الع�رصين، 
فيزياء  جمال  يف  ثورة  ال�صنني 

الليزر.
للفيزياء هي ثاين جوائز  ونوبل 
بعد  العام  هذا  تعلن  التي  نوبل 
الفائزين  الثنني، عن  الإعالن، 
تكرمياً  للطب  نوبل  بجائزة 
�صبيل  يف  اكت�صافات  على  لهما 
ت�صخري جهاز املناعة ملحاربة 

ال�رصطان.
لالآداب  نوبل  جائزة  وحجبت 
منذ  الأوىل  للمرة  العام  هذا 
عقود بعد ف�صيحة �صوء �صلوك 
ان�صحاب عدد  اإىل  اأدت  جن�صي 
ال�صويدية  الأكادميية  اأفراد  من 

التي متنحها.
 وكالت
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الكاتبة ال�ساعدة كرمية درار ح�سريا "للو�سط "

�س�أترجم »غربة الروح 
والوجدان« اإىل لغ�ت الع�مل

ا�ستطاعت الكاتبة ال�ساعدة كرمية درار  هذه املوهبة الفريدة من نوعها  اأن جتمع  بني الرتجمة وال�سحافة 
واملحاماة والكتابة الأدبية   اأين فر�ست هذه الأخرية نف�سها يف ال�ساحة الأدبية من خالل  باكورة اأعمالها التي حملت 

عنوان »حداد على نوتات الناي« )غربة الروح والوجدان(  ال�سادرة عن دار املثقف  يف 2018 و التي  �ست�سارك  بها 
يف �سيال 23 لتتزين رفوف مكتبات  املعر�ض الدويل للكتاب باجلزائر بهذه الرائعة التي  ينتظر منها الكثري  من 

النجاحات  لدى القراء الذين �سيتوافدون بكرثة اإىل هذه التظاهرة الأدبية  املهمة ، حيث ك�سفت لنا هذه الأديبة  
من خالل هذا احلوار ال�سيق واحل�سري  الذي جمعها مع يومية  »الو�سط » عن م�سمون   موؤلفها الأول يف م�سوارها 

اإ�سافة اإىل  احلديث عن   م�ساريعها امل�ستقبلية يف جمال الرتجمة والكتابة.

حاورها: حكيم مالك

 من هي كرمية درار؟

يف  املولودة  درار   كرمية  
التي  بالبليدة    1982/11/28
ذات  واأنا  راأ�سي  م�سقط  تعد 
اجلزائري  ال�رشق  من  اأ�سول 
خا�ص  مبعهد  التحقت    ،
يف  وتخ�س�ست  بال�سحافة 
بعنابة   املكتوبة   ال�سحافة 
وتخرجت من  هذا املعهد عام 
العلوم  در�ست  وبعدها   ،  2004
بجامعة  واالدارية  القانونية 
وتخرجت  بالبليدة  دحلب  �سعد 
عام 2007 ، ثم وا�سلت الدرا�سة 
بجامعة اجلزائر  وحت�سلت على 
�سهادة الكفاءة املهنية للمحاماة 
معتمدة  كمحامية  وعملت 
اجلزائر  ق�ساء  جمل�ص  لدى 
عام  القانونية  اليمني  اأداء  بعد 
درا�ستي  تابعت  بعدها   ،  2010
اجلامعية وحت�سلت على �سهادة 
االإيطايل   االأدب  يف  لي�سان�ص 
  2015 عام  ترجمة  تخ�س�ص 
املحاماة  مهنة  تركت  و   ،
يف  كمرتجمة  للعمل  وان�سممت 
من  باجلزائر  ايطالية  �رشكة 
والرواية  واالأدب  ال�سعر  هواة 
ع�سوة  اأن  العلم  مع  والق�سة  
الكرتونية  ايطالية  مبجلة 
italianaquotidiana »اأقوم 
املقتطفات  بع�ص  برتجمة 
اللغة  اإىل  العربية   االأدبية 
االإيطالية واالإ�سبانية واالإجنليزية 
دعما مني لن�رش الفنون االأدبية 
والروايات العربية  لكتاب عرب 
فاأنا    ، اأوروبا  اإىل  جزائريني  و 
ع�سوة مبجلة ايطالية الكرتونية 
 i ta l ianaquot idiana
بع�ص  برتجمة  »اأقوم 
العربية  االأدبية  املقتطفات 
واالإ�سبانية  االإيطالية  اللغة  اإىل 
لن�رش  مني  دعما  واالإجنليزية 
والروايات  االأدبية  الفنون 
العربية لكتاب عرب وجزائريني 

اإىل اأوروبا .
 

القارئ يتوق ملعرفة 
حمتوى باكورة 
اأعمالك »حداد 

على نوتات الناي«، 
احلا�سرة يف �سيال   

23؟

الناي«  نوتات  على  »حداد 
الروح  )غربة  االأول  جزئه  يف 

جمموعة  هي   ) والوجدان 
ق�س�سي  قالب  يف  خواطر 
على  يحتوي  �سعرية  نكهة  ذو 
ن�سو�ص  ذات جتربة  جمموعة 
حم�سة  اجتماعية  �سخ�سية 
ا�ستغرق   ولقد  معا�ص  لواقع 
�سنوات   ثالث  العمل  هذا  مني 
فكل ن�ص يحمل  عنوان م�ستقل 
منط  على  خرج  وفريد  بذاته 
االعتيادي والن�سو�ص الروتينية  
كن�ص يحمل عنوان »امل�سعوذة« 
القدر«  »زغاريد   ، »ال�سبح«    ،
واآخر   وغريها  »الزهامير«  
عنوان  يحمل  الكتاب  يف  ن�ص 
كل  يلخ�ص   « بذاته  »العمل 
يف  املوجودة  الن�سو�ص  فحوى 
الكتاب متاأثرة باالآداب العاملية 
وباملذهب الكال�سيكي  اأو االأدب 
اخل�سو�ص   وجه  على  االيطايل 
الن�سو�ص حتكي  هذه  اأن  حيث 
ال�سمها  يرمز  امراأة   حكاية 
الروح والوجدان وحربها  بغربة 
مع القدر بحلوه ومره  للوقوف 
من جديد من وحي االأمل  ينب�ص 
القلم  تولد املوهبة »حداد على 
عدة  بعد  جاء  الناي«  نوتات 
يوميات  اأولها  كان  تعديالت 
»عقالنية  ثم  م�رشدة  امراأة 
والتمحي�ص   الغربلة  وبعد  قدر« 
توقفت عند هذا العنوان  الذي 
يف  ال�سامدة  املراأة  اىل  يرمز 

وجه اإرها�سات القدر وتوابعه.

كيف ت�سفني عالقتك 
مع من�سورات املثقف؟

الن�رش،   جتربة جديدة مع دور 
للعمل  حمفزة  االأولية  الروؤية 
مع الدار والبقية نرتكها لالأيام، 
والت�سهيالت  االهتمام  اأن  اإال 
للمبدع النا�سئ وحديث التجربة 

بادرة يف واجهة الرتحيب.

من هم الأ�سخا�ض 
الذين دعموك يف 

جمال الكتابة؟

مهمة  �سخ�سيات  ثالث  هناك 
�ساندتني يف م�رشوع ن�رش هذا 
ال�سيدة  احلكيمة  وهي  الكتاب 
بريم  والدكتورة  جازية  ريزيبيل 
مع  بريم مرمي  والدكتورة  �سارة 
اأنهم  اإال  خمت�سون  اأطباء  اأنهم 
واالأدب  ال�سعر  بعامل  �سغوفني 
معنويا  دعموين  من  هم  فهوؤالء 

لتج�سيد هذا امل�رشوع.

كيف كانت 

جتربتك مع مهنة 
املحاماة وال�سحافة 

والرتجمة؟

كانت  ال�سحافة  مع  جتربتي   
اليوم  جريدة«  مع  ا�ستثنائية 
»وكانت بالن�سبة يل اأقرب مهنة 
اأو  هاويا  كان  �سواء  للكاتب 

حمرتفا.

اأما فيما يخ�ض جتربة 
مهنة »املحاماة« كانت 
جتربة متعبة للغاية 

بعد خو�ض غمار 
املحاكم واملرافعات..

عدة  يف  الرتجمة  جتربة  اأما 
كانت  اإلكرتونية  ايطالية  مواقع 
التي  املغامرات  اأجمل  من 
االآن  حتى  اأخو�سها  مازالت 
الإي�سال ر�سالة للمبدع اجلزائري 

اإىل العامل.

 ملن تقرئني؟ ومن هم 
الأدباء الذين تاأثرت 

بكتاباتهم؟

يف  يزيد  راق  حرٍف  لكل  اأقراأ 
حٍد  اإىل  ويغطي  اللغوي  الزاد 
ما رغبتي اجلارفة للقراءة اقراأ 
االإيطاليني  االدباء  من  للكثري 
...وتاأثرت مبذهبهم الكال�سيكي  
 Alberto الكاتب    مثل 
 Donna يف كتاب Moravia
روما  من  »امراأة    di Roma
و   اأ�سياء   le cose وكتابه   «
 Il Nome della كتاب)  
 Umberto: للكاتب   )  Rosa
»و  »الزهرة  ا�سم  Ecco  معناه 
 Dante للكاتب   اأي�سا  اأقراأ 
الذي  كتابه   يف    Alighieri
 Tra il  »: عنوان   حمل 
  »paradiso e l>inferno
وجهنم  »الفردو�ص  بني  معناه  و 
�سبيها  جاء  الكتاب  وهذا   ،  «
يحمل  و  املقفع«  »ابن  بكتاب 
واأقراأ  الغفران«  »ر�سالة  عنوان 
»اأغاثا كري�ستي« ووليام  لـ  اأي�سا 
 Italo Calvino و   �سك�سبري 
الق�س�سية  جمموعته  يف 
االأربعة  حيث جاءت  باأجزائها 
األ�سنة  على  ق�س�سه  معظم 

احليوانات والب�رش.

ماذا ا�ستفدت من 
جتربتك مع الإذاعة 

الثقافية اجلزائرية 
والعالمي ر�سيد 

�ساحلي؟

وغنية  يافعة  جتربة  كانت 
اجلزائرية  الثقافية  االإذاعة 
برنامج  باإحداث  اهتمت 
ال�سابة  باملواهب  يعنى  خا�ص 
ع�رشون  من  اأكرث  مدار  على 
برنامج  ...عاي�ست  عاما 
»�سياء  اآخرها  ال�سابقة  بن�سخه 
خاللها  من  �سهدت  الكلمات« 
نقد اعتربه دائما بالبناء والذي 
التوقف  اأعطاين دافعا يف عدم 
عن الكتابة وال�ستن�ساق احلرف 
من  امل�ستمع  اإىل  ي�سل  حتى 
مل  وبدوره  القلب  اإىل  القلب 
يتوانى االإعالمي ر�سيد �ساحلي 

بالن�سيحة والكلمة الطيبة.

ما هو امل�سروع الثقايف 
الذي تطمحني 

بتج�سيده على اأر�ض 
الواقع؟

اإحدى  مع  مفاو�سات  هناك   
ن�رش  دار  االيطالية  الن�رش  دور 
Bompiani يف ترجمة اأعمال 
اإىل  ال�سباب  املبدعني  كتابنا 
واالجنليزية  االيطالية  اللغة 
طبعا  ال�سخ�سية  املوافقة  بعد 

والعمل جاري.

كلمة عن الإعالمي 
والكاتب رابح فياليل؟

اليا�سمني  »وعد  رواية  �ساحب 
ارتبط  الذي  االإعالمي  هذا   «
ا�سمه كثريا بربورتاجاته اجلريئة 
اأتابعها منذ  التي كنت  والراقية 
اأحد  يل  بالن�سبة  وكان  ال�سغر 
اجلزائر  يف  ال�سحافة  قامات 
واالأدب   للحرف  ولع�سقي 
مع  اأتوا�سل  اأن  االأقدار  �ساءت 
من  والكاتب   ال�سحفي  هذا 
العيار الثقيل   ، فقررت عندها 
وهي  اليا�سمني«  »وعد  ترجمة 
ثم  االإجناز،  طور  يف  حاليا   
املقتطفات  بع�ص  ترجمت 
باللغة  �سحفية«  »حكايات  من 
االإجنليزية وااليطالية يف جملة 
ايطالية اإلكرتونية تعنى باالآداب 
�سدى   والتي وجدت  العاملية   
الو�سط  يف  النظري  منقطع 
�سداقتي  وبالتايل   االأوروبي  
واالحرتام  التقدير  على  مبنية 
يتوانى  مل  الذي   املبدع  لهذا 

مد  يف  اأبدا  فياليل   رابح 
اأخذت  فلقد  يل    العون  يد 
م�رشوع  اأما   القيمة،  بن�سائحه 
حتمل  التي  القادمة   روايته 
عنوان« العلبة »  �ساأتوىل جتربة 
الفرن�سية  اللغة  اإىل  ترجمتها 

بحول اهلل .

كلمة عن الكاتب 
واملدقق اللغوي �سليم 

امليلودي؟

تعاملت  الذين  املدققني  من   
�سنوات  مدار  على  معهم 
ميلودي  �سليم  الكاتب  خلت، 
الو�سط  يف  يلقب  كما  اأو 
احلرف،  بعا�سق  االأدبي 
الر�سائل  كتاب  �ساحب  هو 
�سهرزاد  اإىل  ع�رشة  االثنتا 
اأن  �سف  موؤخرا،  �سدر  الذي 
الداعمني  من  احلرف  عا�سق 
والعرب  اجلزائريني  للمبدعني 
وذلك لتفانيه يف خدمة احلرف 
واإي�ساله مقروءا وم�سموعا اإىل 

القارئ.

 هل لك اأن تعطينا 
ملحة عن روايتك 

اجلديدة »امراأة يف 
تقومي ال�سراب«؟

رواية »امراأة يف تقومي ال�رشاب«  
واقعية  اأحداث  بني  مزج  هي 
�سخ�سية  على  حتكي  وخيالية 
فتاة  »وهي   ريزيبل  »ليونورا 
عا�ست حياة �سعبة مع والدها 
اأبيها بعد وفاة والدتها  وزوجة 
معنويا  تدعمها  كانت  التي 
جزيرة  يف  اأحداثها  تدور  و 
اإحدى  يف  االيطالية  »�سي�سليا« 
   Palermo   مدنها القروية بـ
ليونورا من عائلة ثرية ولكن   ،
كل  على  االأب  زوجة  ا�ستولت 
االأمالك بعد اأن اأجنبت ولدين  
االأمور  بزمام  تتحكم  و�سارت 
و  درا�ستها   ليونورا  وا�سلت   ،
واجهتها  �سعوبات حتى تكمل 

االأب  زوجة  ولكن  درا�ستها 
وقفت يف طريق الفتاة اأجربتها 
اأقرباء  اأحد   من  الزواج  على  
ليونورا  زواج  بعد  و   ، الزوجة 
من Paolo ، اكت�سفت اأنه  كان 
من اأحد رواد املافيا باإيطاليا 
و  فيها   يد  االأب  لزوجة  وكان 
جرائم   عدة  يف  �سلوعهما 
ليونورا  حياة  �سياع  وبعد 
وامل�سائب  املاآزق  وبعد 
فقدت  وبعدما  املتكررة..... 
جرعة  ب�سبب  الوحيد  ابنها 
باخلطاأ  املخدرات  يف  زائدة 
ل�سغر �سنه حيث قرر االن�سمام 
اإىل املافيا و انتقاما من »باولو 
»وجوليانا زوجة اأبيها وانتقاما 
من كل من خذلها  و اإميانا منها  
تاأخذ  وطن  هي  العدالة  اأن 
القوة  اأو  بالقانون  وتتحقق 
ا�ستثنائية  بطريقة  االنتقام 
على  تخطر  تكن  مل  وحيادية 
فنمط  عرفها  ممن  اأحد  بال 
واقعي  كال�سيكي  الرواية 
االإيطايل  االأدب  برواد  متاأثرة 
giovani vergaو  مثل  
Francesco petrarcaو 

.Alberto Moravia

هل تفكرين م�ستقبال 
برتجمة اأعمالك اإىل 

لغات العامل؟

اأعمايل  اأطمح برتجمة  بالطبع 
على  »حداد  ن�سو�ص  وخا�سة 
نوتات الناي«...  )غربة الروح 
والوجدان( اإىل لغات العامل من 
بينها اللغة االيطالية والفرن�سية 

واالإ�سبانية واالإجنليزية اأي�سا.

كلمة اأخرية نختم بها 
هذا احلوار؟

الو�سط  اأ�سكر جريدة«  بدوري 
اإظهار  فر�ص  تتيح  »التي 
للقارئ،  اجلزائريني  املبدعني 
�ساهم  ذاته  حد  يف  دعم  هذا 
يف رفع م�ستوى العطاء االأدبي 

و�سكرا.
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�سري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�سبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ما الفرق بني �صربة ال�صم�ض وال�صربة احلرارية؟
ال�شم�ض  �رضبة  تندرج 
�شمن  احلرارية  وال�رضبة 
خالل  ال�شائعة  املتاعب 
اأ�شعة  ب�شبب  ال�شيف  ف�شل 
وارتفاع  ال�شاطعة  ال�شم�ض 
والرطوبة  احلرارة  درجة 
بينهما  الفرق  فما  العالية، 
التعامل  ميكن  وكيف 

معهما؟
ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، 
الأملانية  الرابطة  قالت 
اجللدية  الأمرا�ض  لأطباء 
تن�شاأ  ال�شم�ض  �رضبة  اإن 
الراأ�ض  لتعر�ض  نتيجة 
املبا�رضة،  ال�شم�ض  لأ�شعة 
وتتمثل اأعرا�شها يف ال�شداع 
والدوار  العنق  موؤخرة  واآلم 
ينبغي  وهنا  والغثيان. 
ال�شم�ض  اأ�شعة  عن  البتعاد 

فورا وتربيد الراأ�ض بحذر.
اأما ال�رضبة احلرارية فتن�شاأ 
العالية  الرطوبة  ب�شبب 
هو  كما  ال�شديدة  واحلرارة 
مثال.  ال�شيارة  داخل  احلال 
على  ال�شتدلل  وميكن 
ال�رضبة احلرارية من خالل 
اجل�شم  و�شخونة  احمرار 
باأكمله، ولي�ض الراأ�ض فقط، 
بالإ�شافة اإىل احلمى والدوار 
والغثيان واأعرا�ض ال�شدمة.

ينبغي  احلالة  هذه  ويف 
فوراً،  ال�شيارة  من  اخلروج 
بوا�شطة  اجل�شم  تربيد  مع 
عن  بعيداً  رطبة  كمادات 
القلب، اأي اليدين والأقدام، 
�شيئاً  اجل�شم  بقية  تربيد  ثم 
عدم  مراعاة  مع  ف�شيئاً، 
تربيد اجلذع مبا�رضة. وعلى 

ا�شت�شارة  ينبغي  حال  اأية 
ال�شتباه  حال  يف  الإ�شعاف 
يف الإ�شابة ب�رضبة حرارية.

ب�رضبة  الإ�شابة  ولتجنب 
حرارية  �رضبة  اأو  �شم�ض 
ينبغي جتنب التعر�ض لأ�شعة 
خا�شة  املبا�رضة  ال�شم�ض 

مع  الظهرية،  فرتة  خالل 
غطاء  ارتداء  على  احلر�ض 
بالن�شبة  خا�شة  للراأ�ض، 
ال�شغار  والأطفال  للر�شع 
ال�شعر  ذوي  والأ�شخا�ض 
لديهم  الذين  اأو  اخلفيف 

�شلع.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�شداد الرئوي ال�شبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�شبح 

ال�شبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�شحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رض( ال�شبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�شدادي املزمن، فما اأعرا�شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�شداد الرئوي املزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب ان�شداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق التنف�ض

* ال�شعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�شي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان ت�شاعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�شه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

- التلقيح �شد الفريو�شات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية
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من معاين احلكمة الورع 
اً َكِثرياً﴾ ]�سورة البقرة  َمَة َفَقدرْ اأُوِتَي َخريرْ كرْ ِ ﴾َوَمنرْ يُوؤرَْت الرْ
الآية:269[  من معاين الكمة اأن يكون ورعاً, فقد ورد 
اأن: )) ركعتان من ورع خرٌي من األف ركعة من خملط((  ] 

اجلامع ال�سغري عن اأن�س[
 الورع هو الذي ي�سع هام�س بينه وبني املعا�سي الورع 

هو الذي يبتعد عما يجره اإىل مع�سية, الورع هو الذي يدع 
هام�س اأمان بينه وبني املعا�سي؛ لأن اهلل عز وجل يقول:  ﴾
َربُوَها﴾  ]�سورة البقرة الآية:187[   ِ َفَل تَقرْ ِتلرَْك ُحُدوُد اهلَلهّ
يقول عليه ال�سلة وال�سلم يف الديث ال�سحيح:  ))اللَل 

((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان  , والرام بنِيهّ بنِيهّ
بن ب�سري[ ال�رسقة و القتل و الزنا اأ�سياء حمرمة وهي 

وا�سحة كال�سم�س, يغت�سب مالً حراماً, الغيبة حرام, 
النميمة حرام, اإن�سان دخله حلل, طبخ واأكل ل ي�ساألك؛ 

لأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, 
وماله حلل, ا�سرتى طعاماً واأكل هو واأولده.  ما �سمعت يف 
تاريخ الدعوة اإن�ساناً يقول: اأ�ستاذ طبخت فا�سولياء, هل يف 
عملي �سيء؟ ل اأحد ي�ساأل؛ لأن العمل حلل. اإن�سان تزوج, 

اإن�سان فتح حمًل جتارياً, باع مواد غذائية, مل يكذب, مل 
يغ�س؛ فالرام ال�رسف بني, واللل ال�رسف وا�سح, ول 
يختلف فيه اثنان, ولي�س هناك اأية م�سكلة, اأين امل�سكلة؟ 
يف ال�سبهات, �سيء من زاوية حلل من زاوية حرام, الورع 

يقت�سي اأن تدع هذا ال�سيء ورعاً.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رسار 
امُلرتِتهّبة عليها, ومهما كان, فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه, ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
والكبائر, ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنرَْهورَْن  فقال: ﴾ اإِنرْ جَترْ
ِخلرُْكمرْ  ررْ َعنرُْكمرْ �َسِيهّئَاِتُكمرْ َونُدرْ َعنرُْه نَُكِفهّ
َخًل َكِرمًيا ﴾, فدَلهّ ِذكُرها على  ُمدرْ

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر, وُكلُهّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإلَهّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر,  هو اأكَبُ منُه, فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِسهّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رسار, واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

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

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

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

كارثة التبول يف امل�شجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال الأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�س , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
ِريق  فاأُهرْ ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
الاجز  وال�ســلم  ال�سلة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه الالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�سياً 

اأن  لبد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رس الطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  الل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَهّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فل يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
, الكفر و الإلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴾ مَلرْ تَُكنرْ ِفترْنَتُُهمرْ اإَِلهّ اأَنرْ َقالُوا 
ِكنَي ﴾ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ انرُْظررْ َكيرَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنرُْف�ِسِهمرْ﴾ ]�سورة  ِ ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رسرْ َواهلَلهّ

الأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
لم-  لة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رسكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة الإخل�س, َمرُدهّ  قال امُلف�رِسهّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س, واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س, حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  لة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك, فاأَنزَل اهلَلهّ ِ �سلَهّى اهلَلهّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ امل�رِسكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلهّ
؛ لأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلهّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت اإَلهّ �سيوَرُث, واإَنهّ  َمُد: الَهِّذي مَلرْ يَِلدرْ َومَلرْ يُولَدرْ َمُد(, وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*اهلَلهّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلرْ يَُكنرْ لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلهّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه, فاأنزل اهلل  لة وال�سهّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة الإخل�س. , فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اهللُ عليرِْه و�سلَهَّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ فرْ لنا ربَهّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 
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معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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نا�سا  مع  بالتعاون  ني�سان  بد�أت 
و�إد�رة �لطري�ن �لفدر�لية بالواليات 
�ملتحدة لتطوير نظام قيادة ذ�تية 
عن  مر�قبته  على  �لب�رش  ي�رشف 

بعد.
�سي�سمح  �جلديد  ني�سان  نظام 
�ل�سيار�ت  مب�ساعدة  ب�رش  لعاملني 
للزحام  �لتكيف  على  �لذ�تية 
�الأخرى  �لطرق  وظروف  و�لطق�س 

بعد  عن  وفوري  مبا�رش  ب�سكل 
ب�رشي  عامل  �سياأمر  كمثال، 
بعد  عن  م�سارها  بتغيري  �ل�سيارة 
لتفادي طريق م�سدود �أو غري ذلك 
نظام  وي�ستخدم  �لظروف،  من 
و�أنظمة  روبوتات  تقنية  ني�سان 
م�سابهة  متقدمة  وت�سوير  تو��سل 
مع  للتو��سل  نا�سا  ت�ستخدمه  ملا 

مركبات روفر �ملريخ.

بيانات  �نتقال  يتطلب  �لنظام 
�لفيديو و�ال�ست�سعار من �ل�سيار�ت 
�لذ�تية للعاملني �لب�رشيني عن بعد 
ب�سكل حلظي ليتم �تخاذ �لقر�ر�ت 
وت�ستهر  �لفور،  على  �ل�سحيحة 
�ملجاالت  هذه  يف  بتفوقها  نا�سا 
يف  جهودها  يف  بالفعل  ر�أينا  كما 

�ملريخ وعلى �سطح �لقمر.
�أي�سا  ني�سان  تعمل  ذلك،  بجانب 

خمتلف  ذ�تية  قيادة  نظام  على 
ي�سمح لل�سيار�ت بالتحكم يف نف�سها 
بالكامل بدون �أي تدخل ب�رشي يف 
كل �لظروف، و�آخر ما و�سلت �إليه 
نظام  هو  �ملجال  هذ�  يف  ني�سان 
لل�سيارة  ي�سمح  �إذ   ،ProPilot
�لوقت  �أغلب  يف  نف�سها  بتوجيه 
حتريك  بدون  �ل�رشيعة  بالطرق 

�إ�سبع من �ل�سائق. 

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�س ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�س من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�س 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�س �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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تقرير »مثري« عن غوغل يثري غ�سب م�ستخدمي �أندرويد

�أندرويد،  �لت�شغيل،  نظام  �أن  �إىل  غوغل  بيانات  جمع  حول  تقرير  تو�شل 
ير�شل معلومات �شخ�شية �أكرث بع�رش مر�ت، مبا يف ذلك بيانات �ملوقع، �إىل 

.iOS عمالق �لتكنولوجيا مقارنة بنظام �آبل
من  �شميدت،  �شي  دوغال�س  �لأ�شتاذ،  �أجر�ه  �لذي  �لبحث  فاإن  ذلك،  ومع 
جامعة Vanderbilt، يدعي �أن هذ� �لرقم هو جمرد »قمة جبل �جلليد«، 
لأنه ل ميثل �لن�شاط عندما يكون �جلهاز قيد �ل�شتخد�م. ومبجرد �أن يبد�أ 
�خلادم  �إىل  �ملر�شلة  �لبيانات  تزد�د  هو�تفهم،  با�شتعمال  �مل�شتخدمون 
»ب�شكل ملحوظ«و�أثار هذ� �لبحث غ�شب م�شتخدمي �أندرويد �لذين �تهمو� 

غوغل يف منا�شري على تويرت، باأنها »ت�شتفيد من جميع بياناتهم«.
حو�يل  �إر�شال  على  قادرة  �ملفعلة  غري  �أندرويد  �أجهزة  �أن  �لبحث  ووجد 
900 عينة بيانات �إىل غوغل، خالل 24 �شاعة فقط. وير�شل هاتف �أندرويد 
�خلامل )مع ن�شاط مت�شفح Chrome يف �خللفية(، معلومات �ملوقع �إىل 
غوغل 340 مرة خالل �ليوم، �أو مبعدل 14 عينة من �لبيانات يف �ل�شاعة ويف 

�ملقابل، تتلقى خو�دم �آبل بيانات �ملوقع مرة و�حدة يوميا، وو�شل حجم 
�أجهزة  عرب  غوغل  تتلقاه  مرة مما  بـ16  �أقل  �إىل  �ملجمعة  �ملوقع  بيانات 
و �أندرويد  من�شات  �أن  حقيقة  على  �ل�شوء  �لنتيجة  هذه  وت�شلط  �أندرويد 
Chrome، تلعب دور� مهما يف جمع بيانات غوغل، وفقا للورقة �لبحثية 

�لتي نُ�رشت �لأ�شبوع �ملا�شي.
بعد  قليلة،  �أيام  لل�رشكة يف غ�شون  ثانية  �لتقرير مبثابة �رشبة  ويعد هذ� 
�أن �تُهمت غوغل بتتبع حركات �مل�شتخدمني ب�شكل روتيني على �لرغم من 
مطالبتهم �ل�رشيحة بالتوقف عن ذلك وت�شتطيع غوغل �حل�شول على مثل 
هذه �لبيانات دون �أن يتفاعل �مل�شتخدم مع �جلهاز، عرب �أندرويد ومت�شفح 
�لنا�رش  �أدو�ت  عن  ف�شال  و�خلر�ئط،  يوتيوب  وتطبيقات   Chrome

.AdWordsو AdMobو Analytics و�لإعالنات، مثل
و�نتقدت غوغل ب�شدة هذ� �لبحث، حيث قال �ملتحدث با�شمها �إنه »يحتوي 

على معلومات م�شللة ب�شكل كبري«، ح�شبما ذكرت تقارير تلغر�ف.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها �لقادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  �أ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، و�لذي من �ملفرت�س �أن تك�شف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري �لعالمة �لتجارية
�إىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�شويقية  �لفيديوهات  فاإن  �لأمر 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار �لأمور.
قد  �ل�شابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�س  ب�شبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�س �ملنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�س �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �شام�شونغ قررت ��شتباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�س �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�شتخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�شري 
قر�ًر� بزيادة �شعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�شادرة  �ملعلومات  و�أو�شحت 
�لهاتف  ح�شول  �إمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�شمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  �مل�شتمر  �لفيديو 
�شعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هو�تفها 
حت�شًنا  ت�شكل  �أنها  كما  �ملختلفة، 
�لعام  كبرًي� بالن�شبة لبطارية جهاز 
 ،8  Galaxy Note �ملا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�شوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��شفات  �شياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�شل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  �لأ�شو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�شو�ئي  و�شول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�شة  ثنائية  �أ�شا�شية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�شا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�شحن �ل�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ض قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�شيكي  �شوز�ن  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �شناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��شتك�شف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�شيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�شها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  �لذي  �لر�شمي”  “غري  �مل�شدر 
بو��شطة موظفي يوتيوب.

�ل�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�شغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �شمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�شتالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�شفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  و�ل�شرت�كات،   Trendingو �لرئي�شية، 
�لرئي�شية و�ل�شتك�شاف  �ل�شفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�شرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�شاهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ش�شة  �لفيديو  تو�شيات 
بن�شاط �لعر�س �ل�شابق و�شلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�شاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



 حيث التقت يومية » الو�سط » عديد الأولياء 
الذين بالرغم من مرور �سهر كامل على الدخول 
مقر  اإىل  يومية  ب�سفة  يحجون  املدر�سي  
مديرية الرتبية وهم يف قمة ال�ستياء وال�سخط 
املوؤ�س�سات  طرف  من  �سدهم  مت  اأن  بعد 
غري  الأق�سام  جمال�س  قرار   « بعبارة  الرتبوية 
قابل للنقا�س » ويف ال�سياق اأكد لنا ويل تلميذ 
الأوىل يف  للمرة  ر�سب  �سنة   17 البالغ  ابنه  ان 
�سهادة البكالوريا مت طرده دون وجه حق فيما 
�سنا  منه  اكرب  اآخرين  تالميذ  اإعادة  قبول  مت 
حق  باأي   « ال�سخط  بلغة  اآخر  ويل  وت�ساءل   ,
يرمي هوؤلء الأ�ساتذة باأبنائنا اإىل ال�سارع رغم 
امتالكهم حق الإعادة ؟ هذا واأ�رص حمدثونا 
 « ال�سيدة  القطاع  وزيرة  اإىل  نداء  توجيه  على 

نورية بن غربيط » التدخل وفتح حتقيق جدي 
عن  ال�سادرة  الطرد  حالت  مالب�سات  يف 
جمال�س الأق�سام �سنويا والتي تكون يف غالبية 
�سيا�سة  تعك�س  ول  للقانون  منافية  الأحيان 

ظاهرة  ن�سب  من  التقليل  اىل  الرامية  الوزارة 
الت�رصب املدر�سي التي تفاقمت ب�سكل رهيب 
من  عنها  ينجر  وما  الأخرية  ال�سنوات  خالل 

اآفات خطرية تعود بال�سلب على املجتمع . 

�أح�سن مرزوق

�الأ�ساتذة يف قف�ص �التهام

ع�شرات حاالت طرد التالميذ بالبويرة
��ستكى ع�سر�ت �الأولياء على م�ستوى والية �لبويرة من ما و�سفوه بالظلم �ملجحف �لذي تعر�ص 
 له فلذ�ت �أكبادهم من تالميذ �لثانويات و�ملتو�سطات بعد ف�سل جمال�ص �الأق�سام ب�سفة نهائية£

 يف قر�ر�ت طردهم من مقاعد �لدر��سة وعدم منحهم فر�سة الإعادة �ل�سنة .

�سيدي بلعبا�ص

حجز دراجة مبحوث عنها 
من طرف االأنرتبول 

والتحري  البحث  بفرقة  ال�رصطة  قوات  األقت 

)BRI( القب�س على �سخ�س يف العقد الثالث من 

العمر بعد تورطه يف تهمة احليازة على دراجة نارية 

من احلجم الكبري حمل بحث دويل واحليازة على 

رخ�سة  بدون  فاخرة  مركبات  ولواحق  غيار  قطع 

لغر�س املتاجرة فيها , قوات ال�رصطة ا�سرتجعت 

ب�سيارات فاخرة  الغيار اخلا�سة  العديد من قطع 

مت  كما   porscheو   Range Rover نوع  من 

اإجناز اإجراء ق�سائي �سد ال�سالف الذكر حيثيات 

لفرقة  ال�رصطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود  الق�سية 

مفادها  ملعلومات   )BRI( والتحري  البحث 

الفاخرة   للمركبات  غيار  قطع  ببيع  �سخ�س  قيام 

بدون  الكبري  احلجم  من  النارية  والدراجات 

رخ�سة, لتبا�رص امل�سلحة بفتح حتقيق معمق على 

جناح ال�رصعة للك�سف عن مالب�سات هذه الق�سية 

فيه,  امل�ستبه  قانونية مل�سكن  تفتي�س  بعد عملية 

مت �سبط قطع غيار خا�سة مبركبات فاخرة من 

موجهة    porsche و    Range Rover نوع 

للمتاجرة بدون رخ�سة , كما مت �سبط دراجة من 

من  بحث  حمل   BMW نوع  من  الكبري  احلجم 

اإجراءا  اأجنزت  الدولية.امل�سلحة  ال�رصطة  طرف 

ق�سائيا �سد ال�سالف الذكر عن تهمة احليازة على 

دويل  بحث  الكبري حمل  احلجم  من  نارية  دراجة 

واحليازة على قطع غيار ولواحق مركبات فاخرة 

بدون رخ�سة لغر�س املتاجرة فيها, قدم مبوجبه 
اأمام النيابة 

�ص.�سهيب

�سعيدة

 03 جرحى 
يف حادث مرور 
بطريق الكحلة

خلف حادث مروري وقع اأول اأم�س على حمور 
مبحاذاة  الثقيل  للوزن  الإجتنابي  الطريق 
 03 اإ�سابة  �سكن   1200 اجلديدة  ال�سكنات 
اخلطورة  متفاوتة  وك�سور  بجروح  اأ�سخا�س 
 48  -  14( بني  ال�سحايا  اأعمار  ترتاوح  حيث 
�سيارة  اإ�سطدام  عن  جنم  احلادث   .  ) �سنة 
نفعية نوع تويوتا هيليك�س حتمل ترقيم ولية 
حتمل   120  K �سوناكوم  نوع  ب�ساحنة  �سعيدة 
الوحدة  تدخلت  حيث  �سلف  ولية  ترقيم 
الرئي�سية للحماية املدنية لولية �سعيدة على 
ال�ساعة 17 �سا 10 د من اأجل تقدمي الإ�سعافات 
الطبية لهم بعني املكان واإجالءهم على جناح 
الطبية  الإ�ستعجالت  م�سلحة  نحو  ال�رصعة 

بامل�ست�سفى املدين اأحمد املدغري .
خلدون.ع

�سعيدة

حادث مرور خطري يودي بحياة �شخ�ص 

�أدر�ر

وفاة عامل مهني ب�شعقة كهربائية   

جامعة قا�سدي مرباح بورقلة

 ترقية 21 اأ�شتاذ اإىل رتبة 
اأ�شتاذ التعليم العايل

�لطارف

حجز حوايل 27.000 اورو 
باملركز احلدودي ام الطبول 

الرابط   09 رقم  الولئي  الطريق  �سهد 
يوم  تر�سني  و  احل�سا�سنة  بلديتي  مابني 
اأم�س حادث مرور مميت متثل يف اإ�سطدام 
نوع  من  الأوىل  �سياحيتني  �سيارتني  بني 
هيونداي اك�سنت حتمل ترقيم ولية �سعيدة 
و الأخرى من نوع كليو حتمل ترقيم نف�س 
الولية خلف  احلادث هالك �سخ�س بعني 

املكان يبلغ 44 �سنة مع ت�سجيل اإ�سابة 03 
اأ�سخا�س اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
�سنة   77  -  41 مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
قدمت لهم الإ�سعافات الأولية بعني املكان 
ونقلهم على جناح ال�رصعة نحو املوؤ�س�سة 

الإ�ست�سفائية بدائرة احل�سا�سنة .
خلدون.ع

�سخ�س  اأم�س  اأول  م�ساء  تعر�س 
تواجده  خالل  كهربائية  �سعقة  اإيل 
نحو80  كنتة  زاوية  ببلدية   بامل�سجد 
كلم جنوب ولية ادرار وهو عامل مهني 
اإيل  يعود  وال�سبب  الثقايف  باملركز 
خملفات الأمطار الكبرية التي تهاطلت 
خ�سائر  خلفت  التي  املنطقة  على 
معتربة من بينها تدهور �سبكة الكهرباء 

حيث اقبل على مل�س كابل كان مهرتي 
تركت  احلاثة  هذه  املنطقة  مب�سجد 
اثر بليغا يف نفو�س �سكان املنطقة اأين 
نا�سدوا ب�رصورة تدخل �رصكة �سونلغاز 
باتت  التي  الكهربائية  ال�سبكة  واإ�سالح 
تهد حياة ال�سكان خ�سو�سا يف الأماكن 

املبنية بالطني اله�س
بو�سريفي بلقا�سم 

مت ترقية 21 اأ�ستاذا اإىل رتبة اأ�ستاذ التعليم 
جامعة  من  التخ�س�سات  عديد  يف  العايل 
املو�سم  بر�سم  بورقلة  مرباح  قا�سدي 
مما   ,2019/  2018 اجلديد  اجلامعي 
اجلامعة,  بهذه  التاأطري  قدرات  �سيدعم 
ح�سبما ا�ستفيد من م�سوؤويل هذا ال�رصح 

العلمي.
الأ�ساتذة  لهوؤلء  الرتقية  هذه  �ست�ساهم  و 

املتخ�س�سني يف عديد ال�سعب على غرار 
الإعالم  و  الت�سيري  علوم  و  النف�س  علم 
الأدب  و  احلقوق  و  البيولوجيا  و  الآيل 
و غريها يف  الإجتماعية  العلوم  و  العربي 
تعزيز التاأطري وحت�سني الأداء البيداغوجي 
و اإعطاء دفع ملمار�سة »نوعية« للتدري�س , 
ح�سبما اأو�سح مدير اجلامعة على هام�س 

مرا�سم افتتاح ال�سنة اجلامعية اجلديدة.

العاملني  اجلمارك  اأعوان  متكن   
الرئي�سية  املفت�سية  م�ستوى  على 
باملركز  امل�سافرين  لفح�س 
حجز  من  الطبول  ام  احلدودي 
كان  ال�سعبة  العملة  من  مبلغ 
خمبا باحكام حتت غطاء بطارية 

ب�سدد  �ساحبها  كان  �سيارة, 
الرتاب  اإىل  اإدخالها  حماولة 
الوطني حيث مت ت�سجيل خمالفة 
الأموال  روؤو�س  حركة  و  ال�رصف 
من و اإىل اخلارج قدر مبلغ العملة 

ال�سعبة ب 27000 اأورو.

بلدية �حلمامات بتب�سة

انقاد ثالثة اأ�شخا�ص من عائلة واحدة 

�ل�سريك �لويف لكرة �لقدم �جلز�ئرية

الر�شمي  الراعي   Ooredoo
لنادي الوفاق الريا�شي ال�شطايفي

وكالة عدل

اأزيد من 50 األف طعن ملكتتبي 
برنامج عدل 1 و 2

تب�سة  لولية  تدخلت م�سالح احلماية املدنية 
من  متكونة  عائلة  لإنقاذ  اخلمي�س  ليلة  من  
اأفراد علقوا بحافة واد دوار الربارحية   ثالثة 
التابعة اإقليم بلدية  احلمامات وح�سب  م�سادر 
يف  امراأة  اإنقاذ  مت  اأنه  الو�سط  ليومية  اخلرب 
 05 اأعمارهم  ترتاوح   و�سخ�سني  ولدة  حالة 

و36�سنة كانوا عالقني على منت �سيارة �سياحية  
وتقدمي  العائلة  اإنقاذ  مت  انه  البيان   واأ�ساف 
امل�سالح  قبل  من  بهم  والتكفل  الإ�سعافات 
بلدية  ا�ستعجالت   اإىل  ونقلهم  املذكورة  

احلمامات.
ع/ ر�سيد

القدم  لكرة  متمّيز  ك�رصيك  لبُعدها  وفية 
اخلمي�س  يوم   ,Ooredoo الوطنية,وّقعت 
باجلزائر  املتواجد  مبقرها   2018 اأكتوبر   04
العا�سمة, على اتفاقية رعاية مع نادي الوفاق 
الريا�سي ال�سطايفي. مت التوقيع على اتفاقية 

الوفاق  ال�رصاكة ال�سرتاتيجية من قبل رئي�س 
حّمار  ح�سان  ال�سيد  ال�سطايفي,  الريا�سي 
اللطيف  عبد    Ooredooلـ العام  واملدير 
حمد دفع اهلل, بح�سور الطاقم الفني والإداري 

.Ooredoo. لوفاق �سطيف وكذا اإطارات

تلقت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره 
)عدل( يف اإطار برناجمي عدل 1 و 2 اأكرث من 
لدى  ا�ستفيد  ح�سبما  اإداري,  طعن   50.000

م�سوؤويل هذه الهيئة.
وح�سب الأرقام الر�سمية املقدمة على هام�س 
عبد  واملدينة,  والعمران  ال�سكن  وزير  زيارة 
احلميد طمار, لدى مقر عدل, فقد بلغ عدد 
1 ما  برنامج عدل  اإطار  الطعون املودعة يف 

حتى  قبول  مت  حيث  طعن   14.065 ب  يقدر 
الآن 9.311  طعن ورف�س 3.151 طعن فيما 

مت قبول بتحفظ 1.063 طعن. 
اأما بالن�سبة للطعون املودعة يف اطار برنامج 
قبول  مت  طعن   39.974 ب  واملقدرة   2 عدل 
حتى الآن 6.691 طعن و رف�س 13.333 ومت 
 17.352 وتبقى  طعن   2.298 بتحفظ  قبول 

طعن قيد الدرا�سة يف اإطار برنامج عدل 2. 

م�ستغامن

�شكان حي 444 م�شكن 
عدل ببلدية يحتجون

ببلدية  ال�سالم  بحي   « »عدل  �سكنات  قاطني  من  الع�رصات  عرب 
م�ستغامن عن ا�ستيائهم من الو�سعية التي وجدوا عليها �سكناتهم بعد 
اأنابيب  قدم  من  ال�سكنات  تعاين  اذ مت  طويلة  �سنوات  انتظروها  ان 
قال  وقد  الداخلية  التهيئة  ونق�س  ال�رصوب  للماء  املياه املخ�س�سة 
م�ستغامن   ببلدية  ال�سالم  بحي  م�سكن عدل   444 رئي�س جمعية حي 
لالإنارة  انعدام  يعاين من  ال�سكني  اأن احلي   « »الو�سط  ل  قايد عمر 
من  الع�رصات  اىل  م�سريا  اخل�رصاء  الف�ساءات  وغياب  العمومية 
دون  للبلدية  املحلية  ال�سلطات  ا�ستلمتها  التي  والر�سائل  ال�سكاوى 
اأن يتغري الو�سع ويعرف حي ال�سالم بخروبة بانه من كربى الأحياء 
ال�سكنية لبلدية م�ستغامن وتقع به جممعات �سكنية يف �سيغة«عدل » 
قدمية ويبدو اأن و�سعية ال�سكنات القدمية تثري ا�ستياء القاطنني بها 
الذين يطالبون بتوفري مرافق ترفيهية لالأطفال وكذا تهيئة الواجهة 
اخلارجية للحي ال�سكني وتوفري النقل الذي يبقى من اأهم الن�سغالت 
التي يلح عليها املواطنون كما يطالب �سكان حي »444« م�سكن ببلدية 
زيارات  تخ�سي�س  م�ستغامن  لبلدية  البلدي  املجل�س  من  م�ستغامن 

ميدانية لتفقد و�سعية احلي والوقوف على ان�سغالت �سكانه .
م.�أمني   

ورقلة

فوج عبد احلميد بن بادي�ص 
للك�شافة يكرم معلمي 
ابتدائية علي بن زيان 

 قام فوج عبد  احلميد بن بادي�س للك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية حي احمد 
متام بورقلة , بتنظيم حفل تكرميي على �رصف املعلمني بابتدائية ال�سهيد 
علي بن زيان بحي 324  م�سكن وذلك مبنا�سبة عيد املعلم امل�سادف لـ 05 
اأحمد عريف  بادي�س  بن  فوج عبد احلميد  قائد  اأكد   , �سنة  كل  اأكتوبر من 
يف ت�رصيح �سحفي خ�س به يومية »الو�سط«, اأن الهدف من تكرمي معلمي 
ابتدائية ال�سهيد علي بن زيان بحي 324 م�سكن ببلدية ورقلة , هو غر�س هذه 
, مع حتثيثهم مبكانة ودور املعلم يف  التالميذ  الطيبة  يف نفو�س  املبادرة 
ال�ستثمار يف العن�رص الب�رصي , وح�سبما جاء على ل�سان حمدثنا اأن مبادرة 
تكرمي املعلمني مبنا�سبة عيدهم الوطني تزامنا مع انطالق املو�سم الك�سفي 
اجلديد الذي �ستتخلله عدة اأن�سطة ك�سفية تتما�سى مع خمتلف املنا�سبات 
واملعلمات  املعلمني  ا�ستح�سن  فقد  ثانية  جهة  من   . والدينية  الوطنية 
املكرمني هذه املبادرة مطالبني بتعميمها على خمتلف املوؤ�س�سات الرتبوية 
التي  الفاعلة  اجلهات  وخمتلف  الرتبوية  القطاع  بني  ت�ساركي  ف�ساء  خللق 

ت�سعى للتعريف بقيم ومبادرات وجمهودات املعلم باجلزائر .
 �أحمد باحلاج 
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