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حذر من عواقب ا�ستقبال 
املهاجرين، ق�سنطيني :

املهاجرون الأفارقة اأ�سبحوا 
ي�سكلون دولة داخل الدولة"
�س.3

ح�سة اجلزائري من املاء ال 
تتعدى 3.5 باملائة، موحو�س:

لبد من اللجوء اإىل ر�سكلة 
املياه ملواجهة اأزمة اجلفاف  
�س4

املنظمة اجلزائرية حلماية 
واإر�ساد امل�ستهلك تنهي اجلدل:

يف  املوجودة  "احلبيبات 
ال�سردين ل توؤثر على 

�سحة الن�سان"

�س.3

اأويحيى: الغاز ال�سخري �سي�ستغل ابتداء من 2022

 الإرهابي "اأغايل" ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست 

�س.3

اأي جتاوز من طرف الإدارة 
�سيدفعنا للتدخل بقوة القانون 

نائب رئي�س الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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ثمن جمهودات وزير التعليم العايل ،جتمع الطلبة اجلزائريني :

البد من  اإيجاد حلول للم�شاكل التي تتخبط فيها اجلامعة  
�س.4

�سي الها�سمي ع�ساد يك�سف : 

�ساعرا   32 من  "اأزيد 
باملهرجان الوطني 

لل�سعر الأمازيغي باإليزي"
�س. 17

�س.4

توافد 500 منا�سر نحو املغرب اأم�س

احتاد اجلزائر يتوجه 
اليوم نحو الدار 

البي�ساء بحلم العودة 
بتاأ�سرية النهائي

�س.5 �س.24�س.5�س.13

�سلب ال�سحية مبلغ 200 مليون �سنتيم 

حماكمة �ساحب التعاونية 
 العقارية  "ال�ستقالل"
  يف ق�سية ن�سب واحتيال

 بعني النعجة 

بعد توقيفهم وهم على منت 
�سيارة معباأة باملخدرات

توقيف ع�سابة تروج 
 املــــــــخــــدرات 

يف حي بن طلحة 
ببـــــــراقــــــي 

ملمار�سة ن�ساط البيع 
بالتخفي�س والبيع الرتويجي:

 رقمنة اإجراءات 
احل�سول على 

رخ�سة 

اأفاد ابراهيم موحو�س اأ�ستاذ باملدر�سة العليا للفالحة اأن اجلزائر تعي�س حالة من اجلفاف وذلك راجع لنق�س 
املوارد املائية ،م�سريا اأن  ح�سة املواطن اجلزائري من املاء ال تتعدى 3.5باملائة من املعدل العاملي..

اأكد نائب رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة 
ملراقبة االنتخابات، اإبراهيم دوخة، اأم�س، 

اأن الهيئة الرقابية تقف على  »م�سافة 
واحدة« بني االإدارة وجميع الت�سكيالت 

ال�سيا�سية على حد �سواء...

مت تخ�صي�ص  4 �آالف 
مليار لال�صتثمار يف 2018
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اجلزائر ال 
تبتكر �سيئا

جاءت اجلزائر يف 
املرتبة 104 عامليا 

من حيث م�ؤ�رش 
االبتكار العاملي 

2017، وهذا قبل كل 
من م�رش واليمن، 

اجلزائر التي جاءت 
يف املرتبة 11 عربيا، 

تاأكد مرة اأخرى 
على اأنها �ضعيفة من 
حيث مبداأ االبتكار، 

ما يلزم على 
ال�ضلطات واجلهات 
ال��ضية العمل بجد 

وواقعية، ع��ض 
التغني باالأم�ال 

التي ت�رشف على 
قطاع البحث العلمي 
الذي مل جنني منها 

اأي �ضيء، خا�ضة 
واأن اللغة اخل�ضبية 

التي دائما ما كانت 
حبي�ضة امل�ض�ؤولني 

يجب اأن تتغري.

ت�صريح اليوم:
عثمان حلياين:

اأكتوبر الباري�سي

مر اأكرث من ن�صف قرن 
على اجلرمية الدامية، 
لكن الزمن مل ميح اآثار 

الدم وبقع الوح�صية 
من ر�صيف �صان مي�صال 

وعلى اأطراف نهر 
ال�صني، اأما الدولة 

الفرن�صية التي تتبّجح 
بالدفاع عن حقوق 

الإن�صان وتناو�س 
تركيا ب�صاأن العرتاف 

مبذابح الأرمن، 
فما زالت تخجل 

من تاريخها الدامي 
ووجهها الوح�صي 

وترف�س العرتاف 
بجرمية اأكتوبر 1961،  

فرن�صا التي حتارب 
تركيا يف كل املحافل 

الدولية ب�صاأن ق�صية 
الأرمن، تغطي وجهها 

الدامي حني يتعلق 
الأمر بجرمية دولة 

ارتكبتها ال�صرطة 
الباري�صية حتت قيادة 
النازي موري�س بابون.

�سنوات العجاف 
واالإ�ستهالك �سيتغري 

االأ�ضاتذة  اأحد   ت�قع 
امللتقى  يف  املتدخلني 
ال�طني ح�ل " ال�ضل�ك 
للمجتمع  االإ�ضتهالكي 
احت�ضنته  الذي   "
الب�يرة  جامعة  اأم�ض 

يف  جذريا  تغيريا   ،
لدى  اال�ضتهالك  منط 
ال�ضعب اجلزائري نظري 
االأزمة االقت�ضادية التي 
ع�ضفت بالبلد يف االآونة 
االخرية قائال " �ضن�ات 

القادمة  العجاف 
�ضتفعل فعلتها يف �ضل�ك 
اال�ضتهالكي ل�ضعبنا " ما 
يردون  احل�ض�ر  جعل 
عن  بالت�ضاوؤل  عليه 
يف  املنفقة  االأم�ال 

فا�ضلني  مدربني  جلب 
وكذا  ال�طني  للمنتخب 
الفنية  املهرجانات 
ال  التي  والتظاهرات 
حتمل من الثقافة والعلم 

�ض�ى االإ�ضم.

مغني حا�سر يف قمة ال�سيا�سي والوفاق باملدرجات
ل�ضباب  ال�ضابق  الالعب  �ضجل 
ح�ض�ره  مغني  مراد  ق�ضنطينة 
ال�ضهيد  ملعب  مبدرجات 
متابعة  اأجل  من  حمالوي 
اأمام  ال�ضابق  فريقه  مباراة 
اجل�لة  قمة  يف  �ضطيف  وفاق 
ال�طنية،  البط�لة  من  ال�ضابعة 
األعب  �ضانع  �ضّجع  حيث 
ال�ضابق  ال�طني  املنتخب 
بعد  وهّناأهم  ال�ضابقني  زمالئه 

الف�ز الدراماتيكي باللقاء.

ال زالت العديد من اأحياء 
اأحممد،  �ضيدي  بلدية 
القمامة  و�ضط  تغرق 
من  بالرغم  والنفايات، 
اأن امل�اطنني دائما ما 
ال�ضلطات  من  طالب�ا 
بالتدخل  ال��ضية 
االأحياء  هذه  الإخراج 
الكارثية  احلالة  من 
حالة  بها،  ت�جد  التي 
املحلية  اجلهات  تلزم 
ما  وتنظيف  التدخل 
خا�ضة  تنظيفه،  يجب 
تعد  اأحممد  �ضيد  واأن 

واجهة العا�ضمة.

بع�ض اأحياء �سيدي اأحممد تغرق يف النفايات

بداية  منذ  التحكيم  اأن  يبدو 
مل  القدم  لكرة  ال�طنية  البط�لة 
يعرف اأي مهازل مثلما كان خالل 
اأ�ضبح  اأين  املا�ضية،  ال�ضن�ات 
م�بيلي�ض  دوري  مباريات  حكام 
للمحرتفني متحكمني يف املباريات 
اأكده  الذي  وهذا  الفت،  ب�ضكل 
اجلزائرية،  القدم  لكرة  متابع�ن 

على  التفاوؤل  من  ن�ع  يخلق  ما 
يجب  التي  الفئة  هذه  م�ضت�ى 
لك�ن  ال�ضرية،  ذات  يف  تكمل  اأن 
بعد،  تبداأ  مل  ال�ضعبة  املباريات 
ما يعطي �ض�رة ت�ضاوؤمية اإىل غاية 
ح�ضب  احلا�ضمة  املباريات  بداية 
ما قاله الكثري من اخلرباء يف هذا 

املجال.

التحكيم حمل اإ�سادة املتابعني

حتويل منزل 
العالمة 

الورثيالين 
اإىل معلم 

تاريخي
 يت�اجد منزل العالمة 
الف�ضيل ال�رثيالين يف 

مرحلة اإعادة البناء 
والرتميم من طرف 

م�ضالح والية �ضطيف، 
اأين انهار املنزل متاما 

ببلدية بني ورثيالن، 
وه� ما جعل امل�ضالح 

ال�الئية تتدخل من 
اأجل انقاذ منزل 

العالمة الراحل حتى 
يتم حت�يله اإىل معلم 

تاريخي ي�ضمح للزوار 
وال�ضياح من اجل 

االطالح على تاريخ 
العالمة الكبري.
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اأويحيى: الغاز ال�سخري �سي�ستغل ابتداء من 2022

ت�رصيحات  يف  الأول  الوزير  وقال 
يف  م�شاركته  خالل  لل�شحافة، 
ال�شيفية  للجامعة  الثالثة  الدورة 
احلكومة،  طاقم  بح�شور  لالأف�شيو 
الأمريكية  ال�رصكات  اأن  اأم�س،  يوم 
الغاز  ا�شتخراج  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شخري �شت�رصع يف ا�شتغالل هذا 
النوع من الغاز باجلزائر ابتداء من 
املوؤ�ش�شات  اأن  على  موؤكدا   ،2022
الأمريكية، مت املوافقة على طلبها 
اأن  املتحدث  ذات  واأو�شح  هذا، 
�شيعمل  ال�شخري،  الغاز  ا�شتخراج 
البرتول  اأ�شعار  على  التاأثري  على 
وا�شتقرارها  العاملية،  بال�شوق 

اأ�شار  كما  املقبلة،  ال�شنوات  خالل 
خلق  على  العمل  اىل  الول  الوزير 
من  الغربية،  بالدول  لوبي جزائري 

4 ماليني جزائري مغرتب.
تطرقه  وخالل  اأخرى  جهة  ومن 
ملو�شوع ال�شتثمار، قال اأويحيى اإّن 
�شنة 2018 �شتعرف تخ�شي�س 4 اآلف 
بزيادة  العمومي  لالإ�شتثمار  مليار 
واأ�شاف   ،2017 عن  مليار   1000
اتخذت  احلكومة  اأّن  الأول،  الوزير 
القت�شادية  القرارات  من  عدد 
منها زيادة ميزانية الإ�شتثمار، واأكد 
ب�شخ  قامت  الدولة  اأّن  اأويحيى، 
األف مليار لال�شتثمار منذ �شنة   36

اآلف  ا�شتقبال4  اإىل  م�شريا   ،2000
 %  34 املختلف،  لال�شتثمار  ملف 
بالوليات   % و13  باله�شاب  منها 
عن  حديثه  وخالل  اجلنوبية. 
قال  ال�شالمي  امل�رصيف  النظام 
امل�رصيف  النظام  اأّن   اأويحيى 
الإ�شالمي �شي�شبح متوفرا بالبنوك 
عن  متحدثا  م�شتقبال،  العمومية 
امل�رصيف،  النظام  ع�رصنة  اإعادة 
ال�شريفة  باآليات  وتدعيمه 
ح�شب  �شتنظم  والتي  الإ�شالمية، 
تعاليم ال�رصيعة الإ�شالمية، م�شيفا 
�شت�شهر على  العمومية  اأن اخلزينة 
امل�رصفية  املنتوجات  هذه  اإن�شاء 

الإ�شالمية، وذلك اإ�شتجابة ملطالب 
هذه  اأن  اإىل  م�شريا  اجلزائريني، 
عدد  اإطار  يف  تدخل  الإجراءات 
مل�شاعدة  احلكومية  القرارات  من 

الإقت�شاد الوطني.
قوية  ر�شالة  وخالل  الأخري  ويف 
املوازي،  ال�شوق  لأ�شحاب  وجهها 
تنامي  اإّن  املتحدث  ذات  قال 
وال�شوق  املوازي  القت�شاد  ظاهرة 
ال�شوداء باجلزائر راجع اإىل القطاع 
اأّن  معتربا  التجار،  وبع�س  اخلا�س 
املوازي  القت�شاد  ظاهرة  تنامي 
واأن  خا�شة  اجلميع،  ق�شية  هوة 
الأعمال  ورجال  التجار  من  الكثري 

ال�رصيبي  الدفع  من   يتهّربون 
الذي  الأمر  والتحايل يف اجلمركة، 

خلق اقت�شادا موازيا ح�شبه.

�سيتم فتح النقل اجلوي 
والبحري اأمام اخلوا�س 

اإىل  اأويحيى  تطرق  اآخر  �شياق  ويف 
مو�شوع النقل، اأين اأكد اأن اجلزائر 
تتجه نحو فتح جمال النقل اجلوي 
لنقل  اخلوا�س،  اأمام  والبحري 
املحلية  الب�شائع  خمتلف  وت�شدير 
للخارج، وقال ذات املتحدث باأنه اأنه 
�شيتم فتح املجال اجلوي والبحري 

للخوا�س لنقل الب�شائع فقط خالل 
اإّن  قال،  اأويحيى  املقبلة،  الأ�شهر 
يبقى  لن  والبحري  اجلوي  النقل 
حكرا على القطاع العمومي فقط، 
فتحه  �شيتم  املجال  اأّن  اأكد  اأين 
احلكومي  القرار  وياأتي  للخوا�س، 
هذا، للم�شاهمة يف تنويع الإقت�شاد 
ت�شويقه  يف  وامل�شاهمة  الوطني، 
حيث  العاملية،  ال�شوق  يف  خا�شة 
اأكد الوزير الأول ، اأّن النقل اجلوي 
للخوا�س  فتحه  �شيتم  البحري  و 
اجلزائرية  الب�شائع  وت�شدير  لنقل 

للخارج.
ع.ع

اأف�سح اأحمد اأويحيى، عن املوافقة لل�سركات الأمريكية ل�ستغالل الغاز ال�سخري باجلزائر بعد خم�س �سنوات من الآن، موؤكدا اأن ذات املوؤ�س�سات �ست�سرع يف ا�ستغالل الغاز 
ال�سخري بحلول 2022، كا�سفا عن نية احلكومة يف تخ�سي�س 4 اآلف مليار لال�ستثمار العمومي بزيادة 1000 مليار عن 2017، وهذا �سنة 2018.

نائب رئي�س الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات:

اأي جتاوز من طرف الإدارة �سيدفعنا للتدخل بقوة القانون 
العليا  الهيئة  رئي�س  نائب  اأكد 
النتخابات،  ملراقبة  امل�شتقلة 
اإبراهيم دوخة، اأم�س، اأن الهيئة 
»م�شافة  على   تقف  الرقابية 
وجميع  الإدارة  بني  واحدة« 
حد  على  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 

�شواء.
اأو�شح نائب رئي�س الهيئة العليا 
النتخابات،  ملراقبة  امل�شتقلة 
لقاء  خالل  دوخة  اإبراهيم 
ت�شاوري مبقر مداومة  تن�شيقي 
ملراقبة  العليا  للهيئة  ق�شنطينة 
حالة   »يف  باأن  النتخابات، 
ت�شجيل  خروقات اأو تع�شف من 
الهيئة  هذه  فاإن  الإدارة  طرف 
موؤكدا  القانون«  بقوة  �شتتدخل  
الهيئة  الأهم  لهذه  »الغاية  باأن 
ال�شيا�شية  العملية  حت�شني  هي 

وكذا الأداء ال�شيا�شي النتخابي 
الهيئة  ا�شتدعاء  من  بدءا 
مرحلة  اإىل  وو�شول  الناخبة 
ذات  واأ�شاف  الأ�شوات.«  فرز 
هذا  من  الهدف  باأن  امل�شوؤول  
روؤية  و�شع  هو  الت�شاوري  اللقاء 
ال�شتحقاق  اإجناح  م�شرتكة  
والتعريف  املقبل  النتخابي 
و�شعها  التي  القانونية  بالآليات 
حماية  اجلزائري،  امل�رصع 
العملية  اأثناء  ال�شيا�شية  للحقوق 
النتخابية، معتربا اأن النتخابات 
�شيا�شية  »معركة  ت�شكل  املقبلة 

باأدوات قانونية.«
واغتنم بودوخة الفر�شة  ليبدي 
الأحزاب  عديد  اأ�شفه  تفويت 
�شتخو�س  التي  ال�شيا�شية 
املزمعة  املحلية  النتخابات 

يف الـ 23 نوفمرب املقبل  فر�شة 
اإن�شافها باآلية قانونية من طرف 
ملفات  رف�س  بعد  الهيئة  ذات 
اأثناء  مر�شحيها  من  العديد 
و  الرت�شح.  ملفات  اإيداع  فرتة 
»  قد مت  ال�شياق:  قال  يف هذا 
عديد  مر�شحي  ملفات  رف�س 
ب�شبب  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 
العام  لكن  بالنظام  امل�شا�س 
تلجاأ للهيئة  الأحزاب  مل  تلك 
التي تعترب قوة قانونية د�شتورية 
عليها  التعويل   ميكنهم  حقيقية 
ال�شيا�شية  حقوقهم  عن  للدفاع 
اللجوء   للق�شاء  ف�شلت  واإمنا 
الإداري.« واعترب ذات ا مل�شوؤول  
الت�شكيالت  هذه  اأن  اأي�شا 
ب�شكل   مطلعة  »غري  ال�شيا�شية 
النتخابات  قانون  على  كاف 

والهيئة  العليا امل�شتقلة ملراقبة 
النتخابات، وعلى كيفية حت�شيل  
حقوقها مما جعلها تفوت فر�شة 

اإن�شافها فيما تراه حقا لها.«
عزم  عن  بودوخة  ك�شف  كما 
العليا امل�شتقلة  ملراقبة  الهيئة 
دورات  تنظيم  على  النتخابات 
امل�شتقبل   لفائدة  يف  تكوينية 
–اإن  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 
من  متكينها  ذلك-  يف  رغبت 
ومفا�شل   »دقائق  يف  التحكم 
التحكم  و  النتخابية  العملية 
القانونية،  الآليات  يف  بعمق 
داعيا اإىل و�شع اليد يف اليد من 
النتخابي  املوعد  اإجناح  اأجل  
الآراء  »اختلفت  مهما  املقبل  
اىل  التيارات.«  و  التحليالت  و 

ذلك .

ع�سو املنتدى »�سامي اأقلي« يوؤكد:

الأف�سيو �سيكون �سريك احلكومة يف تطوير القت�ساد
روؤ�شاء  منتدى  اأكد ع�شو 
اأقلي  �شامي  املوؤ�ش�شات 
للجامعة  الثالثة  الطبعة  اأن 
روؤ�شاء  ملنتدى  ال�شيفية 
يوم  املقامة  املوؤ�ش�شات 
اأم�س، بق�رص املعار�س تتناول 
الوطن  يف  القت�شادي  املناخ 
من  احلكومة  عمل  خمطط  و 

جانبه القت�شادي.
خالله  اأقلي  �شامي  واأ�شاف 
تتناول  الإذاعة،  �شيفا  نزوله 
ميادين  عدة  يومني  مدى  على 
اأجل  من  حلول  طرح  �شيتم  و 
هذا  و  القت�شاد،  تطوير 
على  حكومي  طاقم  مب�شاركة 
اأحمد  الأول  الوزير  راأ�شهم 
الأوىل  �شيف  واأكد  اأويحي، 
املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى  اأن 
منها  و  لل�شباب  اأهمية  يويل 

هو  و   « FCE جيل« اأ�ش�س 
 40 من  لأقل  خم�ش�س  ف�شاء 
املقاولني  بفئة  يتكفل  �شنة 
عرب  متواجد  هو  و  ال�شباب 
كافة وليات الوطن، م�شريا اإىل 
لتكوين  �شهرية  ور�شات  تنظيم 

مرافقته  و  املقاول  ال�شباب 
�شفقات  تتم  كما  املنتدى  يف 
تعطى  الأولوية  و  اجليلني  بني 
لل�رصكات املنتجة. وبخ�شو�س 
ال�شاب  يتلقاها  التي  العراقيل 
املقاول قال الع�شو يف منتدى 

قمنا  لقد  املوؤ�ش�شات:«  روؤ�شاء 
من�شاأة  �رصكة   700 لـ  بزيارة 
ال�شتماع  و  ال�شباب  من طرف 
ان�شغالتهم و كان امل�شكل  اإىل 
هو  منه  يعانون  الذي  الأول 
التمويل يليه العقار ال�شناعي ثم 
الندماج يف ال�شوق« ، مو�شحا 
التطورات  يواكب  ال�شباب  اأن 
اأغلبهم  حيث  التكنولوجية 
بالرقمنة  ويتابعون  يعملون 
احلالية،  البنكية  الإ�شالحات 
اأنه  اأقلي  �شامي  يرى  و 
ل�شتقطاب اجلالية كي ت�شتثمر 
مناخ  توفري  يجب  الوطن،  يف 
كل  يف  لأنه  منا�شب   اأعمال 
مل�شنا  القت�شادية  اللقاءات 
يف  امل�شاهمة  يف  رغبة  لها  اأن 

التنمية الوطنية.
ق.و

حذر من عواقب ا�ستقبال املهاجرين الأفارقة ، ق�سنطيني :

املهاجرون الأفارقة اأ�سبحوا 
ي�سكلون دولة داخل الدولة"

واحلقوقي  املحامي  اأو�شح 
فاروق ق�شنطيني  اأن اإعطاء احلق 
�شوء  �شكوى  بايداع  للمهاجرين  
اأو  ال�رصطة  م�شالح  اأمام  معاملة 
�شالح  يف  لي�س  اجلمهورية  وكالء 
ل  ال�شكوى  اأن  مربزا  اجلزئر، 
ظل  يف  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�س 
بها  يقوم  التي  ال�شغب  اأعمال  يف 
املهاجرين الأفارقة والتي تخالف 

قوانني الدولة اجلزائرية.
من  ق�شنطيني  فاروق  واأكد 
املواقع  لأحد  له،  ت�رصيح  خالل 
احرتام  اأن  على  اللكرتونية، 
الأمم  مع  لتفاقياتها  اجلزائر 
املفو�شية  خا�شة  املتحدة 
يجب  ل  الإن�شان  ال�شامية حلقوق 
�شيادتها  ح�شاب  على  يكون  اأن 
القدرة  اأن  م�شريا  الوطنية، 
القت�شادية للجزائر ل ت�شمح لها 
با�شتقبال هذا العدد الهائل منهم 
غري  بطريقة  للبالد  يدخل  الذي 

�رصعية.
ق�شنطيني  فاروق   واتهم    
دول  من  القادمني  املهاجرين 
ميلكون  ل  »هم  وقال:  ال�شاحل 
اجلزائر  يف  تاريخي  حق  اأي 
الذين وقفوا اىل  ال�شوريني  عك�س 
جانبنا اأيام الأمري عبد القادر، »، 
من  الكثري  يف  ال�شبب  واعتربهم 
واجتماعية  ال�شحية  الأمرا�س 
ذات  ،تخوف  ال�شدد  ذات  ويف   .
املتحدث  من ارتفاع عدد وعدم 
القدرة على اإح�شائهم الذي ادخله 
يف خانة �شيا�شة الأمر الواقع التي 
موؤكدا  اجلزائر،  على  فر�شت 
ال�شيادة  على  �شيوؤثر  ذلك   اأن 
بقوله:  مبا�رصة  بطريقة  الوطنية 
الدولة«،  »هم ي�شكلون دولة داخل 
الأنظمة  املتحدث  ذات  وو�شف 
القائمة يف دول ال�شاحل باملوالية 
مهاجريها  افقد  مما  ل�شهاينة 

احلق يف اجلزائر.
 

فيدرالية حقوق الإن�سان :
على اجلزائر اتخاذ �سيا�سة 

وا�سحة اجتاه املهاجرين 
 

الدولية حلقوق  الفيدرالية  طالبت 
الإن�شان  اجلزائر بتحديد �شيا�شة 

املهاجرين،  اجتاه  وا�شحة 
اإىل وقف حمالت احلب�س  اإ�شافة 
لهم  اجلماعي  والطرد  التع�شفي 
مع  اجلزائرية،  الأرا�شي  من 
فعال  حماية  نظام  اإن�شاء  �رصورة 
عن  يبحثون  الذين  لالأ�شخا�س 
اأرا�شيها،  على  الدولية  احلماية 
الأ�شخا�س  جميع  حق  و�شمان 
العمومي،  النقل  يف  متييز  دون 
يف  لل�شائقني  تهديد  اأي  ووقف 

هذا ال�شدد.
عربت  الفيدرالية الدولية حلقوق 
خالل  من  اأ�شفها  عن  الن�شان 
بيان لها، ما اأ�شمته »بالتعامل غري 
الوا�شح« من ال�شلطات اجلزائرية 
غري  الأفارقة  املهاجرين  مع 
من  يعانون  والذين  ال�رصعيني، 
يف  والقوة  التهدئة  بني  تعاقب 
امتالك  عدم  اإثر  معهم،  التعامل 
يف  وا�شحة  ل�شيا�شة  اجلزائر 
ينتظرون  يجعلهم  ما  ا�شتقبالهم، 
ت�شاهل  على  مرة  كل  يف  ويعولون 

ال�شلطات معهم..
باأن  امل�شدر،  نف�س  واأ�شاف 
اأكرث  اأوقفت  اجلزائرية  ال�شلطات 
من 500 مهاجر من النيجر ومايل 
وذلك  ديفوار،  وكوت  والكامريون 
منذ بداية ال�شهر اجلاري، م�شريا 
اأن بع�س املوقوفني يحوزون على 
رخ�شة الإقامة باجلزائر ح�شبها، 
حتت  كالجئني  بهم  معرتف  اأو 
لالجئني  الأعلى  املجل�س  غطاء 
م�شتطردا  املتحدة،  لالأمم  التابع 
مت  املهاجرين  مئات  باأن  يقول 
بزرالدة  الإيواء  مركز  يف  حب�شهم 
غرب العا�شمة، ويف ظروف ه�شة 
اقتيادهم  ثم مت  تعبريه،  على حد 

اإىل ولية مترنا�شت بعدها
 واأبرز البيان، باأن اجلزائر بلد ل 
ل�شتقبال  وا�شحة  �شيا�شة  ميلك 
الأ�شخا�س  يجعل  ما  املهاجرين، 
الفريقية  ال�شحراء  اأ�شول  ذوي 
املقيمني فيه، ل ميلكون بطاقات 
على  يعولون  بذلك  وهم  اإقامة، 
مردفا  معهم،  ال�شلطات  ت�شاهل 
ي�شجل  �شنوات  ومنذ  باأنه  يقول 
يف  والتهدئة  القوة  ببني  تعاقب 

التعامل مع هوؤلء املهاجرين.
اإميان لوا�س

2018 يف  اآلف مليار لال�ستثمار  تخ�سي�س  4  •      مت 



لدى  البوليزاريو  جبهة   ممثل  �رصح 
بوخاري،  اأحمد  املتحدة  الأمم  منظمة 
)خميمات  بوجدور   يف  اأم�س،  اأول 
يتعني  انه  ال�صحراويني(  الالجئني 
العام   لالأمني  ال�صخ�صي  املبعوث  على 
ال�صحراء  اىل  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
اأكرث  ي�صغط  كولر ان  الغربية هور�صت 
نزاع  ت�صوية  اجل  من  فرن�صا  على  

ال�صحراء الغربية.      
�صحفية  ندوة  خالل  بوخاري  اأكد   و 
للمبعوث  زيارة  اأم�س،  اأول  ع�صية 
املتحدة  لالأمم  اجلديد   ال�صخ�صي 
انه  ال�صحراويني  الالجئني  ملخيمات 
عن  البحث   يف  تقدم  حتقيق  اراد  »اإذا 
على  يجب  الغربية  ال�صحراء  لنزاع  حل 
فرن�صا  على  اأكرث  ال�صغط  كولر  ال�صيد 
لن  العائق هو تعنت املغرب يف البقاء 
قال  فرن�صا  و  مب�صاندة  الحتالل  على 
يف هذا ال�صدد »عندما نقول ان الطرف 
ال�صحراوي �صيبقي على تعاونه التقليدي  
ذلك يعني ان العائق لي�س على م�صتوانا 
ولكن ينبغي البحث عنه يف مكان اخر و 
المر  يتعلق بالرباط و خا�صة فرن�صا«. 

واأ�صار من جهة اأخرى اإىل اأن »ال�صلطات 
من  تطلب  انفكت  ما  ال�صحراوية 
ال�صحراء  اىل  المميني  املبعوثني  
ال�صحراوية.  الرا�صي  زيارة  الغربية 
ولكن ال�صتقبال والتعتيم العالمي الذي 
لزيارته  مرحلة  )اول  الرباط  به  خ�صته 
ال�صلطات املغربية  ان   اأظهر  للمنطقة( 
غري  �صخ�س  انه  وا�صح  ب�صكل  له  تقول 
جهة  من  بوخاري  وقال  فيه«.  مرغوب 
بتقدمي  كولر  يقوم  ان  يتوقع  اأنه  اأخرى 
انه  موؤكدا  املنطقة  ح�صيلة  جلولته يف 
نتائجه  عن  التحدث  الن  لأوانه  »�صابق 
و  ال�صحراوي  الطرف  �صريى   حيث 
اجلزائر و موريتانيا و يطلع المني العام 

و جمل�س المن  الميني«.
واأردف انه »بالنظر اىل حنكته ال�صيا�صية 
لن   كولر  ال�صيد  ان  متاأكد  انا  و جتربته 
�صد  طبقت  التي  ال�صرتاتيجية  يقبل 
انه  اعتقد  ل  رو�س.  كري�صتوفر  �صلفه 

جاء لت�صييع  الوقت«.
لدى  البوليزاريو  جبهة  ممثل  جدد  و 
الأمم املتحدة باملنا�صبة ارادة الطرف  
كولر  ال�صيد  مع  التعاون  يف  ال�صحراوي 
املتحدة  المم  داعيا  مهمته  لإجناح 
مل�صاألة  نهائي  و  عادل  حل  ت�رصيع  اىل  
ال�صحراء الغربية من خالل احرتام احلق 
الثابت لل�صحراويني يف تقرير امل�صري و 
الخرية  الالئحة  تنفيذ  و  ال�صتقالل 

)2351( ملجل�س  المن الممي.
�صيقوم املبعوث ال�صخ�صي لالأمني العام 
هور�صت  الغربية  ال�صحراء  اىل  الأممي 
خميمات  اىل  بزيارة  الربعاء  يوم  كولر  
زيارته  اطار  يف  ال�صحراويني  الالجئني 
هذا  يف  تعيينه  منذ  للمنطقة  الوىل  
طرف  من  �صبتمرب   8 يوم  املن�صب 
ق�صد  غوتريي�س  اأنتونيو   العام  المني 
البوليزاريو و  بني جبهة  الو�صاطة  بعث 
الذي  يدوم منذ  النزاع  لت�صوية  املغرب 
اكرث من 40 �صنة. و�صيقدم كولر تقريرا 

عن مهمته امام جمل�س المن الممي.
و كان الأمني العام الممي قد وعد  يف 
التي   املفاو�صات  ببعث  املا�صي  ابريل 
»حركية  اعطائها  و   2012 منذ  توقفت 

جديدة«.
اكتوبر  �صهر  خالل  مهامه  توليه  بعد  و 
ات�صل كولر مبا�رصة بطريف النزاع. كما  
اعرب عن اعتزامه التوجه اىل املنطقة 
روح  يف  بالطرفني  الت�صال  و  ب�رصعة 
ال�صالم  م�صار  بعث  ق�صد  الثقة   من 
اىل  يعود  من جمود  �صنوات  بعد خم�س 

العراقيل املغربية.

ممثل البوليزاريو لدى الأمم املتحدة:

على كولر �ل�سغط �أكرث على فرن�سا 
حلل نز�ع �ل�سحر�ء �لغربية
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جمازر 17 اأكتوبر 1961:

جتمع بباري�س تنديد� بجر�ئم �لدولة �لفرن�سية
جتمع اأكرث من مئتي �سخ�س بباري�س، اأول اأم�س،  تنديدا باجلرائم التي ارتكبتها الدولة الفرن�سية مطالبني اإياها بتحمل م�سوؤوليتها  

اإزاء املجازر والإبادة التع�سفية التي ارتكبتها يف حق ال�سعب اجلزائري اإبان حرب  التحرير.  
م.�س

)جامعيني  املحتجون  وطالب 
ونقابيني  وحقوقيني  وموؤرخني 
ومنتخبني   جمعويني  واع�صاء 
حمليني واأفراد اجلالية اجلزائرية( 
�صان  ج�رص  فوق  جتمعوا  الذي 
اأكتوبر   17 ملجازر   اإحياء  مي�صال 
ال�رصطة  األقت  حيث   1961
الفرن�صية الع�رصات من اجلزائريني 
يف نهر ال�صني  »باحلقيقة والعدالة 
حق  يف  املرتكبة  املجازر  جتاه 
لالحتجاج  اأتوا   الذي  اجلزائريني 
التجوال  حظر  قرار  �صد  �صلميا 

املفرو�س عليهم«.
هذا  خالل  املتدخلون  واأ�صار 
الذي  اجلزائريني  اأن  اإىل  التجمع 
احتجوا اآنذاك كانوا  يدافعون عن 
وال�صتقالل  امل�صاواة  يف  حقهم 
تقرير  يف  ال�صعوب  وحق 

م�صريها«.
باإن�صاء  كما طالبوا بهذه املنا�صبة 
تخليدا  جديد  تذكاري  ن�صب 

»لذكرى هوؤلء  ال�صحايا«.

كور  لو  اأوليفييه  ال�صيا�صي   واأكد 
»الأحكام  ان  على  غرامنيزون 
القانونية املطبقة  على اجلزائريني 
خالل فرتة ال�صتعمار هي قوانني 
عن�رصية والأمر نف�صه ينطبق على  
اإطار  يف  حاليا  ال�صارية  القوانني 
فقط  يخ�س  الذي  الطوارئ  حالة 

الفارقة  واملغاربة«.
وذكر نف�س املتدخل انه مت توجيه 
اإمانويل  الرئي�س  اإىل  مرا�صلتني 
من  مطالبته  متت   حيث  ماكرون 
مب�صوؤولية  بالعرتاف  خاللهما 
فرن�صا جتاه اجلرائم ال�صتعمارية  

واجلماعية«.    
مل  ال�صاعة  حلد  اأنه  اإىل  اأ�صار  و 
الرئا�صة  من  اإجابة  اي  تردنا 
م�صاحلها  تقر   مل  و«  الفرن�صية 
م�صيفا  الر�صائل«ي  هذه  با�صتالم 
نف�س  يتبنى  ماكرون  الرئي�س  ان 
�صابقوه  انتهجها  التي   ال�صيا�صة 

اإزاء م�صاألة الذاكرة. 
و  العن�رصية  �صد  املنا�صل  دعا  و 
ال�صتعمار هرني بويو الذي �صارك 
يف التجمع اإىل  الن�صال دون توقف 

اإىل غاية اعرتاف الدولة الفرن�صية 
التي   ال�صتعمارية  بجرائمها 

اقرتفتها اثناء الحتالل.
اللجنة  عن  ممثلة  اأكدت  و 
خالل  الن�صان  حلقوق  الفرن�صية 
اأن م�صوؤولية  مذابح 17  مداخلتها 
العديد  »تت�صاركها   1961 اأكتوبر 
اأن  تعترب  و  الدولة«  م�صتويات  من 
»الدولة  الفرن�صية يجب ان تعرتف 
جرائم  اأي�صا  هي  التي  بجرائمها 

�صد الذاكرة و التاريخ«.
طرف  من  التجمع  هذا  نظم 
جمموعة 17 اأكتوبر 1961 مب�صاركة 
املنا�صلة  اجلمعيات   من  العديد 
باجلرائم  العرتاف  نيل  اأجل  من 
جمعية  غرار  على  ال�صتعمارية 
و  اجلزائر  يف  املجندين  قدامى  
و  للحرب  املناه�صني  اأ�صدقائهم 
جمعية 17 اأكتوبر 61 �صد  الن�صيان 
لال�صتعمار  املناه�صة  اجلمعية  و 
مار�صون  ماك�س  اأ�صدقاء  و  اليوم 
و  اأ�صدقائهما  و  فرعون  ومولود  
جلنة احلقيقة و العدالة ل�صارون و 
موؤ�ص�صة فرانز فانون و جلنة حقوق 

املناه�صة  احلركة  و  الن�صان 
بني  ال�صداقة  اجل  من  للعن�رصية 
التجمع  عرف  كما  اإلخ.  ال�صعوب 
التنظيمات  من  العديد  م�صاركة 

الوطنية   كالكونفدرالية  النقابية 
مثل  �صيا�صية  واأحزاب  للعمل 
ال�صيوعي  احلزب  و  الي�صار  حزب 

الفرن�صي و غريهما.

املنظمة اجلزائرية 
حلماية واإر�ساد 

امل�ستهلك تنهي اجلدل:

»�حلبيبات �ملوجودة 
يف �ل�سردين ال توؤثر 
على �سحة �الن�سان«

اأنهت املنظمة اجلزائرية حلماية 
واإر�صاد امل�صتهلك اجلدل املثار 
حول احلبيبات البي�صاء يف بطن 

�صمك ال�رصدين، وقالت اأن 
ال�رصدين �صليم ولن يوؤثر بال�صلب 
على �صحة امل�صتهلك ب�صكل اأو 

باأخر، موؤكدة اأن هذا التاأكيد 
جاء بعد ا�صت�صارة خمت�صني 

وخرباء  يف هذا املجال.
وطماأنت املنظمة اجلزائرية 

حلماية واإر�صاد امل�صتهلك، 
اجلزائريني بخ�صو�س احلبيبات 

البي�صاء يف بطن �صمك ال�رصدين، 
واأكدت املنظمة، اأن ال�رصدين 

�صليم و ل ي�صكل خطرا على 
ال�صحة ، واأو�صحت يف بيان 

ن�رص على الفاي�صبوك،  اأنه بعد 
الت�صال بالعديد من املخت�صني، 

تاأكدت جلنة املنظمة لل�صحة، 
اأن الكرات املوجودة يف ال�رصدين 

هي عبارة عن طفيليات” 
 ،”Glugea sadinellensis

والتي ل ت�صكل خطرا على �صحة 
الإن�صان يف حالة ا�صتهالك 
ال�صمك بعد نزعها، واأرجع 

امل�صدر انت�صار الطفيليات اإىل 
املو�صم ال�صنوي وحجم ال�رصدين، 

وهو ال�صبب يف وجودها باأعداد 
كبرية يف الآونة الأخرية، خا�صة 
يف ال�رصدين ذو احلجم ال�صغري 

)بني 10 و 12 �صم(.
ع.ع

ال�سكان يبدون 
�سخطهم، البويرة

�لنفايات �لع�سو�ئية 
حتا�سر حي �ل�سحمة

اأبدى �صكان حي ال�صحمة 
بو�صط مدينة البويرة �صخطهم 

ال�صديد من الو�صعية املزرية 
التي يعي�صونها جراء النت�صار 
الفو�صوي لنفايات املحالت 

التجارية واملطاعم خا�صة عند 
موقف حافالت النقل احل�رصي. 

هذا الأمر جعل احلي مرتعا 
لنمو احل�رصات ال�صارة، وانبعاث 

الروائح الكريهة ب�صبب حتول 
الطريق اإىل مفرغة عمومية ما 
جعل هوؤلء ال�صكان يعربون يف 
لقائهم بيومية » الو�صط » عن 

قلقهم مطالبني اجلهات املعنية 
ب�رصورة التدخل وو�صع حد لهذه 

الظاهرة . 
وي�صيف حمدثو يف هذا ال�صدد 

اأنه بالرغم من وجود حاوية 
جلمع النفايات اإل ان اأ�صحاب 

املحالت واملطاعم ل ي�صعون 
النفايات بداخلها .وما زاد 

من تعقيد الو�صعية هو تاأخر 
عمال النظافة يف نقلها ما جعل 

امل�صهد يبدو على �صكل جبال 
من النفايات ، لي�صطر البع�س 

من ال�صكان اأو التجار اإىل حرقها 
مما يت�صبب يف اإطالق الدخان 

الكثيف .واأمام هذا الو�صع 
الكارثي طالب ال�صكان بتخ�صي�س 

�صاحنات لتنظيف املنطقة 
ومنع ا�صتحداث مواقع جديدة 

للنفايات الع�صوائية وفر�س 
عقوبات على املت�صببني يف هذه 

الظاهرة .
  اأح�سن مرزوق

الربوفي�سور موحو�س يوؤكد :

البد من �للجوء �إىل ر�سكلة �ملياه ملو�جهة �أزمة �جلفاف  

ثمن جمهودات وزير التعليم العايل ،جتمع الطلبة اجلزائريني :

البد من  �يجاد حلول للم�ساكل �لتي تتخبط فيها �جلامعة 

موحو�س  ابراهيم  اأفاد 
العليا  باملدر�صة  اأ�صتاذ 
اجلزائر  اأن  للفالحة 
تعي�س حالة من اجلفاف 
لنق�س  راجع  وذلك 
،م�صريا  املائية  املوارد 
املواطن  ح�صة  اأن  
ل  املاء  من  اجلزائري 
من  3.5باملائة  تتعدى 
داعيا  العاملي،  املعدل 
با�صتخدام  �رصورة  اىل 
ت�صمح  التي  التقنيات 
باإنتاج اأكرب مع ا�صتخدام 

وذلك  للمياه  اأقل 
الري  اأنظمة  با�صتعمال 
كال�صقي  للمياه  املوفرة 
يوفر  الذي  بالتقطري 
املوارد  من  70باملائة 
ال�صتاذ  واأ�صار   املائية  
موحو�س  الأم�س ، خالل 
حلوله �صيفا على الإذاعة،  
الدولية  الدرا�صات  اأن 
بالدنا  ت�صنف  التي 
التي  البلدان  بني  من 
املياه  م�صكل  من  تعاين 
�صنويا  مبخزون  متجدد 

يقدرب  11.5مليار 
ما  وهو  مكعب  مرت 
ح�صة  292م3  ميثل 
التي  الفردي  ال�صتهالك 
تبقى بعيدة عن  املعدل 
ب  العاملي  املقدر 
يعني  اأن  ما  6000م3، 
املواطن  ح�صة 
املاء  من  اجلزائري 
3.5باملائة  تتعدى  ل 
العاملي.  املعدل  من 
املتحدث  ذات  اعترب 
حل  املياه  ر�صكلة  اأن  

اأن  اعتبار  على  اأ�صا�صي 
باأزيد  ترمي  اجلزائر 
املياه  من  م3  مليار  من 
اإىل   ،م�صريا  امل�صتعملة 
حال  ا�صتخدام  ويف  اأنه 
60 باملئة فقط من هذه 
الكمية �صرتتفع امل�صاحة 
150الف  امل�صقية  من 
هذا  هكتار  200الف  اىل 
العتماد  جانب  اإىل 
كحل  مياه  على  حتلية 

معقول لالأزمة.
اإميان لوا�س .

الطلبة  جتمع  ثمن 
الأحرار  اجلزائريني 
املبذولة  املجهودات 
التعليم  وزير  طرف  من 
العلمي  والبحث  العايل 
برنامج  ل�صتكمال 
اأقطاب  فيفتح  الرئي�س 
،موؤكدا  جديدة  وهياكل 
الوقوف  �رصورة  على 
التي  امل�صاكل  كل  على 
مت طرحها حول الظروف 
الدخول  واكبت  التي 
واإيجاد  الجتماعي 
حلول جدرية تكون دافعا 
ا�صتقرار  على  للحفاظ 

اجلامعة . 
الطلبة  جتمع  عرب 
الأحرار  اجلزائريني 
،عن  له  بيان  خالل  من 
الدخول  �صهده  اأ�صفه ملا 

م�صاكل  من  اجلامعي 
�صكلت  واختاللت 
كبري  عدد  اأمام  عقبة 
اإىل  م�صريا  الطلبة،  من 
الذي  اأبرز هذه امل�صاكل 
تقلي�س  يف  ح�رصها 
بالن�صبة  الرغبات  عدد 
حلاملي �صهادة البكالوريا 
نظام  جناح  عدم  اجلدد، 
والظروف  »بروقر�س« 
بها  مر  التي  ال�صعبة 
التوجيه  اأثناء  الطلبة 
الروتيني  ،الإ�صكال 
الكتظاظ  يف  املتمثل 
و  التخ�ص�صات  كل  يف 
املعاهد  و  الأق�صام 
�صعف  اىل  بالإ�صافة 
بخ�صو�س  اأما  التاأطري.  
الجتماعية  امل�صاكل 
اجلامعة  تعرفها  التي 

الطلبة  جتمع  ،اعترب 
امل�صا�س  اجلزائيني 
يف  الطالب  مبكا�صب 
النقل و الإيواء و الإطعام 
املجاين خط اأحمر خط 
امل�صا�س  يجب  ل  اأحمر 
كان  ظرف  اأي  حتت  به 
عقدة  �صيتم  اأن  ،كا�صفا 
للخدمات  وطنية  ندوة 
اجلامعية يف �صهر جانفي 
،م�صريا اىل النق�س الكبري 
الطلبة  نقل  حافالت  يف 
الإقامات  يف  ،الكتظاظ 
،التاأخر  اجلامعية 
بع�س  ا�صتالم  يف  الكبري 
على  اجلامعية  الإقامات 
الوطني  الرتاب  م�صتوى 
،التاأخر الكبري يف ا�صتالم 
بع�س الإقامات اجلامعية 
ال�صياق  ذات  ويف   .

�رصورة  اإىل  البيان  دعا 
يف  املا�صرت  طور  فتح 
التخ�ص�صات  جميع 
توحيد  ،�رصورة  العلمية 
بني  التدري�س  مناهج 
 « دي  م  ل  »ا  تخ�ص�صات 
يف كل اجلامعات ،�رصورة 
املمار�صات  كل  توقيف 
روؤ�صاء  لبع�س  الإق�صائية 
ال�رصكاء  اأمام  اجلامعات 
اإق�صاء  الجتماعيني، 
من  اجلامعات  بع�س 
بعد  الدكتوراه  م�صابقة 
حدثت  التي  التجاوزات 
يتحملها  ل  والتي  فيها 
جلنة  ،اإيفاد  الطالب 
وزارية   يف طريقة ت�صيري 
خمتلف كليات و اأق�صام و 

جامعات الوطن .
 اإميان لوا�س.

.     ح�سة اجلزائري من املاء ل تتعدى 3.5 باملائة من املعدل العاملي



لدى حمكمة  العام  احلق  طالب ممثل 
�سنوات   7 عقوبة  توقيع  احلرا�ش 
الف   500 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�سا 
دج يف حق ع�سابة من 4 �سباب ب�سبب 
واملواد  للمخدرات  بالرتويج  تورطهم 
برباقي  طلحة  بن  منطقة  يف  ال�سامة 
وبحوزتهم  متلب�سني  توقيفهم  بعد 
كمية معتربة من املخدرات على �سكل 
ومعدة  حقيبة  خمباأة داخل  �سفائح 

للبيع والرتويج يف املنطقة. 
بناءا  املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
االمن  م�سالح  وردت  معلومات  على 
�ساب  حول  الفارط  �سبتمرب   3 بتاريخ 
يقوم برتويج املخدرات على م�ستوى حي 
لتنطلق   ، 200 م�سكن بني طلحة برباقي 
به  امل�ستبه  يرت�سد  االأمنية  التحريات 
وتوقيفه بعد �سهر اثر كمني ن�سب له وهو 
اتو�ش بالقرب  نوع  من  �سيارة  منت  على 
بحوزة  وعرث  احل�رضي  االمن  مركز  من 
بوزن  املخدرات  من  كمية  على  احدهم 
يعرث  مل  فيما  ملفوفة  و�سيارة  غرام   3
بحوزة ال�سائق وهو �ساحب ال�سيارة الذي 
يعمل يف جمال التجارة بالتمور على اي 
كمية من املخدرات، وموا�سلة التحريات 

الرئي�سي  به  امل�ستبه  ملنزل  التنقل  مت 
وكيل  من  بالتفتي�ش  على االذن  بناءا 
اجلمهورية وعرث هناك على كمية معتربة 
من املخدرات على �سكل �سفائح عبارة 
ابي�ش من  ،و�سالح  اأقرا�ش مهلو�سة  عن 
كانت  دينار  األف   31 مبلغ  و  كيتور  نوع 
ليتم بذلك توقيف   ، خمباأة داخل حقيبة 
االأربعة وحتويلهم  الع�سابة  اع�ساء  كامل 
على حمكمة احلال بجرم احليازة وترويج 
وحمل  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
بعد  �رضعي  مربر  بدون  اأبي�ش  �سالح 
و�سعهم رهن احلب�ش املوؤقت باملوؤ�س�سة 
خالل  نفوا  حيث  باحلرا�ش،  العقابية 
لهم  ن�سب  ما  املحكمة  لهيئة  مواجهتهم 
ن�سب  الرئي�سي  املتهم  وحاول  جرم  من 
املخدرات  بها  كانت  التي  احلقيبة  تلك 
املتهم الثاين الذي تركها وعلى حد قوله 
كاأمانة دون علمه مبحتواها، فيما مت�سك 
م�ستهلكني  جمرد  النهم  املتهمني  باقي 
بالرتويج  ال  لهم  عالقة  وال  املخدرات 
وال البيع، يف وقت نفى التاجر ت�رضيحات 
ال  احلقيبة  باأن  واأكد  الرئي�سي  املتهم 
تخ�سه وان عالقته باملتهم �سالف الذكر 

جمرد عالقة �سطحية. 
ل/منرية 

بناءا  بالعا�سمة  االأمن  م�سالح  اأوقفت 
على االأمر بالقب�ش ال�سادر من قا�سي 
العقد  �ساب يف  احلرا�ش  جنح حمكمة 
الثالث من العمر ب�سبب تورطه بالن�سب 
على �ساب اآخر وبيعه �سيارة م�ستاأجرة 
 200 مببلغ  ال�سيارات  كراء  وكالة  من 

مليون �سنتيم. 
ليمثل هذا االأخري اأمام حمكمة احلرا�ش 
التي  االحتيال  عملية  تفا�سيل  وي�رضد 
تعر�ش لها والتي اكد بخ�سو�سها باأنها 
تعود لتاريخ تعرفه علئ املتهم يف اإطار 
عليه  بعر�سه  انتهت  جتارية  معامالت 
�سنتيم  مليون   200 بقيمة  �سيارة  بيع 
�سلمه  ان  وبعد  جماهدين،  بوكالة 
ال ا�سا�ش  الوكالة  باأن  تفاجئ  املبلغ 
لها من ال�سحة وان ال�سيارة التي كانت 
البائع قد  بحوزته �سيارة م�رضوقة كان 
اأجرها من وكالة كراء ال�سيارات واعاد 
قانونية،  غري  بطريقة  بها  الت�رضف 
م�سالح  امام  �سكوى  رفع  حينها  ليقرر 
املتهم  اإحالة  على  اأ�سفرت  االمن 

بقي  بعدما  احلال  غيابيا على حمكمة 
يف حالة فرار وا�سدرت يف حقه حكما 
بالقب�ش  االمر  واثر  باحلب�ش،  غيابيا 
ال�سادر يف حقه مت توقيفه بعد عامني 
واإحالته من جديد امام نف�ش املحكمة 
و�سعه  بعد  الغيابي  احلكم  ملعار�سة 
الن�سب  بجرم  املوؤقت  احلب�ش  رهن 
واالحتيال، حيث نفى من جديد املتهم 
ما ن�سب له من جرم ، واأكد دفاعه ان 
انتقامية  كيدية  دعوى  جمرد  الق�سية 
دعوى  على  ردا  ال�سحية  قبل  من 
خيانة االأمانة التي رفعها �سده املتهم 
من  الأجلها  وا�ستفاد  �سابق  وقت  يف 
امام  بالرباءة،  بافادته  ويطالب  الرباءة 
مطالبة دفاع الطرف املدين با�سرتجاع 
ال�سيارة وتعوي�ش مايل عن قيمة  قيمة 
التما�ش  امام  به،  الالحقة  اال�رضار 
�سلف  ما  ويف ظل  العام  احلق  ممثل 
حب�ش  �سنوات   3 عقوبة  بتوقيع  ذكره 

نافذة و20 األف دينار غرامة مالية .
ل/منرية 

بعد توقيفهم وهم على منت �سيارة معباأة باملخدرات

باعها له بوكالة جماهدين بقيمة 200 مليون �سنتيم 

توقيف ع�صابة تروج املخدرات 
يف حي بن طلحة برباقي 

 �صاب ين�صب على اآخر ويبيعه
 �صيارة م�صروقة 
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�سلب ال�سحية مبلغ 200 مليون �سنتيم 

حماكمة �صاحب التعاونية العقارية اال�صتقالل 
يف ق�صية ن�صب واحتيال بعني النعجة

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة توقيع عقوبة عامني حب�سا نافذا يف 
حق م�سري تعاونية عقارية« اال�ستقالل« املتورط يف  ق�سية الن�سب واالحتيال التي راح �سحيتها 
اأحد املنخرطني با التعاونية بعدما �سلبه مبلغ 244 مليون �سنتيم عن طريق م�سروع �سكني وهمي. 

يف  �رضده  مت  ما  وح�سب 
من  املحاكمة  جل�سة 
هذه  م�سري  فاإن  معلومات 
قد  كان  العقارية  الوكالة 
اأر�سية  قطعة  ا�سرتى 
ترتبع  ال�سف�سافة  مبنطقة 
يف  هكتار   2 م�ساحة  على 
با�رض  حيث   ،  2011 �سنة 
ورثة  مع  البيع  اإجراءات 
هذه القطعة االأر�سية بعد 
البيع  مبلغ  على  اتفقوا  اأن 
واملقدر ب40 مليار �سنتيم، 
�سلمهم مبلغ 11 مليار  اأين 
وثيقة  طريق  عن  �سنتيم 
املوثق  لدى  بالبيع  وعد 
اإجراءات  يتموا  اأن  على 
لهم  يجهز  اأن  بعد  البيع 
باقي املبالغ املالية. وبعد 
التعاونية  م�سري  با�رض  اأن 
ا�ستخراج  يف  العقارية 
لتج�سيد  الالزمة  الوثائق 
م�رضوع �سكني �سخم فوق 
االأر�سية،  القطعة  هذه 
وقام  البناء،  رخ�سة  منها 
االأر�سية  القطعة  بت�سطيح 
واأموال  اأمواله  واأنفق 
املنخرطني يف ت�سييد هذه 
يطلب  راح  اأين  ال�سكنات، 

القطعة  هذه  اأ�سحاب  من 
اإجراءات  اإمتام  االأر�سية 
الاإتفاق  موا�سلة  البيع 
القائم بني الطرفني يف �سنة 
لباقي  حت�سيله  بعد   2014
املبلغ املتفق عليه، اإال اأنه 
تفاجاأ بهم يطلبون منه اأن 
مليار   30 مبلغ  لهم  ي�سيف 
املبلغ  على  زيادة  �سنتيم، 
بداية  يف  عليه  املتفق 
الذي  االأمر  وهو  االأمر، 
التعاونية  م�سري  رف�سه 
يف  ت�سبب  ما  العقارية، 
ال�سكني،  امل�رضوع  تعطيل 
املنخرطني  ببع�ش  واأدى 
التعاونية  م�سري  ملتابعة 
العقارية مبا فيهم ال�سحية 

احلايل، 
حيث  اأنكر املتهم املوجود 
ما  املوؤقت  احلب�ش  رهن 
جرم   جملة  من  له  ن�سب 
يف  جاء  حيث  وتف�سيال، 
مل  اأنه  اأقواله،  معر�ش 
من  واحد  اأي  على  ين�سب 
املنخرطني واأنه فعال كان 
امل�رضوع  جت�سيد  ب�سدد 
ولكن  الواقع،  اأر�ش  يف 
االأر�سية  القطعة  اأ�سحاب 

هم من حالوا دون موا�سلته 
اأن  بعد  ال�سكني،  للم�رضوع 
اإجراءات  موا�سلة  رف�سوا 
اأ�ساف  حال  يف  اإال  البيع 
�سنتيم  مليار   30 مبلغ  لهم 
املتفق  املبلغ  على  زيادة 

عليه، 
اأن  املتهم  واأكد   دفاع 
وراء  الرئي�سي  ال�سبب 
هو  ال�سجن  موكلهم  دخول 
القطعة  اأ�سحاب  رف�ش 
اإجراءات  الإمتام  االأر�سية 
دون  حال  ما  وهو  البيع، 
متكن موكلهم من موا�سلة 
باأن  موؤكدين  امل�رضوع 
امل�رضوع ال�سكني حقيقي، 
املحكمة  هيئة  اأفادوا  اأين 
تفيد  التي  الوثائق  بكافة 
ن�سابا،  لي�ش  موكلهم  اأن 
هيئة  رفقة  قام  واأنه 
اإجراءات  بعدة  دفاعه 
على  حتفظي  حجز  منها 
اإثبات  االأر�سية،  القطعة 
احلجز ، كما قاموا باإ�سهار 
طريق  عن  وهذا  احلجز 
عدة  وقيد  ق�سائي،  حكم 
دعاوي �سد الورثة اأال وهم 
اأ�سحاب القطعة االأر�سية، 

الدفاع  اأو�سحت هيئة  كما 
ال�سجن  دخل  موكلها  اأن 
�سحية  وقع  واأنه  ظلما 
اأطرافا  واأن  كبرية  ماآمرة 
يف  الإبقائه  ت�سعى  جمهولة 
على  لال�ستحواذ  ال�سجن 
كما   ، ال�سكني  امل�رضوع 
اأن  الدفاع  هيئة  اأكدت 
موكلها اأعاد للمنخرطني ما 
يقارب 10 ماليري ومبا اأنه 
باقي  اإعادة  من  يتمكن  مل 

املبلغ قام بت�سليم �سيكات 
ك�سمانات  للمنخرطني 
متابعته  قرروا  اأنهم  اإال 
اأن  بعد  بوا�سطتها  ق�سائيا 
واعتربت  ال�سجن،  دخل 
هيئة الدفاع متابعة موكلها 
كبرية  ماآمرة  ق�سائيا 
م�رضوع  اإف�سال  هدفها 
بذلك  مطالبني  موكلهم، 

اإفادة بالرباءة التامة. 
ل/منرية

املتورطون ين�سطون عرب حموري مقاطعتي براقي وزرالدة 

درك العا�صمة يطيح ب�صبكتني اإجراميتني حترتفان االعتداء على م�صتعملي الطريق
االإقليمية  الكتيبة  عنا�رض  متكن   
للدرك الوطني برباقي من تفكيك 
�سبكة اإجرامية تتكون من خم�سة 
االإعتداء  اأ�سخا�ش يحرتفون 
م�ستوى  على  م�ستعملي  على 
االجتنابي  ال�رضيع  الطريق 
البي�ساء  الدار  بني  الرابط 
ب�رضقة  عكنون  والقيام  وبن 
التهديد  طائلة  حتت  ممتلكاتهم 
بوا�سطة االأ�سلحة البي�ساء، وهذا 
مع  �سياحية  �سيارة  باإ�ستعمال 
الدوريات  وبتكثيف  الليل،  ظرف 
على  واملراقبة  الرت�سد  وعملية 
كللت  املحور   هذا  م�ستوى 
اأفراد  اأحد  بتوقيف  العملية 

باملدعو  االأمر  ويتعلق  الع�سابة 
العمر 24 �سنة  من  البالغ  )خ.ف( 
الع�سابة  اأفراد  بقية  الذا  بينما 
املركبة  منت  على  بالفرار 
امل�ستعملة يف عمليات االإعتداء، 
وبعد تكثيف التحريات مت حتديد 
الذين  الع�سابة  اأفراد  بقية  هوية 
االأربعاء  ببلدية  توقيفهم   مت  
بكل  االأمر  ويتعلق  البليدة  والية 
من املدعو )ن.ج( )د.م( )�ش.ع(  
اأعمارهم ما  )ق.م( الذين ترتاوح 
بني  22 اإىل 27 �سنة، كما اأ�سفرت 
حجز  عن  اأي�سا  التحريات 
كومبي�ش  كليو  نوع  نفعية  �سيارة 
ت�ستخدم يف ارتكاب االعتداءات، 

مت   احلال  ق�سية  يف  املتورطون 
اأمام اجلهات الق�سائية  تقدميهم 
مبجرد ا�ستفاء اإجراءات التحقيق 
مبوؤ�س�سة  احلب�ش  اإيداعهم  مت 

اإعادة الرتبية.
عنا�رض  ال�سياق متكن  نف�ش  ويف 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الكتيبة 
بزرالدة من تفكيك �سبكة اإجرامية 
اأ�سخا�ش  اأخرى تتكون من ثالثة 
املقاطعة  م�ستوى  على  تن�سط   ،
ت�ستهدف  كانت  لزرالدة  االإدارية 
واالعتداء  الطريق  م�ستعملي 
عليهم بوا�سطة االأ�سلحة البي�ساء 
ل�رضقة  وخناجر«  »�سيوف 
حيث   واأغرا�سهم   ممتالكاتهم 

اأ�سخا�ش   خم�سة  �سحيتها  كان 
با�ستعمال  االأبحاث  تكثيف  بعد 
خطة  بو�سع  التقنيات  جميع 
توقيف  مت  حمكمة  و  مدرو�سة 
حجز  مع  ال�سبكة  اأفراد  جميع 
هاتف  وا�سرتجاع  بي�ساء  اأ�سلحة 
كما   ، ال�سحايا  الأحد  يعود  نقال 
طرف  من  عليهم  التعرف  مت 
كانوا  الذين  االأطراف  جميع 
والتهديدات  االعتداءات  �سحية 
بعد   ، بال�رضقة  املتبوع  بالعنف 
مت  التحقيق  جمريات  ا�ستكمال 
العدالة  اأمام  املوقوفني  تقدمي 
اأين مت اإيداعهم احلب�ش مبوؤ�س�سة 

اإعادة الرتبية .

حمكمة بئر مراد راي�س 

تغرمي ابنة املحامي امل�صطوب » عمارة حم�صن« ل�صربها �صابا مبفتاح �صيارتها
راي�ش  مراد  بئر  حمكمة  ق�ست 
باإدانة  القانونية  املداولة  بعد 
املثري  امل�سطوب  املحام  اإبنة 
وعقابها  حم�سن«  »عمارة  للجدل 
دج  الف   20 بقيمة  مالية  بغرامة 
و  ال�رضب  بجرمية  تورطها  عن 
اجلرح العمدي ب�سالح اأبي�ش التي 
اأحد ال�سباب بعدما  راح �سحيتها 
بوا�سطة  عليه  باالإعتداء  اتهمها 

له  الت�سبب  و  مفتاح ال�سيارة 
باإ�سابة خطرية وهي الق�سية التي 
العام  احلق  ممثل  الأجلها  طالب 

بتغرميها مببلغ 50 األف دج .
العمر  من  البالغة  املتهمة  لتمثل 
23 �سنة اأمام هيئة حمكمة احلال 
ال�سادر  الغيابي  احلكم  ملعار�سة 
اجلرمية  هاته  عن  حقها  يف 
من  مثولها  خاللها  نفت  والتي 

اأكدت  و  تف�سيال  و  جملة  جديد 
اأن وقائع الق�سية  لهيئة املحكمة 
�رضده  ما  عك�ش  وعلى  احلالية 
تعود  �سكواه  معر�ش  يف  ال�سحية 
الفارط  العام  مار�ش من  ل�سهر 
�سيارتها  منت  على  كانت  حني 
طريقها  واعرت�ش  والدتها  رفقة 
منه  طلبت  وبعدما  ال�سحية 
ال�سماح لها باملرور و دخول حيها 

توجه  و  �سيارته  بالرتجل من  قام 
عليها  االإعتداء  حماوال  لوالدتها 
ودي  ب�سكل  تتدخل  جعلها  مبا 
تكون  باأن  نافيتا  والدتها  حلماية 
بالتعدي عليه بوا�سطة  قامت  قد 
يف  جاء  كما  �سيارتها  مفتاح 
الغائب  ال�سحية  �سكوى  معر�ش 

عن جل�سة املحاكمة .
ل/منرية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية : البويرة
دائرة : قادرية

بلدية: عمر

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
املت�سمن   1990 نوفمرب   18 يف  املوؤرخ   25  /  90 رقم  للقانون  طبقا 
التوجيه العقاري  فان ال�سيد : قراوي م�سطفى بن �سليمان  املولود 

بتاريخ09- 05-1989 بقادرية والية البويرة 
 وال�ساكن بعمر مركز  قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن 

طريق احليازة والتقادم 
املك�سب ، طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �سهادة اعرتاف مبلكيته 
للعقار االتي تعييينه : قطعة اأر�ش  �ساحلة للبناء امل�سماة قراريب   تقع 

باملكان امل�سمى قراريب   
مربع   مرت   400،00 االجمالية  م�ساحتها  قادرية  عمردائرة  بلدية    

حمددة كما بلي  :
ال�سمال : ملكية بولعرا�ش علي     اجلنوب : ممر م�سرتك

ال�رضق  : ملكية دحماين ر�سوان
الغرب : ملكية عبد الرحمان بن عبد اهلل

فعلى كل �سخ�ش له مطالب او اعرتا�سات على حترير هذه ال�سهادة 
الن�رض يف جريدة  تاريخ  ابتداء من  تقدميها يف مدة اق�ساها �سهرين 

يومية وطنية.
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اإ�سهار
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املوؤ�ض�ضة الدينية وال�ضالون الدويل للكتاب.... الفر�ضة ال�ضائعة
اإن امل�ستوى والنوعية والطبيعة، التي �ستظهر 

عليها املوؤ�س�سة الدينية يف ال�سالون الدويل 
للكتاب، �سيك�سف بال�رضورة على الكثري من 

الإجابات احلقيقية التي تفر�سها الأ�سئلة 
الكربى يف ال�ساحة اليوم، وقد تكون املنعرج 

الذي يحدد اجتاهات التفكري يف اأهمية وقدرة 
هذه املوؤ�س�سة، على التحول اإىل امل�ساهمة 

التاريخية يف ر�سم مالمح م�ستقبل البالد، وقد 
يكون اإ�سافة جديدة لها، تزيد من تراكمات 

ال�سعوبات التي تعرت�ض طريقها، وتزيح 
مكانتها يف الذهنية اجلماعية.

        
فقدان ال�صالحية

من التقاليد البالية املتوارثة اأن يخت�رض 
ح�سور املوؤ�س�سة الدينية، يف �سالون اجلزائر 
الدويل للكتاب، يف  مو�سوع )الكتاب الديني(، 
وهي التقاليد التي يتواري خلفاها الكثري من  

احلقائق الب�سعة يف ثنايا واأروقة ال�سالون، 
وهي التي تت�رضب من تلك احلمالت الإعالمية 

ال�رض�سة، والتي تكون اأقرب اإىل الدعاية 
والتعبئة التجارية للتجارة الكا�سدة وال�سلع 

فاقدة ال�سالحية، ويف الغالب من الأحيان بقدر 
ما تورث كثري الأمرا�ض ووا�سع ال�سقام، فاإنها 
يف الوقت نف�سه، جتعل الهيئات الدينية تتوارى 
بالأعذار واملربرات، غري امل�ست�ساغة، كونها 

جتد نف�سها يف مواجهة جمهور ل ت�ستطيع 
تلبية طلباته الثقافية والفكرية، لأنها غري 

قادرة على انتاج ما ينا�سب الطلب الوطني، من 
الكتاب الديني وفق املعايري الثقافية والنف�سية 

واجلغرافية الوطنية، وهي املوا�سفات التي 
ت�سكلت عرب تراكم القرون، خميلة جماعية 
عن منوذج التدين املحلي، وقدمت الكثري 

من امل�ساهمات اجلادة والفاعلة اإىل م�سرية 
الثقافة الدينية.

اإن احلديث حول تلبية الطلب الوطني من 
الكتاب الديني، من حيث الكمية والنوعية 

والأهداف وامل�سمون، يلقى مب�سوؤوليته 
اليوم على كاهل اجلميع مثقفني ونا�رضين 
وم�ستهلكني واإعالميني، باعتبار ذلك من 

اأولويات الأمن القومي الوطني، ومن �رضورات 
انعا�ض الإقت�ساد، وبناء تنمية اجتماعية 

وفكرية، تندرج يف خمططات احلكومات 
واإ�سرتاتيجية الدولة، كون امل�ستوى املنتظر 

يف تلبية حاجة املجتمع من )الكتاب الديني(، 
�سيوفر الكثري من اجلهود والإمكانيات التي 

يتم هدرها اليوم، يف مواجهة اخطار وحتديات 
يف الكثري من الأحيان ت�سخي�سها غري دقيق، 

وبدون اأن حتقق الأهداف املطلوبة يف 
الظروف احلالية، ولن يكون من امل�ستغرب، 

بل رمبا يكون من اأوجب الواجبات اليوم، 
اأن ينتقل النقا�ض حول مو�سوع )الكتاب 

الديني(، اإىل املجالت القت�سادية الدقيقة 
وم�ساحات ال�ستثمار الفاعل، كون ذلك يرتفع 
اإىل م�ستويات حت�سني الأمن القومي الوطني، 
و�سيانة حقوق الأجيال القادمة، ومن �سميم 

ممار�سة ال�سيادة الوطنية، والتي ت�سكل امل�سائل 
الثقافية والفكرية اليوم، اأهم رهاناتها الكربى 
واأ�ساليب ال�ستثمار فيها العامل احلا�سم فيها.

�صعة امل�صاحة 

اإن ال�سورة النمطية التي �سرتتفع هذه ال�سنة، 
يف �سالون اجلزائر الدويل للكتاب، كما هو 
املعتاد يف الطبعات ال�سابقة، اإل اأنها هذه 

املرة، �ستكون �سورة م�سوهة، واأكرث قتامة 
من ال�سابق، كون الظروف التي تاأتي فيها 

هذه املرة ذات خ�سو�سيات معينة ومالمح 
حمددة، اأين يخيم على الوعي اجلمعي، 

تلك الكثافة الثقيلة من املخاطر والنقا�ض 
اخلاطئ، والت�سويق امل�سوه، وال�ستثمار النفعي 

للق�سايا الكربى امل�سكلة للمخيال اجلمعي، 
وال�سامنة لالأمن القومي، لأن ال�ستمرار يف 

انتاج الب�سع من ال�سور وامل�سوه من املفاهيم، 
والقاتل من املعاين وال�سلبي من القيم، �سيكون 
الكارثة القادمة التي ت�سيب موقعنا الثقايف يف 
ال�سميم، و�ستعجز الأجيال القادمة بال�رضورة، 
ـ وهي معذورة ـ على اإ�سالحها لثقل تكاليفها، 

ولن ي�سعفها الوقت من امل�ساحة التي تكون 
قادرة على جمرد التفكري فيها.

ويف مثل هذه الظروف املتحركة، التي متر بها 
املجتمعات، وجتتاح املنطقة تكون �ساح ال�ساأن 

العام، يف اأم�ض احلاجة اإىل حتمل تلك التكلفة 
التي تت�ساوق مع التكلفة القت�سادية املعي�سية، 
التي نتاأقلم معها، بالرغم من تكاليفها الباهظة 
وتاأتي يف مقدمة ذلك، تلك العملية ال�رضورية 
واحلتمية التي يف امتالك القدر املنا�سب من 

امل�سوؤولية الخالقية، واللتزام الأدبي جتاه 
التاريخ واملجتمع والأجيال القادمة، والذهاب 

ب�رضعة نحو العرتاف بالقيم والقواعد 
والقوانني، التي ت�سبط ايقاع حركة النا�ض يف 
هذا العامل، ونكون مثل الخرين يف الن�سياع 

للحقيقة اليوم، والقبول بالإكراهات العلمية 
والأخالقية يف التعامل مع الق�سايا امل�سريية 
يف حياتنا، وهي احلالت التي تكون يف الغالب 

امل�سببة لتلك الكوارث نتيجة غياب �سناعة 
للكتاب عامة، والكتاب الديني على وجه 

اخل�سو�ض.

العتبة املنتظرة

اإن ت�سور اعادة تكرار النمط املعتاد من 
اخلطاب، حول مو�سوع )الكتاب الديني(، 

وت�سويقه باأ�ساليب متناق�سة من طرف 
املوؤ�س�سات الإعالمية والهيئات الدينية، ونرث 

�سذراته يف اأروقة �سالون اجلزائر الدويل 
للكتاب، هو ال�سيناريو الأقرب للحدوث، كون 

اجراءات اخلروج من املاألوف، وجتاوز القدمي 
من العادات، مل يتم اتخاذها بعد، وهي احلالة 
التي تكون قد جنحت يف جلب املتلذذين بها، 

وامل�ستعذبني لطبيعتها، وا�ست�سهال ممار�ستها، 
لعدم ا�ستجالبها للكثري من التكاليف املادية 
واجلهود الأدبية، وميكن ال�ستفادة من اأهم 

ثمراتها التي تتقدمها حالت التخويف 
والرتهيب، وتنفيذ حمالت )ال�سبق ال�سحفي( 

يف ال�ستثمار يف املخاطر املحدقة بالبالد 
والعباد، وهي املخاطر التي حتملها �سفحات 

اأوراق تلك الكتب التي مل يتم الو�سول اإىل 
حتديد حدود ت�سنيفها املفاهيمي، بني املجال 

الديني اأو الثقايف اأو الفكري، وغياب اإرادة 
توفر القدرة على التعامل معهما.

وبالرغم من تعدد طبعات �سالون اجلزائر 
الدويل للكتاب، اإل اأن تلك العتبة املنتظرة 

من ح�سول تراكم خربات التعامل الذكي 
واملحرتف مع الق�سايا الكتاب الديني، وما 

ي�ستجلبه من التداعيات، مل يتم الو�سول 
اإليها بعد ويزداد البون يف التو�سع، مقارنة مع 
نوعية عمل وطبيعة ا�ستغال الآخرين اجلريان 
والبعيدون يف هذا املجال، دون اأن تربز تلك 
املالمح يف ميالد جينات الإنتباه اإىل �رضورة 

التحول نحو الآفاق اجلديدة، وامتالك 
القدرات واخلربات النوعية، التي تكون 

نتيجتها اإ�سافة يف ر�سيد مواجهة الأخطار 
املب�رض بها يف كل موعد، يف الوقت الذي يغيب 

ال�سوؤال اجلوهري على امل�ستغلني بال�سناعة 
الثقافية،ويتم التواطوؤ على ا�ستهالك الكتاب 

الديني الأجنبي، دون اأن ي�ستيقظ ال�سمري 
الثقايف يف مثل هذه املنا�سبة الثقافية الكربى.

راهن التجاوز

 اإن الرهان الكبري املعقود اليوم اأمام 
املوؤ�س�سات الإعالمية والهيئات الدينية، 

وبالذات يف هذه املرة من طبعات �سالون 
اجلزائر الدويل للكتاب، يكون يف كيفية حتويل 

النقا�ض التقليدي حول الكتاب الديني، من 
تكرار لرتويج الأوهام وت�سيري احلمالت 

التخويفية، والنتقال نحو ف�ساءات من احلوار 
اجلاد، الذي يتناول الدور ال�سرتاتيجي للنخب 

الوطنية التي يفرت�ض اأن تقوم به، واملهام 
التي توؤديها يف املجال احليوي الكلي للبلد، 

وبالذات يف هذه الظروف، وهو املجال الذي 
ي�سمل اليوم الكثي من الف�ساءات التي اأحدثتها 

الثورات التكنولوجية الت�سالية اجلديدة، 
والأفاق الكربى للم�سالح املتجددة لتطلعات 

املجتمع، مع الأخذ بعني العتبار �سغوط 
التحولت العميقة التي يعرفها املجتمع، 

والعمل على جدولة اجلهود وفق التكاليف 
املطلوبة، التي ميكن اأن يتم دفعها لتجاوز 
احلالة الراهنة. اإن التحولت الكربى التي 

يعرفها املجتمع اليوم، وما متار�سه الأحدث 
القليمية والدولية، من اإجهاد على املجال 
احليوي، تتطلب ال�رضاع يف امتالك براعة 

الحرتافية، �سواء املتعلقة بالعمل الإعالمي 
اأو النتاج الفكري، من طرف تلك املوؤ�س�سات 

امل�ستاأمنة على امل�سري الفكري، واإطار الوعي 
للمجتمع، مما يجعل من موا�سيع وق�سايا 
)الكتاب الديني(، م�سدر دبلوما�سي ثقايف 

وفكري، ي�ستند اإليه يف تعزيز مكانة امل�سالح 
الكربى للمجتمع، يف الف�ساءات الدولية القريبة 

منها والبعيدة، وال�ستناد عليه يف ا�ستثمار 
نوعي، ميكن من �سناعة الرثوة وتعميق الهوية 

اجلماعية، والرتكاز على قوته يف التخفيف من 
تلك املغ�سات املوؤملة املتكاثرة، عرب الخفاق 

يف امتالك اأعنة تطويعها، والتي يجعلها 
البع�ض اأوهام ت�سويقية تزيد من الرتويج لها 

الكثري من الأحمال على كاهل املجتمع، الذي 
يبقى يف انتظار الجابة املنا�سبة عن ال�سوؤال 

العميق واملحرج، املتمثل يف ا�سباب غياب 
�سناعة الكتاب الديني اجلزائري، الذي هو 

من الأدوات املهمة يف حماية الأمن القومي 
الوطني.

أكبر تظاهرة ثقافية، وأهم موعد 
إعالمي، وأفضل فضاء تواصلي، 
وأحسن سوق اقتصادي في الوطن 

العربي، تلك مميزات صالون 
الجزائر الدولي للكتاب، في 

الظروف الحالية، وهي المميزات 
التي اكتسبها، في ظل استمرار 
االنهيار الدراماتيكي الذي تعرفه 
المنطقة العربية، وهو ما يجعل 
االستثمار فيه، من أهم وأصعب 
أنواع االمتحان، الذي يواجه 

المؤسسة الدينية الجزائرية، التي 
تجد نفسها اليوم، تحت ضغط 

االرتفاع المتزايد لطلب المجتمع 
لخدماتها، وتوارد ازدحام األسئلة 
التي تفرضها التحديات الراهنة، 
التي تفرض عليها المسارعة إلى 

انتاج اإلجابة عليها.
وتشكل نوعية وطبيعة حضورها 
واستثمارها في الصالون الدولي 

للكتاب، أهم التحديات التي 
تواجهها، كون ذلك سيكون 

االمتحان العسير، الذي يواجهها 
في هذه اللحظة الحاسمة من 

حياة الناس، والتي يفترض أن 
يكون حضورها رسالة ذات أثر 

بالغ في صناعة االطمئنان، وبناء 
الثقة، ونشر الوعي، وتشييد 

األمل، وإزالة الغموض، وتبديد 
المخاوف، وتقليص مساحات 
الحيرة، التي تكتسح فضاءات 

المجتمع، من خالل بروز مالمح 
جديدة للمؤسسة الدينية، تجعلها 

تحقق االقتراب النوعي من 
المواطن، وتملك قدرة جذبه 

إلى خطابها وتوفر آليات اقناع 
كافية بأهميتها وقدرتها، على 

المساهمة الفعالة في تعديل صورة 
حاضر ومستقبل البالد، في ذهنية 

المواطن.

.   الدكتور حممد بغداد
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اح�صائيات  ح�صب  ويتوقع 
الفالحية  امل�صالح  مديرية 
التي  احلملة  هذه  مت�س  اأن 
�صهر  اأواخر  �صت�صتمر اإىل غاية 
م�صاحة   63150  القادم  دي�صمرب 
األف هكتار من الأرا�صي الفالحية 
ال�صلب  القمح  لنتاج  املخ�ص�صة 
واخلرطال.  وال�صعري  واللني 
على  جللفة    ا ية  ل و فر  تتو و
هكتار  حوايل   32678  األف 
القدرات  ذات  الأرا�صي  من 
ملعنية  ا و لية    لعا ا جية  نتا لإ ا
تتوزع  احلبوب  تكثيف  بربنامج 
بلديات  من  عدد  على  اأ�صا�صا 
منها  للمنطقة  ال�صمالية  اجلهة 
وذكر  العظام   دلدول ام  مناطق 
ت�صخري  مت  اأنه  القطاع  م�صوؤولو 
واملادية  الب�رشية  الإمكانيات  كل 

هذه  اإجناح  اأجل  من  ال�رشورية 
العملية �صواء تعلق الأمر باجلرارات 
اأو املعدات اخلا�صة باحلرث ونرث 
البذور وغريها من الو�صائل التقنية 

كمية  بالإ�صافة اإىل توفري  الأخرى 
تقدر ب 160 األف قنطار من بذور 
يذكر  املختلفة.  احلبوب 
ال�صلطات  ان  الأخري  يف 

املحلية قد منحت دعم 
للفالحني لذات املنطقة 
النتاج  بغية  حت�صني 

وت�صجيعهم.

اأعطى   حمنة قنفاف وايل والية اجللفة، موؤخرا،  ببلدية دلدول  ا�سارة انطالق مو�سم احلرث والب
ذر للمو�سم الفالحي اجلديد 2018/2017 ، وجرت عملية انطالق احلملة التي ح�سرتها ال�سلطات 
الوالئية واملهنيون باملزرعة النموذجية ''بن جغليل عامر '' املتواجدة برتاب بلدية  دلدول  والتي 

تتميز مبردود مرتفع يف جمال اإنتاج �ستى اأ�سناف احلبوب.

للمو�سم الفالحي 2018/2017

اجللفة / اأحمــد قــادري

وايل اجللفة يعطي اإ�سارة اإنطالق مو�سم احلرث والبذر 

والية �سكيكدة

مناق�سة امليزانية االأولية للمدية ل�سنة 2018

 اأمن والية �سكيكدة يوقف مروجني خطريين للمخدرات 

افتتاح الدورة العادية الرابعة للمجل�س الوالئي باملدية 

ولية  اأمن  م�صالح  متكنت 
 4 حجز  من  �صكيكدة 
املخدرات  من  �صفائح 
بال�صافة  )385غ(  بوزن 
و  مهلو�س  قر�س   77 اإىل 
املوؤثرات  من  قارورة    18
ال�صائل،  النوع  من  العقلية 
يف  �صخ�صني  توقيف  مع 
العقد الثاين من العمر، عن 
املخدرات  حيازة  ق�صية 
بغر�س  العقلية  واملوؤثرات 
للغري  والت�صليم  العر�س 
دون  بي�صاء  اأ�صلحة  وحيازة 
مايل  ومبلغ  �رشعي،   مربر 
الوطنية  العملة  من  معترب 
من عائدات الرتويج.  تعود 

مهام  اإىل  الق�صية  حيثيات 
امليداين  التحري  و  البحث 
اأين   ، املعلومات  ا�صتقاء  و 
معلومات  للم�صلحة  وردت 
دائرة  اأمــــن  لدى  موؤكدة 
م�صبوه  ن�صاط  عن  عزابة 
ببلدية  الأ�صخا�س  لبع�س 
يقومون برتويج  بن عزوز،  
املخدرات باملنطقة وعليه 
قامت قوات ال�رشطة بر�صم 
متكنت  حمكمة،  خطة 
الإطاحة  من  اإثرها  على 
عرث  اأين  املروجني  باأحد 
�صفائح   4 على  بحوزته 
يقدر  املخدرات  من 
غ   380 من  باأكرث  وزنها 

من  م�صطني  اإىل  بالإ�صافة 
وعليه  املهلو�صة  الأقرا�س 
الإجراءات  اإتخاد  وبعد 
على  واحل�صول  القانونية 
حجز  مت  بالتفتي�س  اإذن 
املوؤثرات  من  قارورة   17
العقلية و30 قر�س مهلو�س  
امل�صلحة  اإىل  حتويله  ليتم 

وفتح حتقيق يف الق�صية.
املفتوح   لتحقيق  ا�صتكمال 
�رشيك  عن  الك�صف  مت 
وعليه  فيه  للم�صتبه  اأخر 
وتوقيفه  له  الرت�صد  مت 
بعد  ليتم  عزوز   بن  ببلدية 
القانونية  الإجراءات  اإتخاد 
الالزمة مع النيابة مبحكمة 

منزله  داخل  العثور  عزابة  
املوؤثرات  من  قارورة  على 
العقلية و30 قر�س مهلو�س 
باإل�صافة  للبيع   مهياأة 
من  بي�صاء  اأ�صلحة  اإىل 
خمتلف الأحجام.      بعد 
مت  التحقيقات  ا�صتكمال 
اإجناز ملفان ق�صائيان �صد 
بخ�صو�س  فيهما  امل�صتبه 
املخدرات  حيازة  ق�صية 
بغر�س  العقلية  واملوؤثرات 
للغري  والت�صليم  العر�س 
دون  بي�صاء  اأ�صلحة  وحيازة 
وتقدميهما  �رشعي،  مربر 
الق�صائية  اجلهات  اأمام 

املخت�صة. 

للمجل�س  الرابعة  العادية  الدورة  افتتاح 
ومنا�صبتها  لولية املدية  الولئي  ال�صعبي 
حلّت على وقع اأحداث تاريخية و�صيا�صية 
تتزامن  اأّنها  كما  اجلزائر  ت�صهدها 
القادمة  املحلية  النتخابية  واملواعيد 
جتمع  التي  والتعاون  ال�رشاكة  باإرادة 
العهدة  خالل  املحلية  بالإدارة  املجل�س 
نوعية  نه�صة  بعث  �صبيل  النيابية هذه يف 
ل�صالح  ال�صاملة  التنمية  رهان  لكت�صاب 
مواطني الولية م�صيفا يف كلمة افتتاحية 
لرئي�س املجل�س الولئي عبد القادر �صقو 
من  نابعا  القادم  املجل�س  يكون  اأن  اآمال 
على  املنتخبني  بني  م�صرتكة  قناعات 

ال�صيا�صية والعمل يدا  اختالف توجهاتهم 
واحدة مع اجلهاز التنفيذي حتى تُ�صتكمل 
الولية  وايل  قيادة  التنموية حتت  العملية 
دون اإغفال دور املواطن باإ�رشاكه يف كل 
اأم�س  تهمه.  انعقدت اأول  التي  القرارات 
ال�صعبي  للمجل�س  الرابعة  العادية  الدورة 
الولئي  املجل�س  رئي�س  برئا�صة  الولئي 
املدية  ولية  ووايل  �صقو  القادر  عبد 
اأعمال  جدول  خاللها  مت  بو�صمة  حممد 
املحلية  الإدارة  مدير  قبل  من  لالإجابة 
باملجل�س  النواب  الأع�صاء  اأ�صئلة  على 
ال�صعبي الولئي التي طرحت خالل الدورة 
امليزانية  مناق�صة  و  الأخرية  العادية 

الأولية لولية املدية ل�صنة 2018 و عر�س 
التوجيهية  املخططات  على  للم�صادقة 
العوينات  تافراوت  دمد  �صيدي  لبلديات 
�صنيقل الربعية بعطة و املعدلة يف كل من 
بلدية الزبريية و املفاحتة وحول م�رشوع 
اخلا�س   2018 ل�صنة  الأولية  امليزانية 
بولية املدية على اأّنه من املقّرر اأن تكون 
ال�صنة  للولية خالل  الإجمالية  الإيرادات 
وتن�صيط  ممتلكاتها  تر�صيد  بعد  القادمة 
الدولة  اإعانات  اإىل  بالإ�صافة  بها  اجلباية 
ما يقارب 111 مليار و694 مليون �صنتيم اأي 
بـ %4،73 ن�صبة  اإجمالية  لإيرادات  بزيادة 
اأّن  و   2017 �صنة  خالل  ر�صده  مّت  ما  اإىل 

عديد  يغطي  اأن  �صاأنه  من  هذا  الغالف 
العمليات بق�صم التجهيز بغالف مايل قّدر 
بحوايل 20 مليار و607 مليون �صنتيم وعلى 
قيمة  ما  العمومية  ال�صتثمارات  خمتلف 
ي�صري  حيث  �صنتيم  مليون  و300  مليار   28
لإ�صرتاتيجية  ا�صتكمال  �صيكون  ذلك  اأّن 
التنمية املحلية املتبعة من قبل الولية و 
يبقى اجلهاز التنفيذي للولية �صائرا على 
على  و  الربامج  حتقيق  يف  املنهج  نف�س 
ان ينهي اإجناز خمتلف امل�صاريع و تبقى 
متوا�صلة يف ولية املدية مما  بالنظر اإىل 
يف  هي  التي  واملهيكلة  الكربى  امل�صاريع 
بالإجماع على  طور الإجناز و قد �صودق 

امليزانية الأولية لولية املدية ل�صنة 2018 
للبلديات  التوجيهية  املخططات  وكذا 
كلمة  يف  و  الدورة  لهذه  املناق�صة  حمل 
بو�صمة  حممد  ال�صيد  املدية  ولية  لوايل 
وجهها اىل رئي�س املجل�س و اأع�صائه على 
يف  وجهد  ح�س  من  اأنفقوه  ما  و  تفانيهم 
التنمية  قاطرة  قيادة  يف  امل�صاركة  �صبيل 
باإقليم الولية ومثمنا اجتهاد وتفاين جلانه 
املواطنني  ان�صغالت  نقل  يف  املختلفة 
رعاية  ويف  املحلية  املناطق  كافة  من 
ال�صتحقاقات  وان  املواطن  م�صالح 
اختيار  فيها  تكون  القادمة  النتخابية 
البلدية  ال�صعبية  املجال�س  اأع�صاء 

والولئية يف 23 نوفمرب 2017 ُمو�صحا يف 
ال�صياق اأنه هناك اإقبال على عهدة نيابية 
جديدة فيها ا�صتكمال ملا اأر�صاه املجل�س 
من  فيه  �صارك  وما  تقليد  من  احلايل 
الولية و  هذه  يف  متكاملة  لتنمية  حتقيق 
الأمن  جلنة  اأع�صاء  بح�صور ال�صادة  هذا 
الدوائر  وروؤ�صاء  التنفيذية  والهيئة 
والأ�رشة  البلدية  ال�صعبية  واملجال�س 
ال�رشكاء  من  وكذا  والإعالمية  الثورية 

املدنيني من منظمات وجمعيات .

الهواري بلزرق

 ب�سيدي نعمان والية املدية 

�سرطة ب�سكرة تنظم حملة حت�سي�سية توعوية 

  اإحياء الذكرى ال�ساد�سة واخلم�سون 
)56( لليوم الوطني للهجرة  

 لفائدة تالميذ متو�سطة
 نور الدين عبد الباقي

الذكرى  الثورية  الأ�رشة  اأم�س  اأول   اأحيت 
للهجرة  الوطني  لليوم  ال�صاد�صة و اخلم�صني 56 
حممد  ال�صيد  املدية  ولية  وايل  باإ�رشاف 
على  باملنا�صبة  ن�صاطات  اأعدت  اأين  بو�صمة 
و  العلم  رفع  منها  نعمان  �صيدي  دائرة  م�صتوى 
التذكاري  الن�صب  على  الزهور  من  اإكليل  و�صع 
ترحما  الأئمة  احد  طرف  من  كلمة  تليت  و 
و  مناقبهم  ذاكرا  اجلزائر  �صهداء  على  فيها 
الأمانة  على  الحتفاظ  و  بهم  لالقتداء  داعيا 
الفاحتة  بقراءة  خمتتما  لالأجيال  تركوها  التي 
للمنظمة  الولئي  لالمني  وكانت  لهم  الدعاء  و 
بها  رجع  �صعواطي  فوؤاد  للمجاهدين  الوطنية 
الذكرى  لهذه  ال�صيا�صي  و  التاريخي  العمق  اإىل 
من �صنة 1961 التي راح الآلف من اجلزائريني 
منظمة  وح�صية  واإبادة  جماعية  قتل  لعمليات 
خرجوا  بعدما  الفرن�صية  ال�رشطة  طرف  من 
باري�س يف مظاهرة �صلمية منددين  اإىل �صوارع 
فر�صته  الذي  العن�رشي  التجوال  بح�رش 
دون  اجلزائريني  على  ال�صتعمارية  ال�ّصلطات 
عن  تعبريا  اأي�صا  كان  و  اجلاليات  من  �صواهم 
الوطن  باأر�س  م�صاندتهم لإخوانهم  املقاومني 

ال�صعب  رغبة  على  الوقت  نف�س  يف  وموؤّكدين 
اجلزائري يف حرّيته وا�صتقالله �صهادة ومقاومة 
اأن  على  يَعوا  اأن  اليوم  �صباب  واجب  من  و 
اجل�صام  بت�صحيات  ال�صعب جاءت  لهذا  احلرية 
و يعتربوا من ذلك بالوقوف ُمتحدين يف جبهة 
�صهدائنا  لهم  خلفوه  ما  على  للحفاظ  واحدة 
الأبرار ويف �صبيل ر�ّس وحدة ال�صعب اجلزائري 
كح�صنها منيعا للوطن كما قام وايل ولية املدية 
لكرة  ال�رّشيف  بطولة  انطالق  اإ�صارة  باإعطاء 
ا�صتعرا�صات  و  ال�صغرى  الفئات  لأندية  القدم 
فتح معر�س  و  البلدي  بامللعب  القتالية  للفنون 
املجاهد  متحف  تنظيم  من  بالذكرى  خا�س 
تكرمي  مع  الثقافة  بدار  املتنقل  املكتبة  وكذا 
تاريخية  حما�رشة  واإلقاء  املنطقة  جماهدي 
املجل�س  رئي�س  ال�صيد  بح�صور  احلدث  حول 
ومن  الربملان  اأع�صاء  وال�صادة  الولئي  ال�صعبي 
الهيئة  ومدراء  والأمنية  الع�صكرية  ال�صلطات 
التنفيذية والأ�رشة الإعالمية وخمتلف ال�رشكاء 

من جمعيات ومنظمات .
   الهواري بلزرق

التوعوي  للربنامج  جت�صيدا 
قبل  من  امل�صطر  التح�صي�صي 
الوطني   لالأمن  العامة  املديرية 
املدر�صي،  الدخول  مبنا�صبة 
الرتبية  مديرية  مع  وبالتن�صيق 
لولية ب�صكرة ،نظم  اطارات امن 
باأمن ولية ب�صكرة  القنطرة  دائرة 
لفائدة  حت�صي�صية  توعوية  درو�س 
عبد  الدين  نور  متو�صطة  تالميذ 
ال�صلوكات  حول  متحورت  الباقي  

باملحيط  للتالميذ  اخلاطئة 
املدر�صي و حماية البيئة   ودر�صني 
منوذجني  حول ال�صتعمال ال�صيئ 
ا�صتهالك  وخماطر  لالنرتنت 
املخدرات ودر�س خا�س بال�صالمة 
التح�صي�صية  احلملة   ، املرورية 
عرب  مطويات  توزيع  اأي�صا  �صملت 
عرب  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
التالميذ  لفائدة  الدائرة  تراب 

مبختلف الأطوار. 

بلدية بلعايبة بامل�سيلة

تالميذ متو�سطة "عقون امليلود 
غياب على  " يحتجون 

 املطعم

 اأقدم اأول اأم�س، الع�رشات 
رفقة  التالميذ  من 
مدخل  اأمام  اأوليائهم، 
امليلـود"  "عقون  متو�صطة 
ولية  �رشق  بلعايبة  ببلدية 
باب  غلق  على  امل�صيلة 
ابنائهم  ومنع  املوؤ�ص�صة 
مبقاعد  اللتحاق  من 

منهم  احتجاجا   ، الدرا�صة 
من  اأبنائهم   حرمان  على 
كل  يف  الإطعام  وجبات 
بحجة  درا�صي  مو�صم 
املخ�ص�س  املطعم  غياب 
بت�صعيد  مهددين  لذلك 
مل  حال  يف  الحتجاجات 
الو�صية  اجلهات  تدخل 

الولئية،  وال�صلطات 
اإىل  التالميذ  وا�صطرار 
الباردة  الوجبات  اقتناء 
اأمام عجز عدد من الأولياء 
لأبنائهم  توفريها  على 
دخلهم،   حمدودية  نتيجة 
التالميذ  اأولياء  طالب  وقد 
الرتبية  م�صالح  تدخل 

تالميذ  ملعاناة  حد  لو�صع 
املوؤ�ص�صة  افتتاح  منذ 
من  اأزيد  قبل  الرتبوية 
عن  وبعدهم  �صنوات،   6
املوؤ�ص�صة وقطعهم مل�صـافة 
جتاوزت 4كلم، يوميا م�صيا 
عل الأقدام ذهابا واإيابا مل 
اجلهات  اأمام  لهم  ي�صفع 

الذي  الأمر  امل�صوؤولة، 
للمطالبة  يحتجون  جعلهم 
الذي  املطعم  بفتح 
يحتويه امل�رشوع الأ�صا�صي 
عن  مت�صائلني  للمتو�صطة، 
واجلهة  املطعم  م�صري 
وراء  ح�صبهم  تقف  التي 
ليُطالب  امل�رشوع  تعطيل 

 ، املحتجون  الأخري  يف 
ال�صلطات املحلية بالتدخل 
اجناز  ق�صد  العاجل، 
يقلل   ، مطعم  مبدر�صتهم 
متاعبهم اليومية مع البحث  
عن  �صكناهم  مقرات  لبعد 

املوؤ�ص�صة الرتبوية .  
عبدالبا�سط بديار
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اجلزائر تك�سر احل�سار وتفتح اأبواب الأمل

الكائنات املتطرفة !

دائمًا هي م�ضكونٌة بفل�ضطني، موؤمنٌة بق�ضيتها، واثقٌة من عدالتها، �ضادقٌة يف ن�ضرتها، ما�ضيٌة يف تاأييدها، �ضابرٌة على �ضريبتها، را�ضيٌة 
بانعكا�ضاتها، جاهدٌة يف احل�ضد لها والدفاع عنها، فهي مهمومٌة بها،موجوعٌة باأملها، �ضاعرٌة مبعاناتها، م�ضاركٌة يف اأحزانها، غا�ضبٌة لأجلها، ثائرٌة يف 
�ضبيلها، منت�ضيٌة ب�ضمودها، فخورٌة بثباتها، فرحٌة بانت�ضاراتها، تقدمها على نف�ضها، وتف�ضلها على اأهلها، ول ت�ضمح بامل�ضا�س باأهلها اأو اإيذاء �ضعبها، 

بل تكرمهم وجتود عليهم، وتب�ضط لهم كفيها وت�ضخو، وت�ضرع اأمامهم اأبوابها.

تقبل  وال  جامعاتها،  لهم  وتفتح 
اجلور  على  ت�سكت  وال  بظلمهم 
عليهم، وترفع ال�سوت ن�رصًة لهم، 
وحتفز االأمة دفاعاً عنهم، وتتقدم 
ولو  وتت�سدر  وحدها،  كانت  ولو 
ولو  وتبادر  عليها،  احلياة  �ساقت 
كانت  ولو  وتعطي  بعيدة،  كانت 
التي  اجلزائر  هي  تلك  وحيدة. 
اإليها  وننت�سب  ونحب،  نعرف 
ون�سكو  اإليها  ونلجاأ  منها،  ونتعلم 
ونفخر  مب�ساعداتها  ونعتز  لها، 
ونطمع  اإليها  ونتطلع  مبواقفها، 
وجند  �سنداً  بها  ون�سعر  فيها، 
�سعبها لنا اأهاًل، وهي التي كانت لنا 
اأ�سوة يف املقاومة ح�سنة، ورائدة 
يف الت�سحية عظيمة، واأ�ستاذة يف 
القتال  ولواء يف  الن�سال متقدمة، 
بت�سحياتها  منت�رصة، وقد علمتنا 
اأن احلق دوماً ينت�رص واأن الباطل 
غالية  االأوطان  واأن  يندحر،  اأبداً 
مهما  العدو  واأن  باقية،  واحلقوق 
راياته  علت  ومهما  ف�سيهوي،  بغا 
ب�سالحه  قوي  ومهما  ف�ست�سقط، 
بعديده  وتباهي  بعتاده  واغرت 
االأر�ض  واأهل  احلق  اأ�سحاب  فاإن 
يطردونه  ومنها  ينت�رصون،  عليه 
َر فيها  مهما طال فيها بقاوؤه وَعَمّ
قيادًة  للجزائر  يرق  مل  وجوُده. 
الفل�سطينيون  يحا�رص  اأن  و�سعباً 
يف قطاعهم، واأن تغلق البوابات يف 
وجوههم، واأن يحرموا ك�رصة اخلبز 
والدواء، واأن متنع عنهم الكهرباء 
داخل  يعي�سوا  واأن  البناء،  واأدوات 
�سجناء،  ال�سيق  قطاعهم  اأ�سوار 
الكرمي  بالعي�ض  لهم  ي�سمح  فال 
امليمون،  بال�سفر  لهم  يوؤذن  وال 
وغ�سبت  واأهلها،  ف�سجت 
عالياً  ال�سوت  ورفعت  و�سعبها، 
والت�سدي  احل�سار،  رفع  بوجوب 
واحلرمان،  التجويع  ل�سيا�سات 

فجندت اأبناءها وحر�ست �سعبها، 
وجمعت من اأهلها ما ا�ستطاعت، 
ما  بع�ض  لها  توفر  مبا  وا�سرتت 
ت�سمح  والقليل مما  حتتاجه غزة، 
االأنظمة،  وجتيزه  القوانني  به 
و�سريت  �ساحناتها  وعباأت 
�سوب  بحراً  واجتهت  قوافلها، 
غزة، واالأمل يحذوها اأن تدخلها، 
مع  اإليها  بالعبور  لها  ي�سمح  واأن 
التي حتملها، فيكون  امل�ساعدات 
لها دوٌر يف رفع احل�سار والت�سهيل 
على ال�سكان، والتخفيف قلياًل من 
عز  اهلل  اإىل  واالإعذار  معاناتهم، 
ي�ستطيعون،  الذي  بالقدر  وجل 
لو  ورمبا  ميلكون،  التي  وبالقدرة 
من  باأكرث  القوانني  لهم  �سمحت 
يف  قوافلهم  اأوائل  لكانت  ذلك 
لكن  اجلزائر،  يف  واآخرها  غزة 
واحلرا�ض  ق�ساةٌ،  املحا�رصين 
جفاةٌ، والقلوب جامدة وال�سمائر 
اجلزائر  علماء  جمعية  ميتة. 
�ساحبة  العريقة،  املجاهدة 
فل�سطني  دعم  يف  الرائد  الدور 
رفعت  قدمياً  لها،  واالنت�سار 
واإىل اليوم ما زالت ا�سم فل�سطني 
عالياً، وح�سدت ال�سعب اجلزائري 
لها ون�رصًة لق�سيتها، اليوم  تاأييداً 
كله،  اجلزائري  ال�سعب  عن  تنوب 
ومتثل بامتدادها كل والياته على 
وتوؤدي  كله،  الوطني  الرتاب  مدى 
كفايًة واجباً عن ال�سعب اجلزائري 
وتواجه  ال�سعاب  وتتحمل  كله، 
التحديات، وتتج�سم م�ساق ال�سفر، 
وتعقيد  الرحلة  وت�سرب على طول 
اإىل قطاع غزة  االإجراءات، لت�سل 
موؤونٍة  من  حتمل  مبا  املحا�رص 
وال  فيها  َمَنّ  ال  كرميٍة،  جزائرية 
وال  ب�سببها  ا�ستعالء  وال  اأذى، 
خيالء معها، بل اإح�سا�ٌض باالأخوة 
اأنها  ترى  وهي  باملودة،  و�سعوٌر 

ومتاأخرة  الواجب،  يف  مق�رصة 
عما  را�سية  وغري  الن�رصة،  يف 
تقدمي  عليها  اأن  وترى  به،  تقوم 
املزيد واالإ�رصاع يف النجدة، فما 
وما  اأكرث  الفل�سطينيون  ي�ستحقه 
اأعظم.  اجلزائريون  عليه  يقوى 
كبرٍي  وتناف�ٍض  �سديدٍة  بحما�سٍة 
ن�سط اجلزائريون جميعاً يف جمع 
امل�ساعدات،  وتنظيم  التربعات 
م�ستوياتهم  اختالف  على  واأقبلوا 
االجتماعية وقدراتهم املادية على 
امل�ساهمة يف قافلة االإغاثة، ولعل 
اأو  اأطفاله  بع�سهم قد تربع بقوت 
باعوا  واآخرون  ن�سائه،  بحلي 
واأخرياٌت  بثمنه،  وتربعوا  بيوتهم 
وتنازلهن  حليهن  عن  تخلني 
للطالب  وكان  مهورهن،  عن 
تربعوا  اإذ  �سهٌم،  وللتالميذ  دوٌر 
جميعاً بكل ما ميلكون لنجدة غزة 
الذي  الوقت  يف  اأهلها،  واإغاثة 
بجهودهم،  الكثريون  فيه  �ساهم 

الت�سهيالت  من  الكثري  وقدموا 
املمكنة يف الرب والبحر معاً، حتى 
كبريًة،  ور�سًة  كلها  اجلزائر  غدت 
وترتبها  وتنظمها،  املوؤن  جتمع 
اجلزائر  ميناء  واأ�سبح  وت�سنفها، 
ترتفع  لفل�سطني،  متقدمًة  قاعدًة 
الفل�سطينية،  االأعالم  �سمائه  يف 
الرايات  رحابه  يف  وتنت�رص 

وال�سعارات الت�سامنية.
كبرية،  القافلة  منظمي  فرحة 
واإح�سا�سهم  غامرة،  و�سعادتهم 
هي  عظيم، فهذه  بالو�سول 
واأكرب  املباركة،  قوافلهم  رابع 
املنا�رصة، ولعلهم  معوناتهم 
وفرحة  اال�ستقبال  بحفاوة  ن�سوا 
الرحلة،  م�ساق  الفل�سطينيني 
ووعورة الطريق وطول امل�سافات 
اأنهم  اإذ  االإجراءات،  وتعقيد 
اإليه  يتطلعون  كانوا  ما  وجدوا 
على  الب�سمة  فراأوا  له،  وي�سعون 
و�سمعوا  الفل�سطينيني،  �سفاه 

الدعاء  وترانيم  الرتحيب  عبارات 
لهم، وكلمات ال�سكر والتقدير لهم 
�ساهدوا  وقد  العزيزة،  ولبالدهم 
اأ�رصة  عرب  تت�رصب  الفرحة 
اأج�سادهم  اإىل  وتن�ساب  املر�سى 
بالدواء  حياًة  الواهنة  املري�سة 
باالأمل  ومنت�سيًة  يحملون،  الذي 
وراأوا  يظهرون،  الذي  بال�سدق 
ظالم  حلكة  يبدد  النور  ب�سي�ض 
التي  ال�سغرية  باملولدات  غزة 
تولد كهرباء  حملوها معهم، علها 
يف  املر�سى  اأرواح  تنقذ  ب�سيطة 
اخلدج  واالأطفال  امل�ست�سفيات، 
املر�سى  ومتنع  احلا�سنات،  يف 
�سيق  من  ال�سكوى  اأو  التاأوه  من 
باالأمل  االإح�سا�ض  اأو  النف�ض، 
واخلوف اإذا تاأخر غ�سيل الكلى اأو 

تعذر اإنتاج االأوك�سجني.
�سكراً  العظيمة،  للجزائر  �سكراً 
اأنها  رئي�سها  اأعلن  التي  للدولة 
ومظلومة،  ظاملًة  فل�سطني  مع 

باملقاومني،  يرحب  الذي  وللبلد 
ويفتح قلبه قبل بالده للمنا�سلني، 
حلل  ويتو�سط  بينهم  يوفق 
وتوحيد  كلمتهم  وجمع  م�ساكلهم 
له  الذي  لل�سعب  و�سكراً  �سفهم، 
مداخل  وعلى  مكان،  قد�سنا  يف 
مكانة،  قلوبنا  ويف  بوابة،  اأق�سانا 
ويذكر  نف�سه  ين�سى  الذي  ال�سعب 
فرحته  عن  ويتنازل  فل�سطني، 
�سكٍر  األف  فل�سطني،  لتفرح 
اأطفال  من  و�سعبها  للجزائر 
�سيوخها  ومن  ومر�ساها،  غزة 
واأ�رصاها، ومن ن�سائها و�سباياها، 
فل�سطني  يف  اجلزائر  و�ستبقى 
علماً، ويف قد�سنا اأثراً، وبني اأهلنا 
ودوراً  ح�سناً  ذكراً  �سعبنا  وعند 
جزائر  يا  لك  �سكراً  اأبداً،  خالداً 
وموطن  االأبطال  اأر�ض  يا  العرب 
الفداء، ويا اأيقونة املقاومة ورمز 

ال�سهداء.

د. اأ�ضامة الأ�ضقر

يف  املتطرفون  كان  لطاملا 
النا�ض  اإكراه  اأو  االأفكار  اعتناق 
على اعتناقها منطاً خطرياً من 
ي�سهل  التي  الب�رصية  الكائنات 
الت�سدد،  ا�ستدراجها من مدخل 
هذه  الخرتاق  حتتاجه  ما  فكل 
اأن تُظهر لها قدراً  الكائنات هو 
على  لتكون  الت�سدد  من  اأكرب 
اأمرَك؛  حتت  ويكون  راأ�سه، 
الذي  الت�سدد  هذا  داخل  ويف 
العالية  القا�سية  كاجلدران  هو 
الغرور  ميلوؤه  كبرياً  فراغاً  جتد 
الطاغي على النف�ض املنفوخة، 
املتعلق  العميق  اجلهل  اأو ميلوؤه 
جتربة  اأو  خم�سو�ض  بن�ض 
قدرة  بال  ظروفها  لها  تاريخية 
�سبب  تبيني  اأو  النقا�ض  على 
الن�ض  لفحوى  الفهم  تعميم 

املظروفة  التجربة  اأو  اخلا�ض 
وجود  مع  ال�سيما  بزمانها 
اأخرى  وجتارب  اأخرى  ن�سو�ض 
م�ساراته  فتو�سح  الن�ض  تقيد 

املتاحة للتنزيل.
املغلق  ب  والتع�سّ التطرف  اإن 
�سهل  معتَقد  هو  ما  لفكرٍة 
باإعالن  الدفاع  و�سهل  االعتناق 
املواقف  وح�سم  الرف�ض 
احلاد  العلم  نق�ض  مع  ال�سيما 
التطرف  وهذا  حامليه؛  يف 
�رصيع التدمري و�رصيع اال�ستعال، 
انفجاره  فاإن  ينفجر  ما  واأول 
باأقرب  ثم  ب�ساحبه  يبداأ 
التدخل  حاولوا  اإذا  اإليه  النا�ض 
حماولة  اأو  م�ساره  تعديل  يف 
يبداأ  ما  ودائماً  توّرماته،  عالج 
ممن  حميطهم  بتخلي�ض  هوؤالء 
فيدخلون  املنافقني  ي�سمونهم 
املجتمع  مع  خا�رصة  معارك 

الذي يعي�سون فيه.
هم ب�سع ع�رصات يف قطاع غزة 
قلّته  على  وجودهم  لكن  اليوم 
غري املوؤثرة هو بوق حتري�سي 
على قطاع غزة واأهلها ي�ستدعي 
اأ�رصار العامل ويجذبهم اإىل  كل 
ت�سديد النظر اإليها مما يتطلّب 
و�رصيعة  حا�سمة  اإجراءات 
ظهورهم  م�سارات  خنق  يف 
يف  وجودهم  نقاط  وحتديد 
و�سبب  ال�سكانية  اخلريطة 
االإ�سارات  وتتّبع  فيها  ظهورهم 
يف   – دائماً  وراءها  ال�سهيونية 
دون   – الفل�سطينية  احلالة 
اال�ستخبارّي  احل�سور  اإغفال 
املعادي  والعربّي  الفل�سطينّي 

للفعل املقاِوم لالحتالل. 
تروي�ض  حماوالت  اأن  ويبدو 
هذه املجموعات ال�سغرية عرب 
تنجح  ال  الفكرية  املعاجلات 

اأفكارهم  و�سلت  اإذا  دائماً 
وهي  القلعة،  مرحلة  اإىل 
النف�سية  التح�سينات  اكتمال 
فكرهم،  اخرتاق  متنع  التي 
التدمري  اإىل  يلجوؤون  فلذلك 
بالتهديد  �سعروا  اإذا  الذاتّي 
القلعة من االخرتاق  حلماية 

اأو فتح ثغرة .
كنا نقول وما زلنا اإن التطرف 
هو عنواٌن للحمق ال�سديد اأو 
العمالة  اأو  الطاغي  الغرور 
العميقة، ورمبا يحتاج االأمر 
االأمني  الردع  من  اأكرث  اإىل 
توعية  خالل  من  ملواجهته 
االأهايل بر�سد حالة اأبنائهم 
عالجّي  م�سار  وتخ�سي�ض 
قبل  معهم  للحوار  مبكر 
واإعالم  مر�سهم  ا�ستفحال 
العالج  بخط  اجلمهور 

ال�ساخن.

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي
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امل�صاحلة بني فتح وحما�س وموازين القوى املتقلبة 

هل تنجح تل اأبيب ووا�صنطن يف اإدارة التقارب ل�صاحلهما؟
ذكر موقع “نيوز ون” الإ�صرائيلي اإن التقديرات ال�صتخبارية الإ�صرائيلية ترى اأن حقول األغام عديدة تعرت�س امل�صاحلة الفل�صطينية بني حركتي التحرير الفل�صطيني “فتح” 

واملقاومة الإ�صالمية “حما�س، من بينها م�صتقبل �صالح حما�س، والربنامج ال�صيا�صي للحكومة القادمة، واحللول املقرتحة ملوظفي غزة الذين عينتهم حركة حما�س. واأ�صاف 
اخلبري الإ�صرائيلي يف ال�صوؤون الفل�صطينية يوين بن مناحيم اأنه مع مرور الوقت �صيت�صح اأكرث فاأكرث اأن هذه امل�صاحلة الفل�صطينية مليئة بالعديد من امل�صاكل املعقدة، منها رف�س 

حما�س تفكيك اأ�صلحتها، ورف�صها الدخول يف مفاو�صات مع اإ�صرائيل. واأ�صاف بن مناحيم اأنه رغم اأن تل اأبيب �صامتة حتى الآن لكن حما�س تعتقد اأن الرف�س الإ�صرائيلي �صياأتي 
لحقا لإف�صال امل�صاحلة.

تقدير املخابرات 
الإ�صرائيلية

�ضابط  وهو  مناحيم  بن  و�أو�ضح 
�إ�رس�ئيلي �ضابق يف جهاز �ال�ضتخبار�ت 
�لذي  �لرتحيب  رغم  �أنه  �لع�ضكرية، 
حممود  �لفل�ضطيني  �لرئي�س  �أعلنه 
يف  مل�ضاحلة  �لتو�ضل  بنجاح  عبا�س 
يتعلق  �جلوهري  �ل�ضوؤ�ل  لكن  م�رس 
بنودها على  لتطبيق  �لزمني  باجلدول 
�ملجل�س  النعقاد  متهيد�  �الأر�س 
�ضيا�ضية  باإ�ضرت�تيجية  للبدء  �لوطني 

جديدة.

 م�صروع اإقليمي

�أن  �إىل  نف�ضه  �ملتحدث  و�أ�ضار    
�إ�رس�ئيل  لدى  �ملتوفرة  �ملعلومات 
�ل�ضفة  يف  �لفل�ضطينيني  �أن  توؤكد 
باأن  ي�ضعرون  غزة  وقطاع  �لغربية 
ويعتقد  ل�ضاحلهم،  لي�س  �لوقت  مرور 
و�إ�رس�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �أن 
�لدول  مع  �الإقليمي  لل�ضالم  م�رسوعا 

طريق  عن  ت�ضعيان  ولذلك  �لعربية، 
الإجناز  م�رس-  مثل  لهما  حليفة  دول 
�لد�خلية.  �لفل�ضطينية  �مل�ضاحلة 
�لتي  �الألغام  من  �إن  مناحيم  بن  وقال 
قد تفجر �مل�ضاحلة ما يتعلق بتحقيق 
�ل�ضيا�ضية بني فتح وحما�س،  �ل�رس�كة 
مبا يف ذلك تقا�ضم �ضالحيات �حلكم 
حتى  حما�س  �أن  �لعلم  مع  بينهما، 
يف  رغبتها  عن  تتنازل  مل  �للحظة 
حكمها  بعد  �ل�ضفة  على  �ل�ضيطرة 
�أن  وزعم  قوله.  ح�ضب  غزة،  لقطاع 
�لرئي�س عبا�س ما ز�ل يحتفظ مبعظم 
حتى  �أنه  �إال  يديه  بني  �للعبة  �أور�ق 
�للحظة مل يعلن عن جتميد �لعقوبات 
�أي  حكومته  تعلن  ومل  حما�س،  �ضد 
�لتفاوؤل  بث  �ضاأنها  من  عملية  خطوة 
با�ضتثناء  �لفل�ضطينيني  نفو�س  يف 
�لرتحيب مبا ح�ضل يف �لقاهرة. وذكر 
�ال�ضتخبار�ت  يف  �ل�ضابق  �ل�ضابط 
�أبيب  تل  �أن  �الإ�رس�ئيلية  �لع�ضكرية 
تعتقد �أن �مل�ضكلة �لرئي�ضة يف حتقيق 
�مل�ضاحلة �لفل�ضطينية متمثلة بانعد�م 
فاحلركة  وحما�س،  عبا�س  بني  �لثقة 

تفاهمات  بتحقيق  �لبدء  تنتظر 
بانخر�طها  ر�ضميا  للمطالبة  �لقاهرة 
�لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة  يف 
وذلك  �لفل�ضطيني،  �لوطني  و�ملجل�س 
قبل  من  قوية  معار�ضة  وجود  ظل  يف 

حركة فتح لهذ� �لتوجه لدى حما�س.

 درا�صة اإ�صرائيلية

�مل�ضاحلة  عملية  مع  تز�منا   
ن�رسها  در��ضة  يف  جاء  �لفل�ضطينية 
�لتابع  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  معهد 
وحما�س  فتح  �أن  �أبيب،  تل  جلامعة 
عديدة  �تفاقات  �ضل�ضلة  �ضابقا  وقعتا 
ومن  �لذريع″،  “�لف�ضل  م�ضريها  كان 
مكة  يف  عليه  �لتوقيع  مت  ما  بينها 
2007، و�ضنعاء 2008، و�لقاهرة 2011، 
 ،2014 و�ل�ضاطئ   ،2012 و�لدوحة 
ولذلك لي�س م�ضتبعد� تقول �لدر��ضة- 
�أن “توؤدي �لظروف �حلالية �إىل �لنتيجة 
�أ�ضباب  وعن  �الإخفاق”.  من  ذ�تها 
�إعالن حما�س خطوتها �الأخرية، ترى 
على  متالحقة  �ضغوطا  �أن  �لدر��ضة 

�حلركة دفعتها �إىل حل �للجنة �الإد�رية 
“�لطريق  �أن  �إىل  م�ضرية  �لقطاع،  يف 
يز�ل  ال  �لفل�ضطينية  للم�ضاحلة 
�ل�ضياق،  هذ�  و�ضمن  جد�”.  طويال 
يف  �مل�ضاركني  �أحد  �ضري،  جلعاد  قال 
لد�ئرة  �ل�ضابق  �لرئي�س  وهو  �لدر��ضة 
�إن  �لفل�ضطينيني،  مع  �ملفاو�ضات 
وقت  يف  جاءت  �الأخرية  �مل�ضاحلة 
�ضعبة  �ضائقة  غزة  قطاع  فيه  يعي�س 
يف  �إن�ضانية،  و�أزمة  مرتفعة  وبطالة 
حني تخو�س حما�س منذ وقت طويل 
معركة بقاء �ضيا�ضي يف ظل �لتطور�ت 
وتبدل  �ملتالحقة  �الأخرية  �الإقليمية 
للحركة  �ل�ضيا�ضية  �لتحالفات  �ضبكة 
�ضري،  و�أ�ضاف  �ملنطقة.  دول  بني 
�لذي  �ملتقاعد  �الإ�رس�ئيلي  �جلرن�ل 
ع�ضكرية  منا�ضب  تقلد  �أن  له  �ضبق 
�أن  �الإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  يف  مرموقة 
بحل  للم�ضاحلة  حما�س  ��ضتجابة 
�للجنة �الإد�رية و�ضعت رئي�س �ل�ضلطة 
�لفل�ضطينية حممود عبا�س يف مع�ضلة 
�لتو�فق  لو عادت حكومة  الأنه  �ضعبة، 
“ف�ضيكون  �لقطاع  �إىل  له  �ملو�لية 

بتح�ضني  �الهتمام  منها  مطلوبا 
من  ما  وهو  �لقطاع،  �ضكان  ظروف 
من  �ل�ضعبية  �النتقاد�ت  حتويل  �ضاأنه 
حما�س �إىل عبا�س، ولذلك فهو ال يبدو 
�ضم  وال  �لعامة،  باالنتخابات  معنيا 
�لتحرير  منظمة  ملوؤ�ض�ضات  حما�س 

�لفل�ضطينية”.

 اأهداف م�صر

�لرئي�س  �أو�ضح  �آخر،  جانب  من   
�ل�ضابق ل�ضعبة �الأبحاث بوز�رة �ل�ضوؤون 
كوبي  �الإ�رس�ئيلية  �الإ�ضرت�تيجية 
ميخائيل �أن م�رس �ضغطت كثري� على 
و�لعودة  �الإد�رية  جلنتها  حلل  حما�س 
و�أ�ضاف  �مل�ضاحلة.  ملحادثات 
من  عدد�  �أ�ضدر  �لذي  ميخائيل، 
بال�رس�ع  �خلا�ضة  و�لكتب  �لدر��ضات 
�لدر��ضة  و�ضارك يف  �لفل�ضطينيني  مع 
ور�ء  من  ت�ضعى  م�رس  �أن  �ملن�ضورة، 
�إىل  وفتح  حما�س  بني  �مل�ضاحلة 
عودتها  �أهمها  عدة،  �أهد�ف  حتقيق 
�لعربي  �لعامل  يف  ريادي  موقف  للعب 

�الإ�رس�ئيلي  �ل�رس�ع  يف  وو�ضيط 
�لفل�ضطيني. و�أ�ضاف �أي�ضا �أن م�رس ال 
ترغب يف تلقي �ملزيد من �النتقاد�ت 
�لعربية ب�ضبب تفاقم �ملعاناة يف غزة، 
�ال�ضتجابة  �إىل  حما�س  دفع  ما  وهو 
تاأمني  ب�ضاأن  �الأمنية  �لقاهرة  ملطالب 
�الأنفاق.  و�إغالق  �مل�ضرتكة  �حلدود 
�أما لري�ن �أوفيك وهو باحث �إ�رس�ئيلي 
�الإ�ضالمية،  �حلركات  يف  متخ�ض�س 
�مل�ضاحلة  يف  �أن حتقيق  �عترب  فقد 
�الأ�ضهر �الأخرية على قطاع غزة، رغم 
ممتلكاتها  عن  تتنازل  لن  حما�س  �أن 
وهي  �أهمية،  �الأكرث  �الإ�ضرت�تيجية 
�الأمنية  و�ضيطرتها  �لع�ضكرية  قوتها 
�ملعطيات  من  و�نطالقا  غزة.  على 
�ل�ضابقة، توقع �أوفيك �مل�ضارك �لثالث 
يف �لدر��ضة �أن تكون �أي حكومة قادمة 
�الأمر  وهو  حما�س،  الأفكار  خا�ضعة 
�لذي �ضي�ضاهم يف تاآكل موقف عبا�س 
�أكرث، وتر�جع �رسعية حكومته، ولذلك 
�النتخابات  باإجر�ء  ي�ضارع  لن  “فهو 
فر�س  فيها  تزد�د  �لتي  �لعامة 

خ�ضارته”.

القوات العراقية ت�صيطر على �صد املو�صل ومناطق كانت تخ�صع ل�صيطرة البي�صمركة يف نينوى
�أعلنت �لقو�ت �حلكومية �لعر�قية 
كانت  مناطق  على  �ضيطرتها 
�لكردية  �لبي�ضمركة  لقو�ت  تخ�ضع 
يف حمافظة نينوى �ضمايل �لعر�ق 

من بينها �ضد �ملو�ضل.
وقالت يف بيان �الأربعاء �إن مقاتلي 
قبل  �ملو�قع  غادرو�  �لبي�ضمركة 

و�ضول �لقو�ت �لعر�قية �لثالثاء.
�ضيطرت  �لبي�ضمركة  قو�ت  وكانت 
ثالث  قبل  �ملناطق  تلك  على 
�جلي�س  �ن�ضحاب  بعد  �ضنو�ت 
م�ضلحي  هجمات  �أمام  �لعر�قي 
�لذين  �الإ�ضالمية  �لدولة  تنظيم 
م�ضاحات  على  حينها  �ضيطرو� 

و��ضعة من �ضمال �لعر�ق.
�لعر�قية  �لقو�ت  و�أو�ضحت 
�جنزت  �أنها  �الأربعاء  بيانها  يف 
�الأهد�ف  جميع  على  �ل�ضيطرة 
�ملقررة لها خالل عملية ��ضتمرت 

�ملتنازع  �ملناطق  يف  �ضاعة   24
عليها مع �ضلطات �إقليم كرد�ضتان 

�لعر�ق.
�لعر�قية  �لقو�ت  ��ضتعادت  وقد 
و�لثالثاء  �الثنني  يومي  خالل 
كركوك  مدينة  على  �ل�ضيطرة 
وحقول �لنفط يف �ملحافظة �لتي 
مناطق  عن  ف�ضال  ��ضمها  حتمل 
نينوى ودياىل كانت  يف حمافظتي 

حتت �ضيطرة قو�ت �لبي�ضمركة.
�مل�ضرتكة  �لعمليات  قيادة  وقالت 
"�الأمن  �إن  �لفيدر�لية  للحكومة 
كركوك.  قاطع  يف  ��ضتتب 
�نت�ضارها  �لقو�ت  �أعادت  وقد 
�ل�ضيطرة على خانقني  و��ضتعادت 
دياىل  حمافظة  يف  وجلوالء 
ف�ضال عن خممور وبع�ضيقة و�ضد 
�أخرى  ومناطق  و�ضنجار  �ملو�ضل 
حترك  وجاء  نينوى".  �ضهل  يف 
�لقو�ت �لعر�قية �إىل هذه �ملناطق 

رد� على �إجر�ء �ل�ضلطات �لكردية 
عن  لالنف�ضال  �ضعبيا  ��ضتفتاء 
�عتربته  �ملا�ضي،  �ل�ضهر  �لعر�ق 

�حلكومة �لعر�قية غري �رسعي.
للقو�ت  �ل�رسيع  �لتقدم  �أدى  و 
مدينة  على  و�ضيطرتها  �لعر�قية 

عليها  �ملتنازع  و�ملناطق  كركوك 
�حلزبني  تبادل  �إىل  �الأخرى 
�التهامات  كرد�ضتان  يف  �لرئي�ضني 
�إقليم  رئي�س  وحمل  "�خليانة".  بـ 
بارز�ين  م�ضعود  �لعر�ق  كرد�ضتان 
م�ضوؤولني يف حزب �الحتاد �لوطني 
�مل�ضوؤولية  �ملناف�س  �لكرد�ضتاين 
لالأكر�د  �لع�ضكرية  �خل�ضائر  عن 
قال  بينما  كركوك.  مدينة  يف 
مع�ضوم،  فوؤ�د  �لعر�قي  �لرئي�س 
�الحتاد  �إىل  �ملنتمي  �لكردي 
"�جر�ء  �إن   ، �لكرد�ضتاين  �لوطني 
�إقليم  ��ضتقالل  على  �ال�ضتفتاء 
خطرية  خالفات  �أثار  كرد�ضتان 
وحكومة  �الحتادية  �حلكومة  بني 
�لقوى  بني  كما  كرد�ضتان  �إقليم 
ما  ذ�تها،  �لكرد�ضتانية  �ل�ضيا�ضية 
�المنية  �لقو�ت  عودة  �إىل  �أف�ضى 
�ملبا�رسة  �ل�ضيطرة  �إىل  �الحتادية 

على كركوك".

�لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�س  وقال 
�إن  �الثنني  بيان  �لعبادي يف  حيدر 
"حماية  لـ  عملية كركوك �رسورية 
تعر�ضت خلطر  �لتي  �لبالد  وحدة 

�لتق�ضيم" ب�ضبب �ال�ضتفتاء.
و�أمر �لعبادي، برفع �لعلم �لعر�قي 
عليها،  �ملتنازع  �ملناطق  يف 

ح�ضبما �أعلن مكتبه
�إقليم  من  جزء�  كركوك  تعد  وال 
من  بنوع  يتمتع  �لذي  كرد�ضتان 
ت�ضعينيات  منذ  �مل�ضتقلة  �الإد�رة 
�الأكر�د  لكن  �ملا�ضي،  �لقرن 
يطالبون ب�ضمها لالإقليم مع مناطق 
�أخرى ي�ضكن فيها �أكر�د وي�ضمونها 

باملناطق �ملتنازع عليها.
حلل  �ملحادثات  ف�ضلت  وقد 
رف�س  بعد  �جلانبني  بني  �الأزمة 
�حلكومة  مطالب  �الأكر�د  �لقادة 
�ال�ضتفتاء  نتائج  باإلغاء  �لعر�قية 

على �النف�ضال.

قتلت لأنها ك�صفت املتورطني يف ف�صيحة "اأوراق بنما" يف بالدها
�أم�س �الثنني د�فني كارو�نا  ُقتلت 
�ملالطية،  ،�ل�ضحفية  غاليزيا 
وع�ضو �الحتاد �لدويل لل�ضحفيني 
�نفجار  جر�ء  �ال�ضتق�ضائيني، 
من  ق�ضري  وقت  بعد  �ضيارتها 
�لفاعل  وماز�ل  منزلها،  مغادرتها 

جمهوال.
قوة  �أن  �ضحفية  تقارير  وذكرت 
لدرجة  �ضديد�  كان  �النفجار 
�لطريق  يف  �ضيارتها  حطام  تناثر 

و�حلقول �ملجاورة.
�ضحفية  غاليزيا  كارو�نا  د�فني  و 
مو�ليد  من  ومدونة  ��ضتق�ضائية 
1964، كانت قد ك�ضفت معلومات 
يف  مبا  للجدل  مثرية  ح�ضا�ضة 

�ضمي  مبا  �ملتعلقة  �لتقارير  ذلك 
عن  للك�ضف  بنما  �أور�ق  بف�ضيحة 
يف  �ل�رسيبي  و�لتهرب  �لف�ضاد 
حو�يل  مدونتها  جذبت  بالدها. 
�لذروة،  �أيام  يف  قارئ  �ألف   400
مالطا  يف  �ل�ضكان  عدد  �أّن  علماً 
بح�ضب  ن�ضمة،  �ألف   450 من  �أقّل 
�لتي  �الأوروبّية  "بوليتيكو"  جملة 

و�ضفتها ب"�ملر�أة �لويكيليك�س".
�لغارديان  �ضحيفة  وو�ضفت 
و�حدة  باأنها  �ل�ضحية،  �لربيطانية 
جمال  يف  �ل�ضحفيات  �أبرز  من 
�لتحري يف �ل�ضنو�ت �الأخرية، و�أن 
يفوق  كان  تدويناتها  متابعي  عدد 
�لورقية  �ل�ضحف  معظم  متابعي 

يف مالطاز، فيما قالت عنها جملة 
قائمة   " �أنها  �الأمريكية  "بوليتكو" 

ويكيليك�س بحد ذ�تها".

�صحف عربية ت�صلط 
ال�صوء على "ف�صيحة 

وثائق بنما"

�آخر  ن�رست  قد  غاليزيا  وكانت 
مدونة لها ال تخلو من �جلر�أة قبل 
�لعا�ضمة  خارج  ملنزلها  مغادرتها 
�ملالطية فاليتا، حيث كتبت "هناك 
�لكثري من �ملحتالني حيثما نظرت 

حولك ، �لو�ضع يائ�س".
مالطا  يف  �ل�ضيا�ضيني  �أحد  وقال 

�ضيادة  "�نهيار  ميثل  وفاتها  �أن 
وح�ضب  بالدنا،  يف  �لقانون" 
غاليزيا  كانت  �لر�ضمي  �لتلفزيون 
تهديد�ت  عن  �ل�رسطة  �أبلغت  قد 
بقتلها قبل �أ�ضبوعني من �غتيالها.

طالت  �خلطرية  غاليزيا  تقارير 
و�ملعار�ضني  �لوزر�ء  رئي�س 
�ل�ضلطة  و�أع�ضاء  �ل�ضيا�ضيني 
من  �لكثري  خلق  مما  �لق�ضائية 
زعيم  وو�ضف  لها.  �الأعد�ء 
مقتلها  ديليا  �أدريان  �ملعار�ضة 

باأنه "جرمية قتل �ضيا�ضية".
قتال  لي�س  �ليوم  "ما حدث  وقال: 
تام  �نهيار  نتيجة  هو  بل  عاديا 
��ضتمر على  �لذي  �لقانون  ل�ضيادة 

مد�ر �أربع �ضنو�ت م�ضت".
و�أ�ضاف "لن نقبل حتقيقا من قبل 
�جلي�س  قائد  �أو  �ل�رسطة  مفو�س 
كانو� جميعاً يف  �لقا�ضي حيث  �أو 

قلب �نتقاد كارو�نا غاليزيا".
غاليزيا"  "بيرت  زوجها  وطلب 
��ضتبعاد �لقا�ضية �ض�ضريي هريير� 
خالفات  ب�ضبب  �لتحقيق  من 

�ضابقة مع �ل�ضحية.
جاء قتل كارو�نا غاليزيا بعد �أربعة 
�أ�ضهر من فوز حزب �لعمال �لذي 
 " مو�ضكات  "جوزيف  رئي�ضه  دعا 
خلفية  على  مبكرة  �نتخابات  �إىل 
ف�ضيحة  يف  وزوجته  ��ضمه  ورود 

"�أور�ق بنما".

مكتب  با�ضم  �ملتحدثة  وقالت 
�أنه  �ضي  بي  لبي  �لوزر�ء  رئي�س 
�ضائعات  هناك  �أن  من  بالرغم 
له  يكون  قد  �لهجوم  �أن  تقول 
�لتحقيق  لكن  �ضيا�ضية،  دو�فع 

ماز�ل م�ضتمر�.
وطالبت مالطا �ملجتمع �لدويل مبا 
�لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فيه 
مل�ضاعدتهم   )FBI( �الأمريكي 

للك�ضف على �جلاين.
جوليان  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
قد  ويكيليك�س"  "موؤ�ض�س  �أ�ضاجن 
مالية  جائزة  عن  بدوره  �أعلن 
قدرها 20 �ألف يورو، ملن ي�ضتطيع 

�لك�ضف عن قاتلها.
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اأودت بحياة اكرث من 150 �صخ�صا

�سبكة حقاين �لتنظيم �ملتطرف �ملثري للقلق يف �أفغان�ستان
�صبكة حقاين املتطرفة املتهمة باحتجاز كندي وا�صرته رهائن ملدة خم�س �صنوات، جمموعة مرتبطة بحركة طالبان وحتارب 
معها قوات احللف االطل�صي يف افغان�صتان. يقود �صبكة حقاين �صراج الدين حقاين الذي هو نائب قائد طالبان اي�صا، ونفذت 

ال�صبكة عدة عمليات يف قلب كابول وتعتربها افغان�صتان م�صوؤولة عن تفجري �صاحنة اودى بحياة اكرث من 150 �صخ�صا يف 
كابول يف ايار/مايو املا�صي. وكان قائد اركان اجلي�س االمريكي اال�صبق مايك مولن اعترب يف ايلول/�صبتمرب 2011 ان حقاين هي 
الباك�صتانية القوية.  “الذراع الع�صكري احلقيقي” لباك�صتان يف افغان�صتان، م�صريا بذلك با�صابع االتهام اىل اجهزة املخابرات 

وعلق مايكل كوغلمان املحلل لدى مركز ويل�صون يف وا�صنطن “عندما ت�صمعون م�صوؤولني امريكيني يتحدثون حتى بعيدا عن 
االعالم عن التنظيمات االكرث اثارة للقلق، فهم ي�صريون دائما اىل �صبكة حقاين”.

من هم اع�صاء �صبكة حقاين؟ –

الذي  االفغاين  القيادي  حقاين  الدين  جالل  املجموعة  اأ�س�س 
املا�سي  القرن  ثمانينات  يف  لبالده  ال�سوفياتي  الغزو  حارب 
الدين  جالل  متيز  وباك�ستان.  املتحدة  الواليات  مب�ساعدة 
بقدراته التنظيمية و�سجاعته ما لفت انتباه وكالة اال�ستخبارات 
املركزية االمريكية “�سي اآي ايه” وتلقى اآنذاك زيارة �سخ�سية 
واأقام  االمريكي.  الكونغر�س  اأع�ساء  اأحد  ويل�سون  ت�ساريل  من 
جهاديني  مع  وثيقة  عالقات  العربية  يتقن  الذي  الدين  جالل 
عرب من بينهم ا�سامة بن الدن الذي اتى اىل افغان�ستان خالل 
احلرب. كما �سغل الحقا من�سب وزير يف نظام طالبان. تعرف 
وقد  انتحاريني  اىل  االحيان  معظم  يف  تلجاأ  بانها  املجموعة 
�سنفتها الواليات املتحدة على قائمتها للمجموعات االرهابية. 
اأدى  مفخخة  �ساحنة  تفجري  وراء  بالوقوف  املجموعة  اتهمت 
االخري،  ايار/مايو  يف  كابول  قلب  يف  قتيال   150 �سقوط  اىل 
كما  نادر.  �سوتي  ت�سجيل  يف  ذلك  نفي  الدين  �رساح  ان  اال 

م�سوؤولني  اغتيال  م�سوؤولية  ال�سبكة  االفغانية  ال�سلطات  حتمل 
دفع فدية. من بني  لقاء  اجانب  كبار وخطف  افغان  حكوميني 
هوؤالء الرهائن كان هناك الكندي جو�سوا بويل الذي اأفرج عنه 
اال�سبوع املا�سي مع زوجته االمريكية كيتلني كوملان وابنائهما 
الثالثة الذين ولدوا يف اال�رس، واي�سا الع�سكري االمريكي بوي 

بريغدال الذي اطلق �رساحه يف 2014.

  اين مواقعهم؟-

بعد الغزو االمريكي الفغان�ستان يف العام 2001، جلاأ عدد كبري 
�سفوفهم  ر�س  اعادوا  حيث  باك�ستان  اىل  طالبان  مقاتلي  من 
حقاين  �سبكة  وكانت  االمريكيني.  على  متردا  ي�سنوا  ان  قبل 
تنظم الهجمات �سد احللف االطل�سي من معقلها يف مريان�ساه 
باك�ستان.  يف  النائية  القبلية  املنطقة  وزير�ستان(  مدن  )كربى 
وردت الواليات املتحدة ب�سن غارات عديدة عرب طائرات بدون 
طيار اأ�سفر اآخرها م�ساء االثنني عن مقتل اأكرث من 20 �سخ�سا 

الباك�ستاين  اجلي�س  �سن  جهته،  من  حمليني.  م�سوؤولني  بح�سب 
م�سوؤولني  ان  لو  جناحا  القت  وا�سع  نطاق  على  تطهري  حملة 
كثفت  كما  حقاين.  �سبكة  تتفادى  دائما  بانها  ي�سخرون  افغان 
باك�ستان عملياتها يف املنطقة يف العام 2014 ما اأرغم العديد 
بح�سب  افغان�ستان،  اىل  الفرار  او  االختباء  على  املقاتلني  من 

م�سادر من املتمردين لوكالة فران�س بر�س.

 ما هي عالقاتهم مع باك�صتان؟-

تعترب باك�ستان الهند املجاورة تهديدا وجوديا لها وتعتقد باأن 
يف  الهند  لنفوذ  الت�سدي  يف  ت�ساعدان  حقاين  و�سبكة  طالبان 
م�سالح  با�ستهداف  حقاين  �سبكة  تتهم  ما  وغالبا  افغان�ستان. 
ل�سالح  تعمل  بانها  ال�سكوك  يعزز  ما  افغان�ستان  يف  هندية 
“كل  ان  على  كوغلمان  و�سدد  الباك�ستانية.  اال�ستخبارات 
احل�سابات يف باك�ستان تتمحور حول الهند”، م�سيفا “يرون يف 
�سبكة حقاين وحركة طالبان االفغانية و�سيلة ملكافحة الوجود 

الهندي يف افغان�ستان”. ويقر �سيا�سيون وع�سكريون �سابقون يف 
ا�سالم اباد �رسا بان ابقاء باك�ستان قنوات االت�سال مفتوحة مع 
�سبكة حقاين حيوي بالن�سبة اليها. اال ان حممود �ساه الع�سكري 
ال�سابق الذي عمل يف املناطق القبلية فقال “هناك فارق بني 

ابقاء ات�ساالت وبني الدعم او االنتماء”.

  ماذا تريد الواليات املتحدة من باك�صتان ؟

متار�س وا�سنطن منذ زمن �سغوطا على باك�ستان من اأجل قمع 
الرئي�س  وزاد  حقاين.  �سبكة  مقدمتها  ويف  املتمردة  احلركات 
املا�سي عندما  ال�سيف  ال�سغوط يف  ترامب  دونالد  االمريكي 
اتهم ا�سالم اباد بانها تلعب دورا مزدوجا يف افغان�ستان وبانها 
توؤوي “عنا�رس مثريين للفو�سى” على اأرا�سيها. تنفي باك�ستان 
املقابل  يف  املتحدة  الواليات  وتتهم  ب�سدة  االتهامات  هذه 
بتجاهل ارواح اآالف الباك�ستانيني الذين قتلوا خالل احلملة من 

اجل الق�ساء على االرهاب.

مادورو يعترب نتائج �نتخابات 
 �لواليات »ر�سالة قوية« 

لو��سنطن وحلفائها
 اعترب الرئي�س الفنزويلى نيكوال�س مادورو ان الفوز الكا�سح 
الذى حققه حزبه اال�سرتاكى يف انتخابات الواليات »ر�سالة 
قوية« للواليات املتحدة وحلفائها. وقال مادورو يف موؤمتر 

�سحفي بعد رف�س املعار�س االعرتاف بنتيجة االنتخابات التى 
اعتربتها وا�سنطن واالحتاد االأوروبى غري نزيهة اإن »�سعبنا وجه 
ر�سالة قوية لالمربيالية ولـ)الرئي�س االأمريكى دونالد ترامب(، 
وحللفائها االقليميني، ولليمني املحلى«. واتهم مادورو »القوى 

االمربيالية يف ال�سمال« ب�سن »حرب نف�سية و�سيا�سية واقت�سادية« 
�سد حكومته. وتابع »ال احلرب االقت�سادية وال الت�سخم ميكن 

اأن جتعل �سعبنا ي�ست�سلم«. يقول 80 باملئة من الفنزويليني الذين 
يعانون ازمة غذاء خطرية ونق�س يف االدوية اأنهم غري را�سني 
عن اأداء مادورو، بح�سب ا�ستطالعات الراأى. ونددت الواليات 
املتحدة بنتائج االنتخابات االقليمية، موؤكدة انها »مل تكن حرة 
وال نزيهة«، فيما اعترب االحتاد االأوروبى النتائج »مفاجئة« واأكد 
�رسورة »التعرف على حقيقة ما حدث«. وقال رئي�س كولومبيا 

خوان مانويل �سانتو�س الثالثاء ان فنزويال حتتاج الإجراء انتخابات 
عامة حتت اإ�رساف هيئة انتخابية »م�ستقلة«. وفاز حزب مادورو 
اال�سرتاكى بـ 17 والية من ا�سل واليات فنزويال ال23، فيما فاز 

حتالف املعار�سة »طاولة الوحدة الدميوقراطية« بخم�س واليات  
لالنتخابات. وتتهم املعار�سة املجل�س الوطني لالنتخابات بانه 
اأداة يف يد احلكومة، راف�سة االعرتاف بنتائج االنتخابات التى 

تقول اإنها �سابها »خمالفات«.

ح�صب م�صادر اأمنية

�إ�سابة 12 �سرطيا يف �نفجار 
جنوبي تركيا

اأ�سيب 12 �رسطيا تركًيّا عندما تعر�ست مركبة لل�رسطة النفجار 
يف اإقليم مر�سني جنوب تركيا، ح�سب م�سادر اأمنية واإعالمية 

تركية. واأبلغ رئي�س بلدية مر�سني برهان الدين قوجه ماز تلفزيون 
»خرب ترك« اأن الهجوم وقع يف ال�سارع الذي يوجد فيه مقر احلاكم 
املحلي، وقال اإن مركبة ال�رسطة كانت تتحرك وقت وقوع الهجوم. 
وقالت م�سادر اأمنية اإنه جرى اإر�سال ال�رسطة و�سيارات االإ�سعاف 
و�ساحنات االإطفاء اإىل املوقع. كما اأظهرت �سور تلفزيونية لل�سارع 

دخانا يت�ساعد من املنطقة التي طوقتها ال�رسطة.
ي�سار اإىل اأن تركيا عرفت تفجريات عديدة يف ال�سنتني االأخريتني 

ذهب �سحيتها عدد من االأتراك، بع�سها تبناه تنظيم الدولة 
االإ�سالمية وبع�سها االآخر ن�سب اإىل حزب العمال الكرد�ستاين.

بعد اأن �صوت %90 ل�صالح االنف�صال

اخلارجية الرو�صية:

حكومة كتالونيا تتم�سك باالنف�سال عن �إ�سبانيا

ندعو �لقوى �ل�سيا�سية يف فنزويال �إىل �المتناع عن �لعنف

جددت حكومة اإقليم كتالونيا - مت�صكها باالنف�صال عن اإ�صبانيا، بناء على ا�صتفتاء اأجري مطلع ال�صهر 
اجلاري �صوت 90% من امل�صاركني فيه ل�صالح االنف�صال. وا�صتبعد املتحدث با�صم احلكومة خوردي تورول 
الرتاجع عن ق�صية االنف�صال، وقال اإن رد االإقليم على مدريد -واملرتقب اخلمي�س املقبل- لن يختلف عن 

موقف �صدر اأم�س االثنني ويتم�صك اال�صتقالل. وقال تورول »التنازل لي�س �صمن ال�صيناريوهات التي 
و�صعتها هذه احلكومة. ويوم اخلمي�س لن نقدم �صيئا خمتلفا عما قدمناه يوم االثنني«.

قبل  الت�رسيحات  هذه  وتاأتي 
ينبغي  الذي  املوعد  من  يومني 
على  االإقليم  زعيم  فيه  يرد  اأن 
موقف  لتحديد  مدريد  دعوات 
ب�ساأن ما اإذا كان اأعلن اال�ستقالل 
كارل�س  االإقليم  زعيم  وكان  ال.  اأم 
بوغدميونت اأعلن رمزيا االنف�سال 
اإ�سبانيا يف العا�رس من ال�سهر  عن 
اإن  االثنني  اأم�س  وقال  اجلاري، 
حمادثات  الإجراء  �رسورة  هناك 
اال�ستقالل  اإعالن  قبل  مع مدريد 

االإقليم  اأن  واأكد  ر�سمي.  ب�سكل 
نتيجة  االنف�سال  حق  اكت�سب  قد 
مبفاو�سات  وطالب  لال�ستفتاء، 
املقبلني«.  ال�سهرين  مدار  »على 
للحكومة  وجهها  ر�سالة  يف  وجاء 
»هدفنا  مدريد  يف  املركزية 
احلوار،  اإىل  دعوتكم  الرئي�سي هو 
واإ�سبان  دوليني  لو�سطاء  وال�سماح 
وكتالونيني بفتح طريق للتفاو�س«. 
لكن احلكومة املركزية اعتربت اأن 
رئي�س  واأمهلت  الرد غام�س،  هذا 

اخلمي�س  غد  بعد  حتى  االإقليم 
للرتاجع عن بيان اال�ستقالل الذي 
اأكتوبر/ من  العا�رس  يف  اأ�سدره 
االأول اجلاري. ودعت دي  ت�رسين 
الوزراء  رئي�س  نائبة  �سانتاماريا 
للرتاجع  االإقليم  حكومة  االإ�سباين 
اأجل  من  اال�ستقالل،  بيان  عن 
من   155 املادة  »تطبيق  تفادي 
ت�سمح  والتي  االإ�سباين،  الد�ستور 
بتعليق  مدريد  يف  للحكومة 
اأو  جزئيا  لكتالونيا  الذاتي  احلكم 

اأبطلت  ذاته،  ال�سياق  يف  كليا«. 
االإ�سبانية  الد�ستورية  املحكمة 
اال�ستفتاء  قانون  الثالثاء-  -اليوم 
الذي اأقرته حكومة اإقليم كتالونيا 
�سبتمرب/اأيلول  من  ال�ساد�س  يف 

املا�سي.
بادئ  يف  علقت  املحكمة  وكانت 
لكن  اال�ستفتاء،  م�رسوع  االأمر 
قدما  م�ست  كتالونيا  حكومة 
ب�سكل  واأجرته رغم رف�س مدريد 

قاطع للخطوة.

الرو�سية  اخلارجية  وزارة  دعت 
الفنزويلية  ال�سيا�سية  القوى 
باأعمال  القيام  عن  االمتناع  اإىل 
بيان  وذكر  واال�ستفزاز.  العنف 
اليوم  م�ساء  الرو�سية،  للخارجية 
تنطلق  مو�سكو  دعوة  اأن  الثالثاء، 
االآخرية  االنتخابات  اأن  من 
فنزويال  يف  الواليات  ملحافظى 
ا�ستقرار  نحو  جديدة  خطوة  تعد 
على  �سدد  ما  وهو  املجتمع، 
الفنزويليون  ال�سيا�سيون  اأهميته 
اأولئك  ذلك  يف  مبا  واالأجانب، 
الرئي�س  حكومة  يعار�سون  الذين 
مادورو.  نيكوال�س  الفنزويلى 
قوى  رف�س  اأن  على  البيان  و�سدد 
بنتائج  االعرتاف  املعار�سة 
اإىل  ودعواتها  االنتخابات  هذه 
يف  االحتجاجات  ا�ستئناف 
العقوبات  وت�سديد  ال�سوارع 
الدولية يعترب اأمرا خطريا. ودعت 

بيانها،  يف  الرو�سية،  اخلارجية 
اإىل  الفنزويلية  ال�سيا�سية  القوى 
باأعمال  القيام  عن  االمتناع 
اال�ستفزازية،  واالأعمال  العنف 

وموا�سلة احلوار البناء القائم على 
وال�رسعية  الدميقراطية  املعايري 
رو�سيا  اأن  واأكدت  الد�ستورية. 
الرئي�سية  املهمة  باأن  قناعة  على 

هى  واالإقليمى  الدوىل  للمجتمع 
الظروف  تهيئة  على  امل�ساعدة 
الالزمة للخروج ال�سلمى من االأزمة 
ال�سيا�سية يف فنزويال، م�سرية اإىل 
�رسورة دعم مبادرات املفاو�سات 
يف  واملعار�سة  احلكومة  بني 
كاراكا�س وعدم ال�سماح مبحاوالت 
التدخل املدمر من اخلارج، الفتة 
اإىل اأن ال�سغط على فنزويال بالقوة 

وعرب العقوبات غري بناء. 
ال�سلطات  بيانات  اأحدث  اأن  يُذكر 
اإىل  ت�سري  فنزويال  يف  االنتخابية 
املتحد  اال�سرتاكى  احلزب  فوز 
بانتخابات  للحكومة  املواىل 
يف  والية   17 يف  املحافظني 
االنتخابات املحلية التى جرت يوم 
االأحد املا�سي. كما فاز مر�سحو 
ومل  واليات،  املعار�سة يف خم�س 
اأية  يف  النتائج  عن  االإعالن  يتم 

والية حتى االآن.
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الت�صكيلة خطفت الفوز من الوفاق واأّمنت ال�صدارة

حلم ان�ضار �ضباب ق�ضنطينة يف التتويج باللقب يزداد
عمل كبري ينتظر نغيز حت�صبا للخرجة الثانية على 

التوايل خارج القواعد

الن�ضرية توا�ضل االداء ال�ضلبي 
ومطالبة باال�ضتفاقة اأمام 

الدياربيتي
ن�رص  فريق  �سقوط  يتوا�سل 
النتائج  فخ  يف  داي  ح�سني 
تكبدت  اأين  والتعرثات  ال�سلبية 
اول اأم�س هزمية اأمام امل�سيف 
�سبيبة ال�ساورة يف مباراة �سهدت 
منعوا  الذين  للمحليني  تفوقا 
من  نغيز  نبيل  املدرب  ا�سبال 
ت�سكيلة اخلطورة على مرماهم، 
يف  �سعفها  الن�رصية  وبرهنت 
التي تخو�سها خارج  املباريات 
الفريق  واأن  خا�سة  الديار 
يف  فوز  اأي  ت�سجيل  عن  عجز 
التوايل والتي  ثالث مباراة على 
يدق  الن�رصية  حميط  جعلت 
رغبة  ظل  يف  اخلطر،  ناقو�س 
�سيناريو  تكرار  تفادي  الفريق 
اجلوالت  يف  البقاء  على  اللعب 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 
العا�سمي  النادي  يقدم  ومل 
رغبة  يوؤكد  امل�ستوى  يف  اأداء 

من  بالفوز  العودة  يف  الالعبني 
النادي  حاجة  ظل  يف  ب�سار، 
من  ايجابية  نتائج  ك�سب  اإىل 
اجل العودة غلى و�سط الرتتيب 
واالبتعاد عن منطقة اخلطر يف 
رفقاء  ويدرك  الرتتيب.  جدول 
�سعوبة  قا�سمي  اأحمد  الالعب 
يف  تنتظرهم  التي  املهمة 
املباريات املقدمة وهم الذين 
�سيكونون على موعد مع خو�س 
خارج  التوايل  على  مباراة  ثاين 
القواعد عندما يالقون ال�سبت 
املقبل امل�سيف دفاع تاجنانت 
يف مباراة �سعبة جتعل الن�رصية 
بنتيجة  العودة  حتمية  اأمام 
يف  ال�سقوط  وتفادي  ايجابية 
فخ الهزمية الثانية على التوايل 
النفق  بدخول  يهددهم  والذي 

املظلم.
ع.ق. 

فوزا  بلوزداد  �سباب  فريق  �سّيع 
ملالقاة  تنقل  عندما  املتناول  يف 
الفريق  اأين اكتفى  اوملبي املدية، 
�سبكة  كل  يف  هدف  بالتعادل 
الالعبون  خا�سها  مباراة  يف 
تدريبية  ح�سة  اأي  خو�س  دون 
اال�سبوع  نهاية  مواجهة  بعد 
ال�ساورة  �سبيبة  امام  املن�رصم 
التدريبات  عن  اال�رصاب  ب�سبب 
البلوزدادية  االإدارة  ت�سوية  لعدم 

للت�سكيلة،  املالية  امل�ستحقات 
يف  املبادر  بلوزداد  �سباب  وكان 
ال�سوط  منذ  الت�سجيل  باب  فتح 
عريبي  كرمي  مهاجمه  عرب  االأول 
من  متكنوا  االأر�س  ا�سحاب  لكن 
على  �ساعة  ن�سف  قبل  التعديل 
الت�سكيلة  وفّوتت  املواجهة،  نهاية 
كامال  بالزاد  العودة  فر�سة 
جدول  و�سافة  على  واحلفاظ 
الرتتيب خا�سة واأن ا�سبال املدرب 

كانت  تودوروف  اإيفيكا  ال�رصبي 
اأجل  من  الفر�س  من  عدد  امامه 
احلار�س  تاألق  ظل  يف  الت�سجيل 
كان  الذي  �ساحلي  القادر  عبد 
املوفقة  بتدخالته  املباراة  رجل 

امام هجمات العبي املدية.
الكروم  علي  �سيد  املهاجم  وكان 
اأكرث الالعبني املتعّر�سني لالنتقاد 
الذين  الفريق  ان�سار  طرف  من 
من  اليا�س  اإمام  ملعب  اإىل  تنقلوا 

قربن  عن  الفريق  ت�سجيع  اجل 
بت�سييع  عليه  اللوم  القاء  مت  حيث 
بعد  كامال  بالزاد  العودة  الفريق 
اأمام  ثمينتني  لفر�ستني  ت�سييعه 
الت�سجيل  عن  وعجزه  املرمى 
وعانى العبو  �ساغرة،  �سباك  اأمام 
الت�سكيلة عدة ت�سنجات ع�سلية يف 
باالإ�سافة  وتريكات  باليلي  �سورة 

اإىل احلار�س �ساحلي.
ع.ق.

ي�سهد ملعب 20 اأوت غدا مباراة القمة 
بني فريقي املوؤخرة التي جتمع فريقي 
البليدة �سمن  احتاد احلرا�س واحتاد 
املباراة االفتتاحية للجولة الثامنة من 
الرابطة املحرتفة االأوىل والتي جتمع 
يحققا  اللذان مل  الوحيدان  الفريقان 
املو�سم  انطالق  منذ  بعد  الفوز 
اجلديد، ويدخل احتاد احلرا�س وهو 

هذا  االأول  فوزه  حتقيق  ي�ستهدف 
ال�سعبة  الو�سعية  ظل  يف  املو�سم 
الكفيل  وحده  والفوز  بها  مير  التي 
اخلروج  اأجل  من  العا�سمي  للنادي 
املدرب  و�سيكون  الرتتيب،  ذيل  من 
فر�سة  اأمام  الدو  حمادي  التون�سي 
ال�سعداء  تنف�س  اإىل  الت�سكيلة  قيادة 
الثالث  النقاط  اإحراز  طريق  عن 

ال  والذي  اجلديد  املو�سم  يف  االأوىل 
اأجل  من  االنت�سار  �سوى  امامه  خيار 
وا�ستعادة  املظلم  النفق  من  اخلروج 
لت�سكيلة  ت�سمح  التي  النف�س  الثقة يف 
وا�ستعادة  باالنتفا�سة  »ال�سفراء« 
يف  املقبلة.  االأ�سابيع  خالل  القوى 
اإىل  البليدة  احتاد  يتوّجه  املقابل، 
العا�سمة من اجل البحث عن ت�سجيل 

الو�سعية  وا�ستغالل  ايجابية  نتيجة 
بها مناف�سوه ق�سد  التي مير  ال�سعبة 
واأن  خا�سة  الديار  عقر  يف  مباغتته 
بو�سعية  بدوره  مير  البليدية  الفريق 
نتائج  ت�سجيل  اإىل  ويحتاج  �سيئة 
ايجابية خارج الديار من اأجل التنف�س 

قليال وتدعيم الر�سيد.
ع.ق.

اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  اّكد 
اأّن  قربوعة  مربوك   للدراجات 
الإجناح  مهيئة  باتت  االمور  كّل 
املقرر   2017 اجلزائر  طواف  
اىل   18 من  املمتدة  الفرتة  يف 
اختريت  وقد  اجلاري،  اكتوبر   24
مدينة ب�سكرة التي احت�سنت كذلك 
لالأندية  العربية  البطولة  فعاليات 
تتويج  عن  اأ�سفرت  والتي  البطلة 
لتكون  البرتويل  املجمع  فريق 
 20 الن�سخة  هذه  انطالق  نقطة 
مبدئيا  �ستن�سط  التي  الدورة  من 
اّكد  و  عربية،  دول  قبل خم�س  من 
وبعد  هيئته  اأن  قربوعة  مربوك 

العربية   البطولة  تنظيم  جناحها يف 
ال  قيا�سي  زمن  يف  البطلة  لالأندية 
يتعدى 20 يوما ها هي اليوم ت�ستعد 
اإجناح  يف  يتمثل  اآخر  حتدي  لرفع 
و  الدويل  اجلزائر  طواف  تنظيم 
ظروف  يف  ال�سنة  هذه  ياأتي  الذي 
مغايرة بعد انتخاب اع�ساء املكتب 
م�ستطردا  اجلديد«،  الفدرايل 
مع  بالتن�سيق  الفدرالية  الهيئة  اّن 
ب�سكرة  لوالية  املحلية  ال�سلطات 
اأجل �سمان  دون هوادة من   تعمل 
جناح املناف�سة الدولية التي �ستمر 
�رصق   جنوب  من  واليات  �سبع  عرب 
اجلزائر. و ا�ساف القائم االول على 

اّن  للدراجات  اجلزائرية  االحتادية 
كل  االمكانيات والظروف قد هيئت 
التناف�سي  املوعد  هذا  الإجناح 
املقدم  الكبري   الدعم  بف�سل 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قبل  من 
باال�سافة اىل جتند كل الفاعلني يف 
والية ب�سكرة م�سيفا اأنه يتعني على 
الدورة،  اجناح  على  العمل  اجلميع 
مع  ا�سبحت  اجلزائر  »دورة  وقال: 
عليها  تعّود  ماألوفة  دورة  الوقت 
يرتقبونها  وا�سبحوا  امل�ساركون 
ب�سغف كبريلكن عدد امل�ساركني يف 
دورة هذه ال�سنة اقل بكثري مما كان 
ب�سبب  املا�سية  ال�سنوات  يف  عليه 

يف  بالربجمة  مرتبطة  عوامل  عدة 
االحتاد الدويل للدراجات«.

اّكد  التنظيمي،  وبعيدا عن اجلانب 
املناف�سة  هذه  اّن  املتحدث  ذات 
للدراجني  �سانحة  فر�سة  �ستكون 
عنا�رص  منهم  خا�سة  اجلزائريني 
املجمع البرتويل ونادي  الدراجات 
اجليد  االعداد  اجل  من  ل�سوفاك 
للبطولة العربية املقررة ابتداء من 
�رصم  مبدينة  املقبل  نوفمرب    25
بطولة  وبعدها  امل�رصية  ال�سيخ 
افريقيا املقررة برواندا  يف فيفري 

. 2018
وكاالت

الت�صكيلة عانت من الت�صنجات الع�صلية تاريكات وباليلي اكرب املت�صررين

احتاد احلرا�س / احتاد البليدة

�صباق الدراجات دورة اجلزائر 2017 

اجلولة ال�صابعة للرابطة املحرتفة الثانية

ثالثي املقدمة اأمام مهام متباينة 
واأندية املوؤخرة ت�ضتهدف 

االنتفا�ضة
ت�سهد اجلولة ال�سابعة للرابطة املحرتفة الثانية التي جتري 

مبارياتها غدا مهام متباينة لثالثي املقدمة اأين �سيكون الرائد 
والو�سيف يف تنقل خارج القواعد، الرائد مولودية بجاية اأمام 

دورية نحو الغرب من اأجل مالقاة ال�ساعد اجلديد وداد تلم�سان 
حيث �سيكون اأمام مهمة �سعبة من اأجل العودة بنتيجة ايجابية 

ت�سمح له بالبقاء يف ال�سدارة والتي لن تكون �سوى بتحقيق الفوز 
امام ت�سكيلة حملية تبحث عن ت�سجيل ثالث نتيجة ايجابية على 
التوايل واالبتعاد عن منطقة اخلطر، من جهته، الو�سيف �سبيبة 

�سكيكدة يتنقل ملالقاة �سبيبة بجاية يف مهمة العودة بنتيجة 
ايجابية ت�ساهم يف بقاءه �سمن ثالثي املقدمة، يف املقابل 

فاإن �ساحب املركز الثالث امل عني مليلة يرتب�س بتعرث املوب 
و�سكيكدة من اأجل العودة اإىل اقتنا�س ال�سدارة وهو الذي �سيكون 

اأمام داربي االأورا�س عندما ي�ستقبل �سباب باتنة.
يف املقابل، متلك اأندية املوؤخلة فر�سة االنتفا�سة عندما 

ت�ستقببل على ميدانها، حيث يالقي رائد القبة �سيفه جمعية 
ال�سلف، بينما ي�ستقبل �ساحب املوؤخرة غايل مع�سكر �سيفه 

مولودية العلمة، يف املقابل فاإن �سباب عني الفكرون اأمام مواجهة 
مولودية �سعيدة.

برنامج املباريات
جمعية عني مليلة / �سباب باتنة  ابتداء من 15:00

رائد القبة / جمعية ال�صلف       ابتداء من 
15:30

�صباب عني الفكرون / مولودية �صعيدة
�صريع غلزان / جمعية وهران

وداد تلم�صان/ مولودية بجاية
غايل مع�صكر / مولودية العلمة

اأهلي برج بوعريريج / اأمل بو�صعادة
�صبيبة بجاية / �صبيبة �صكيكدة

ع.ق.

�ضباب بلوزداد ي�ضّيع الفوز والكروم حمل االنتقادات

ال�ضفراء وال�ضلفادور يبحثون عن الفوز االأول يف املو�ضم

كّل االمور مهيئة الإجناح الن�ضخة 20 لطواف الدراجات

ق�سنطينة  �سباب  فريق  �سّجل 
عندما  ميدانه  على  ثمينا  فوزا 
ح�سم القمة التي جمعته بوفاق 
�سطيف يف داربي ال�رصق، والتي 
�سهدت نهاية مباراة هت�سكوكية 
بعدما قلب ال�سباب الطاولة على 

الزوار الذين كانوا متقدمني يف 
النتيجة منذ ال�سوط االأول، لكن 
القادر  عبد  املدرب  اأ�سبال 
عمراين عرفوا كيف ي�ستعيدون 
بنقاط  ويفوزوا  املبادرة 
من  الثواين  اآخر  يف  املواجهة 

املواجهة
وهو االنت�سار الذي �سمح للفريق 
باالحتفاظ على �سدارة البطولة 
عن  نقطتني  وبفارق  الوطنية 
اقرب مالحقيه �سبيبة ال�ساورة، 
عا�سمة  فريق  برهن  حيث 
تواجده  على  اجلزائري  ال�رصق 
يف اح�سن االحوال بعدما وا�سل 
حتقيق �سل�سلة النتائج االيجابية 
مباراة  رابع  حقق  الذي  وهو 
دون هزمية وثالث انت�سار على 
التوايل بعد فوزين حمققني على 
ح�ساب مولودية اجلزائر واحتاد 
يدفع  الذي  االأمر  ب�سكرة، 
املعنويات  رفع  اإىل  الالعبني 
اف�سل  يف  التح�سري  وموا�سلة 
قوية  ملباراة  حت�سبا  الظروف 
عندما  التوايل  على  الثانية  هي 

ملالقاة  العا�سمة  اإىل  يتنقل 
مواجهة  يف  بلوزداد  �سباب 
املقبل  ال�سبت  الفريقني  جتمع 
و�سوف  الثامنة  للجولة  حت�سبا 
م�ستوى  على  هامة  تكون 
ال�سدارة يف ظل امكانية تقا�سم 
وياأتي  الفريقني.  بني  ال�سدارة 
�سجله  الذي  اجلديد  الفوز 
ليفتح  عرو�سي  الالعب  رفقاء 
من  الأن�سارهم  بالن�سبة  ال�سهية 
اأجل التناف�س بقوة على التتويج 
بلقب البطولة الوطنية والذي مل 
يحققه الفريق �سوى يف منا�سبة 
اللقب  احرز  عندما  واحدة 
ومينى   ،1997/1996 مو�سم 
ع�ساق اللونني االأخ�رص واالأ�سود 
اللقب  معانقة  اجل  من  النف�س 

جمددا.

عي�صة ق.
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توافد 500 منا�صر نحو املغرب ام�س

احتاد اجلزائر يتوجه اليوم نحو الدار البي�ضاء بحلم العودة بتاأ�ضرية النهائي
ي�صد فريق احتاد اجلزائر ظهرية الغد الرحال نحو مدينة الدار البي�صاء املغربية من اجل ال�صتعداد خلو�س مقابلة الوداد البي�صاوي املقررة ال�صبت املقبل حت�صبا لإياب 
ن�صف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث حجزت اإدارة الرئي�س ربوح حداد طائرةو خا�صة تابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية من اأجل و�صع الت�صكيلة ووفد الفريق يف 

اف�صل الظروف التي ت�صمح باأن يكون يف راحة وبعيدا عن ال�صغط املفرو�س عليهم قبل موعد اللقاء الذي يف�صلنا عنه 48 �صاعة.

وينتظر اأن يتنقل التعداد مكتمال 
اأين ال يعاين الفريق من الغيابات 
ما  اال�صابة  اأو  العقوبة  ب�صبب 
درفلو  ا�صامة  املهاجم  عدا 
بكثافة  العالج  يوا�صل  الذي 
خا�صة  باملباراة  يلحق  حتى 
واأنه معول عليه كثريا يف الهجوم 
مرمى  اإىل  الو�صول  اأجل  من 
خالل  تاألقه  ظل  يف  املناف�س، 
وت�صجيله  القارية  املناف�صة 

اأهدافا  املباريات  من  عدد  يف 
لفريقه  الفوز  منحت  حا�صمة 
الطاقم  �صيكون  اأين  وزمالئه، 
الروتو�صات  و�صع  امام  الفني 
املقابلة،  موعد  قبل  االأخرية 
�صوف  الت�صكيلة  ان  باعتبار 
ح�صة  اليوم  اأم�صية  تخو�س 
التدرب  قبل  خفيفة  تدريبية 
غدا على ملعب حممد اخلام�س 
من  بداية  املقابلة  توقيت  ويف 

الثامنة ليال، حتى ينهي ترتيبات 
الت�صكيلة االأ�صا�صية التي تخو�س 
التكتيكية  واخلطة  املواجهة 

التي تدخل بها.

الن�صار يح�صرون للتوجه 
اإىل املطار لت�صجيع 

الالعبني

اجلزائر  احتاد  ان�صار  يح�رض 

من  احلظ  ي�صعفهم  مل  الذي 
من  املغرب  اإىل  ال�صفر  اجل 
مطار  اإىل  بقوة  التنقل  اجل 
هواري الدويل من اأجل التواجد 
بالقرب من الالعبني قبل تنقلهم 
اأين  وت�صجيعهم  املغرب  اإىل 
يريدون ان يكونوا حافزا لرفقاء 
زمامو�س  امني  حممد  احلار�س 
من اأجل العودة اإىل ار�س الوطن 
املباراة  اإىل  التاأهل  بتاأ�صرية 

القارية،  امل�صابقة  من  النهائية 
يقدر  معترب  عدد  ام�س  وتوافد 
بحوايل 500 منا�رضا عرب رحلة 
جوية من مطار هواري بومدين 

اإىل املغرب.
واإىل جانب هوؤالء �صبق عدد من 
االأ�صود  اللونني  وع�صاق  حمبي 
املغرب  اإىل  الفريق  واالأحمر 
وكاالت  عرب  حجزوا  بعدما 
مع  التواجد  اجل  من  ال�صفر 

التي  الهامة  املباراة  يف  الفريق 
من  وت�صجيعه  غد  بعد  تنتظره 
دفعة  مينحه  حتى  املدرجات 
وتكرار  التحديد  لرفع  معنوية 
من   2015 عام  ن�صخة  �صيناريو 
النهائية  املباراة  تن�صيط  اجل 
التتويج  نحو  قدما  والذهاب 
تاريخ  يف  االأول  القاري  باللقب 

ت�صكيلة "�صو�صطارة".
عي�صة ق.

حمرز: حمبط من م�ضتواي ورغبتي يف ا�ضتعادة �ضرعتي كبرية
اجلزائري  الدويل  الالعب  عربرّ 
من  احباطه  عن  حمرز  ريا�س 
كان  مبا  مقارنة  م�صتواه  تراجع 
عليه االأمر يف املوا�صم ال�صابقة، 
متو�صط  اكد  ال�صدد  هذا  ويف 
را�س  غري  اأنه  اخل�رض  ميدان 
يف  مه  يقدرّ الذي  االداء  على 
اجلديد،  الكروي  املو�صم  بداية 
"لي�صرت  جلريدة  ت�رضيح  ويف 
حمبط  اأنه  اأ�صار  مريكوري" 
را�س  وغري  يقدمه  اأ�صحى  مما 
م�صتطرد  م�صتواه  على  متاما 
ي�صجل  عندما  �صعيدا  يكون  اأنه 
كافيا  يكون  ال  االأمر  لكن  اأهدافا 

اأو  الهزمية  فريقه  تلقي  حال  يف 
ما  وهو  املباراة  نهاية  يف  التعرث 
عدم  على  كثريا  يتح�رض  يجعله 
له،  �صجرّ الذي  الهدف  جناعة 
املنتخب  ميدان  متو�صط  وا�صار 
يرغب  الذي  الهدف  ان  الوطني 
العمل على  يتمثل يف  يف حتقيقه 
التي  اللعب  ال�رضعة يف  ا�صرتجاع 
كان ميتاز بها يف وقت �صابق رغم 
املاأمورية،  �صهولة  لعدم  اإدراكه 
يتح�صن  �صوف  ادائه  اأن  مو�صحا 
بتح�صن  وذلك  الوقت  مرور  مع 

م�صتوى الفريق.
ع.ق.

اأ�صار اأن ال�صابة مل تاأت يف وقتها لكنها لن تعرقل م�صريته

بوجناح: عالقتي بحمرون رائعة واحلديث عن وجدود خالفات ال اأ�ضا�س له من ال�ضحة
اجلزائري  الدويل  الالعب  نفى 
تفاهم  �صوء  تواجد  بوجناح  بغداد 
مع مواطنه وزميله يف �صفوف ال�صد 
حيث  حمرون،  يوغرطة  القطري 
ال�صابق  الالعب  مع  متفق  اأنه  د  �صدرّ
�صوء  اي  يوجد  وال  القبائل  ل�صبيبة 
على  االأمر  كان  �صواء  بينهما  تفاهم 
اأو خارجها، م�صيفا  ار�صية امليدان 

على  حتدث  قد  االأمور  بع�س  ان 
اأر�صية امليدان يف عدم مترير الكرة 
بتاتا  توؤثر  ال  اللعب  جهة  تغيري  اأو 
واو�صح  الطرفني،  بني  العالقة  على 
"الراية"  جلريدة  حوار  يف  بوجناح 
الذي  والتفاهم  العالقة  اأن  القطرية 
الالعبني على  بقية  بينه وبني  يجمع 
الهيدو�س،  ت�صايف،  اال�صباين  غرار 

اأ�صا�س  وال  ممتازة  وغريهم  خوخي 
لل�صحة حول وجود خالفات بينهم.

اإىل  وهران  مدينة  ابن  ق  وتطررّ
الفرتة  يف  تلقاها  كان  التي  اال�صابة 
تاأت يف  اأنها مل  اأكد  ال�صابقة عندما 
االأمر  اأن  باعتبار  املنا�صب  الوقت 
حيث  املو�صم،  ببداية  يتعلق  كان 
اأنه �صجل انطالقة جيدة يف  اأ�صاف 

خاللها  و�صجل  جا�صم  ال�صيخ  كاأ�س 
يتلقى  اأن  قبل  باللقب  فريقه  وتوج 
يف  بدايته  عرقلة  التي  اال�صابة 
املو�صم اجلديد، م�صريا اأن اال�صابة 
منها،  اتلعايف  اجل  من  قليال  طالت 
لكنه مل تعرقل م�صريته خا�صة وانها 

ابعدته عن ثالث مباريات فح�صب.
ع.ق.

الظهري الي�صر للخ�صر يتلقى ال�صادة ومدرب بورتو يواجه النتقادات

غوالم وبراهيمي ي�ضقطان يف رابطة ابطال اأوروبا
تلقى الالعبون اجلزائريون املحرتفون 
الهزائم  االأوروبية  الدوريات  يف 
اأول  خا�صوها  التي  املباريات  خالل 
دور  من  الثالثة  اجلولة  �صمن  اأم�س 
اأوروبا، ويف  جمموعات رابطة ابطال 
االأي�رض  املدافع  تلقى  ال�صدد  هذا 
غوالم  فوزي  الوطنية  للت�صكيلة 
الهزمية رفقة نابويل االيطايل عندما 
االجنليزي  العمالق  على  �صيفا  نزل 
مان�ص�صرت �صيتي حيث افرتق الفريقان 
بنتيجة هدفني لواحد ل�صالح االأخري، 
يف مباراة �صهدت تاألقا منقطع النظري 

لغوالم الذي كان اف�صل العبي نابويل 
كان  الذي  وهو  امليدان  ار�صية  على 
خلف الهدف الذي وقعه نادي اجلنوب 
جزاء  ركلة  احرز  بعدما  االيطايل 
عقب توغليه ومراوغته لثالثة العبني 
اإىل  يتعر�س  ان  قبل  �صيتي  املان  من 
العرقلة داخل منقطة العمليات قل�س 
على اإثرها فريقه النتيجة بعدما كان 
اللقاء  من  �صاعة  ربع  اول  متاأخرا يف 
مباراة  غوالم  وقدم  رد،  دون  بهدفني 
املراوغات  بف�صل  تاألق  بعدما  كبرية 
يف  ف�صلوا  زمالئه  نحو  والتمريرات 

ا�صتغاللها من اأجل الت�صجل، و�صهدت 
املواجهة اقحام املدرب االرجنتيني 
اونا�س  اآدم  اجلزائري  الدويل  �صاري 

يف الدقيقة 78.
يف املقابل تلقى الدويل االآخر يا�صني 
بورتو  فريقه  رفقة  هزمية  براهيمي 
نادي  اأمام  القواعد  خارج  الربتغايل 
اليبزيج االملاين بنتيجة 2-3 حل�صاب 
متكن  اأين  ال�صابعة،  املجموعة 
من  اخل�رض  ميدان  متو�صط  زمالء 
التعديل عرب منا�صبتني قبل ان ي�صجل 
خم�س  قبل  الثالث  هدفهم  املحليون 

دقائق على نهاية ال�صوط االأول بينما 
اأي  ت�صجيل  الثاين  ال�صوك  ي�صهد  مل 
هدف، وتلقى مدرب بورتو كون�صي�صاو 
فريقه  جماهري  من  الذعة  انتقادات 
ربع  اآخر  يف  براهيمي  اخراج  بعد 
كان  الذي  وهو  املباراة  من  �صاعة 
امليدان  ار�صية  على  زمالئه  ان�صط 
اإىل تلقي الهزمية ورهن  وهو ما ادى 
حظوظ ت�صكيلة "الدراغاو" يف التاأهل 
النهائي من امل�صابقة  الدور ثمن  اإىل 

االأوروبية.
عي�صة ق.

خريي ميلك فر�صة اللعب ا�صا�صيا وبدران 
معاقب امام احلمراوة

ال�ضارع ال�ضطايفي م�ضتاء من زغبة 
ويطالب بعودة خذايرية

يتواجد ال�صارع ال�صطايفي يف غليان كبري من حار�س الوفاق 
م�صطفى زغبة بعد اخلطاأ الذي ارتكبه االأخري يف مباراة الفريق 

اول اأم�س امام �صباب ق�صنطينة، اأين ت�صبب زغبة امل�صتقدم يف 
التحويالت ال�صيفية املن�رضمة من �صفوف احتاد احلرا�س يف تلقي 
فريقه هدف التعادل دقيقة واحدة قبل نهاية املباراة بعدما اأخطاأ 

يف ابعاد الكرة التي و�صلته من اأحد زمالئه متكن على اثرها مهاجم 
ال�صباب عبيد من خطف الكرة و�صددها نحو ال�صباك بنجاح معادال 

النتيجة وهي اللقطة التي اأحبطت معنويات زمالئه الذين تلقوا 
بعد دقيقة واحدة الهدف القاتل م�صيعني الثالث نقاط بعدما كانوا 

ت جماهري "الن�رض  االأقرب اإىل العودة للديار بالزاد كامال، وعربرّ
االأ�صود" عن غ�صبها من احلار�س زغبة الذي حملته م�صوؤولية 

الهزمية وت�صييع العودة اإىل ال�صدارة، خا�صة واأن خ�صارة "حمالوي" 
جعلت الفريق يرتاجع اإىل املركز الرابع يف جدول الرتتيب.

وال ي�صتبعد اأن يفقد زغبة من�صب احلار�س اال�صا�صي خا�صة وان 
االإدارة والطاقم الفني عربوا بدورهم عن �صخطهم من خطاأ 

احلار�س يف الدقائق االأخرية للمواجهة وهو ما كلفهم تلقي الهزمية 
االأوىل هذا املو�صم، حيث يدر�س املدرب خري الدين ما�صوي 

امكانية منح الفر�صة غلى احلار�س بكري خريي الذي كان تاألق 
يف املباريات التي خا�صها املو�صم املن�رضم، رغم ان كل االأمور 
�صوف تكون موؤجلة اإىل احل�صم خالل التدريبات اأين �صوف يتخذ 

على اإثرها ما�صوي قرار معاقبة زغبة بطريقته عرب االحالة على 
مقعد االحتياط ومنح الفر�صة لبكري او منح الفر�صة لالأخري من 
اجل اللعب اأ�صا�صيا والربهنة على امكانياته، وتعالت االأ�صوات يف 

عا�صمة اله�صاب العليا وحميط الوفاق من اجل عودة احلار�س 
�صفيان خذايرية الذي كان غادر الفريق ب�صبب عدم االتفاق مع 

الرئي�س ح�صان حمار حول جتديد العقد الذي انتهي بنهاية املو�صم 
املنق�صي، حيث يبقى الرتقب بعودة خذايرية جمددا اإىل بيت 

الوفاق وهو الذي اتفق جمددا مع حمار على توقيع العقد اجلديد 
واالجازة خالل التحويالت ال�صتوية املقبلة مقابل تخفي�س اأجرته 

ال�صهرية.
من جهة اأخرى، تفقد ت�صكيلة "الن�رض االأ�صود" خدمات مدافعها 

بدران الذي �صيكون معاقبا امام مولودية وهران �صمن اجلولة 
التا�صعة من البطولة الوطنية باعتبار ان الفريق غري معني 

مبواجهات نهاية هذا اال�صبوع بعد تاأجيل مباراته اأمام احتاد 
اجلزائر، حيث دون حكم مواجهة اأول اأم�س احتجاج الالعب 

املحوري على قراراته، بينما ينتظر ان يكون البديل امام احلمراوة 
بني الغابوين اوبامبو اأو ربيعي من اجل ت�صكيل حمور الدفاع رفقة 

�صاعد.
عي�صة ق.



ليلة �أوروبية �سعيدة لفريق ليفربول 
ذكريات  بها  ��ستعاد  �لإنكليزي 
م�سابقة  يف  �ل�سابقة  �أجماده 
دوري �أبطال �أوروبا، عندما تغلب 
خارج ملعبه على م�سيفه ماريبور 
دون  �أهد�ف  ب�سبعة  �ل�سلوفيني 
ليفربول  فريق  �نتف�ض  رد، 
ذكريات  و��ستعاد  �لإجنليزي 
�أبطال  دوري  يف  �لكربى  نتائجه 
له  فوز  �أول  حقق  عندما  �أوروبا، 
�لبطولة  من  �ملجموعات  دور  يف 
بتغلبه على م�سيفه فريق ماريبور 
�ل�سلوفيني يف �إطار �جلولة �لثالثة 
من مباريات �ملجموعة �خلام�سة، 
من  مفاجاأة  �أي�ساً  �سهدت  �لتي 
�إ�سبيلية  بانهيار  �لثقيل  �لعيار 
وو�سط  �أر�سه  على  �لإ�سباين 
جماهريه وخ�سارته من �سبارتاك 

�أهد�ف  بخم�سة  �لرو�سي  مو�سكو 
مقابل هدف.

�أقيمت  و�لتي  �لأوىل  �ملبار�ة  يف 
فرت  جلود�سكي  ملعب  على 
�لفريق  بد�أ  ماريبور  مدينة  يف 
باحثاً  بقوة  �ملو�جهة  �لإجنليزي 
عن حتقيق فوزه �لأول بعد تعادله 
يف �أول مبار�تني له يف �ملجموعة 
�أمام �سيفه �إ�سبيلية وخارج ملعبه 
رجال  ومتكن  �سبارتاك   مع 
كلوب  يورغن  �لأملاين  �ملدرب 
حيث  �رسيعاً  هدفهم  حتقيق  من 
فريمينو  روبرتو  �لرب�زيلي  �فتتح 
يف  �لإجنليزي  للفريق  �لت�سجيل 
�لدقيقة �لر�بعة ثم �أ�ساف فيليبي 
�أن  قبل  �لثاين  �لهدف  كوتينيو 
�سالح  حممد  �مل�رسي  يو��سل 
تاألقه وجناعته �لتهديفية بت�سجيله 

هدفني يف �لدقيقتني.
حمالتهم  �ل�سيوف  وو��سل 
مرمى  على  �ملتكررة  �لهجومية 
�لذي  �لثاين،  �ل�سوط  يف  ماريبور 
للهدف  فريمينو  ت�سجيل  �سهد 
قبل  لفريقه  و�خلام�ض  له  �لثاين 
�أن يتمكن �لبديل �أليك�ض �أوك�سليد 
�آر�سنال �ل�سابق  ت�سامربلني لعب 
ومع  �ل�ساد�ض  �لهدف  �إحر�ز  من 
يجد  مل  ملاريبور  �لتام  �لنهيار 
�ألك�سندر  ترينت  �ل�ساب  �ملد�فع 
�إحر�ز  يف  �سعوبة  �أي  �أرنولد 
�لدقيقة  يف  �ل�سابع  �لهدف 

�لأخرية.
�لفريق  �سقط  �إ�سبانيا  ويف 
عندما  بعنف  �إ�سبيلية  �لأندل�سي 
�سبارتاك  من  مذلة  هزمية  تلقى 
مو�سكو �لرو�سي 1-5، يف مو�جهة 

�لأول  �سوطها  �نتهى  مثرية 
بالتعادل 1-1 حيث �فتتح كوين�سي 
برومي�ض �لت�سجيل ل�سبارتاك قبل 
�لتعادل  كاير  �سيمون  يدرك  �أن 
�ل�سوط  ويف  �لأر�ض،  لأ�سحاب 
�لثاين �نهار متاماً �إ�سبيلية خام�ض 
تلقت  �إذ  حالياً،  �لإ�سباين  �لدوري 
تناوب  �أهد�ف  �أربعة  �سباكه 
لورينزو  من  كل  ت�سجيلها  على 
غلو�ساكوف  وديني�ض  ميلغاريغو 
كوين�سي  و�أخري�ً  �أدريانو  ولوي�ض 
ليفربول  �عتلى  بذلك  برومي�ض، 
�خلام�سة  �ملجموعة  �سد�رة 
�لأهد�ف  بفارق  نقاط   5 بر�سيد 
تر�جع  فيما  �سبارتاك  �أمام 
بر�سيد  �لثالث  للمركز  �إ�سبيلية 
و�حدة  نقطة  مقابل  نقاط   4

ملاريبور �ساحب �ملركز �لر�بع.

 توتنهام ي�سقط الريال
 يف فخ التعادل

�أجرب توتنهام م�سيفه ريال مدريد على �لتعادل يف حني عجز 
بورو�سيا دورمتوند مرة �أخرى عن �لنهو�ض �أوروبيا بتعرثه �أمام 

�أبويل، عاد توتنهام �لإجنليزي بتعادل ثمني 1-1 من معقل حامل 
�للقب ريال مدريد �لإ�سباين »�سانتياغو برنابيو« يف �للقاء �لذي جمع 
بينهما �ول �أم�ض يف �جلولة �لثالثة من مناف�سات �ملجموعة �لثامنة 
�سمن مباريات دوري �أبطال �أوروبا، ورفع �لفريقان ر�سيدهما �إىل 
7 نقاط يف �ل�سد�رة قبل لقاء �لعودة بينهما على ملعب وميبلي يف 

لندن بعد �أ�سبوعني، و�أ�رسك مدرب توتنهام �لأرجنتيني ماوريت�سيو 
بوكيتينو لعبني يف خط �ملقدمة هما هد�فه هاري كاين و�لإ�سباين 

فرناندو ليورنتي يف خطوة هجومية، يف حني غاب ديلي �آيل عن 
موقعة مدريد بد�عي �لإيقاف.

يف �ملقابل، كانت �ملفاجاأة يف �سفوف ريال مدريد �إ�رس�ك �ل�ساب 
�ملغربي �أ�رسف حكيمي يف مركز �لظهري �لأمين �أ�سا�سيا، ��ستحوذ 

ريال مدريد على �لكرة منذ �لبد�ية وكاد يفتتح �لت�سجيل مبكر� 
عندما مّرر حكيمي كرة عر�سية باجتاه رونالدو لكن �لأخري �سّدد 

يف �لقائم �لأمين و�رتدت �لكرة لتتهياأ �أمام �لفرن�سي كرمي بن زمية 
لكن �لأخري �سّوب خارج �خل�سبات �لثالث من م�سافة قريبة، وتبادل 

رونالدو وبنزمية �لكرة بذكاء ليتوغل �لأول د�خل �ملنطقة و�سّدد 
كرة ز�حفة لم�ست �لقائم، �أما �لفر�سة �لأبرز يف هذ� �ل�سوط 

فكانت لكاين �لذي �سّدد ركة ر�أ�سية �رتطمت بالأر�ض و�أبدع حار�ض 
ريال مدريد �لكو�ستاريكي كيلور نافا�ض يف �لت�سدي لها، وخالفا 

ملجريات �للعب تقدم توتنهام عندما �سار �لإيفو�ري �سريج �أورييه 
بالكرة على �جلهة �ليمنى ومررها عر�سية د�خل �ملنطقة لي�سعها 

�ملد�فع �لفرن�سي ر�فاييل فار�ن خطاأ يف مرمى فريقه و�سط �سغط 
من كاين، �سغط ريال مدريد جمدد� يف حماولة لإدر�ك �لتعادل 

لكنه ��سطدم بدفاع منظم قبل �أن يرتكب �أورييه خطاأ ج�سيماً 
باإعاقة �لأملاين توين كرو�ض د�خل �ملنطقة ليحت�سبها �حلكم ركلة 

جز�ء �نربى لها رونالدو بنجاح.

مان�س�سرت �سيتي يقتن�ص فوزًا هامًا 
اأمام نابويل

و��سل مان�س�سرت �سيتي نتائجه �لر�ئعة وحقق فوزه �لثالث 
على �لتو�يل يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بتغلبه على �سيفه 
نابويل �لإيطايل 2-1، قطع مان�س�سرت �سيتي �سوطاً كبري�ً نحو 

�لتاأهل �إىل ثمن �لنهائي بعد تخطيه �سيفه نابويل �لإيطايل 
ورفع �سيتي ر�سيده �إىل 9 نقاط، مقابل 6 ل�ساخاتار د�نيت�سك 

�لأوكر�ين �لذي فاز على م�سيفه فينورد روترد�م �لهولندي 
2-1، فيما جتمد ر�سيد نابويل �لذي مل يفز يف �إجنلرت� �أوروبيا 
عند 3 نقاط، قدم �سيتي �أد�ًء هجومياً خاطفاً مطلع �ملبار�ة، 

فافتتح �لت�سجيل مبكر�ً بعد متريرة يف �لعمق �إىل �لإ�سباين 
د�فيد �سيلفا، لعبها عر�سية ف�سددها كايل ووكر لي�سدها 
�لدفاع ثم تابعها رحيم �سرتلينغ بي�رس�ه يف �ل�سباك، ومن 

عر�سية متقنة للبلجيكي كيفن دي بروين، �ساعف �ملهاجم 
�لرب�زيلي �ل�ساب غابريال جيزو�ض �لنتيجة م�سجاًل هدفه 

15 يف 22 مبار�ة هذ� �ملو�سم يف جميع �مل�سابقات، وخرج 
نابويل من منطقته يف �آخر 10 دقائق من �ل�سوط �لول فح�سل 
على ركلة جز�ء بعد دفع من ووكر على �لإ�سباين ر�وؤول �ألبيول 
�إثر كرة ثابتة، �أهدرها �لبلجيكي دري�ض مرتنز �أمام �حلار�ض 
�لرب�زيلي �إيدر�سون. و��ستهل �سيتي �ل�سوط �لثاين م�ستحوذ�ً 

على �لكرة، لكن بعد فا�سل من �للعب بالنار �أمام منطقته 
خ�رس دفاعه �لكرة ملرتنز، فمرر �إىل �لقائد �ل�سلوفاكي ماريك 
هام�سيك، �إل �أن ت�سديدته �أنقذها قلب �لدفاع جون �ستونز يف 

�لرمق �لأخري �إىل ركنية يف �لدقيقة 64، وبعد جمهود فردي 
ر�ئع للظهري �لأي�رس �جلز�ئري فوزي غالم تعر�ض للعرقلة 

من لعب �لو�سط �لرب�زيلي فرناندينيو، فاحت�سب �حلكم ركلة 
جز�ء ثانية لنابويل �سددها هذه �ملرة دياو�ر� وك�رس �سمود 

حر��ض �سيتي بركالت �جلز�ء.

دور جمموعات ر�بطة �بطال �وروبا

ليفربول ي�ستعيد ذكريات الأجماد 
الأوروبية وا�سبيلية ي�سقط
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نافا�ص: ل�ست مهتما باحلديث  حول التعاقد مع حار�ص جديد
علّق كيلور نافا�ض حار�ض مرمى ريال مدريد عقب مبار�ة فريقه �أمام توتنهام على تقارير �سم �لنادي �مللكي حار�ًسا جديًد�، وقال نافا�ض عقب 
بيلباو، و�أ�ساف: »هذ� لي�ض �أمًر� جديًد� بالن�سبة يل، يكفيني �لأ�سخا�ض �لذين يحبونني حًقا، و�لذين ي�سعرون بال�سعادة مع كل كرة �أقوم ب�سدها 
ا يقال«، م�سيًفا �أنَّه غري مهتم بالأمر، وتابع: »يجب �لتحلي بالهدوء، ب�رسف �لنظر عن وجود �سخ�ض �آخر من عدمه �ساأكافح  ب�رسف �لنظر عَمّ

ا يل قيمة«، وو��سل »�أ�سعر بال�سعادة و�لطمئنان يف كل مرة �أخرج فيها لأر�ض �مللعب ثم �أرى  من �أجل مركزي، ل �أقلل من قيمة �لآخرين �أنا �أي�سً
�أ�رستي و�أ�سدقائي �لذين يحبونني ومينحوين �لقوة ملو��سلة �لكفاح«.

كني: ا�ستطعنا مباغتة ريال مدريد
 قال هاري كني مهاجم نادي توتنهام �لإجنليزي �أن فريقه �أثبت قدر�ته �أمام ريال مدريد �لإ�سباين بعد �لتعادل 1-1 يف دوري �أبطال �أوروبا، ويف 

ت�رسيحات نقلتها �سحيفة »ديلي �ستار«، عرب كني عن فرحته بالتعادل قائال: »هذه �ملبار�ة تثبت قدرة �ل�سبريز على �لتعامل مع �ملو�جهات 
�لكربى وقوتنا �حلقيقية، �لعودة بنقطة من �لربنابيو نتيجة جيدة للغاية«، وتابع »ظهرنا ب�سكل جيد يف �ل�سوط �لأول، لكن كنا �أقل يف �ل�سوط �لثاين، 
��ستطعنا مباغتة �ملناف�ض بطريقة �للعب منذ �لبد�ية ولعبنا ب�سورة جيدة، �أنا فخور بالفريق �لإجنليزي على هذ� �مل�ستوى«، وو��سل »من �لطبيعي 

�أن ي�سلو� علق لوري�ض على �لنتيجة بقوله: »�لتعادل جيد، ولكننا �أي�سا قدمنا مبار�ة �إيجابية، �أنا �سعيد مبا حققناه يف �لربنابيو«.

نيمار يقرتب من ح�سد جائزته الأوىل يف فرن�سا
بات �لنجم �لرب�زيلي نيمار د� �سيلفا مهاجم باري�ض �سان جريمان على �أعتاب ح�سد جائزته �لأوىل يف فرن�سا، حيث �أعلن �حتاد �لالعبني 

�ملحرتفني عرب ح�سابه �لر�سمي على »تويرت« �أول �أم�ض �أَنّ نيمار �سمن �ملر�سحني حل�سد جائزة �أف�سل لعب بالدوري �لفرن�سي عن �سهر 
�سبتمرب،  ويتناف�ض �لنجم �لرب�زيلي على �جلائزة مع مو�طنه مالكوم مهاجم بوردو و�ستيف ماند�ند� حار�ض مرمى �أوملبيك مار�سيليا، وتُعُدّ 

ل مالكوم هدفني و�سنع هدًفا، وخرج من �ملناف�سة  فر�ض نيمار �لأقوى حل�سد �جلائزة، لت�سجيله 3 �أهد�ف و�سناعة هدفني بينما �سَجّ
ل 5 �أهد�ف  ر�د�ميل فالكاو مهاجم موناكو �لذي فاز باجلائزة يف �أغ�سط�ض/�آب �ملا�سي، رغم �أَنّ �ملهاجم �لكولومبي �ملخ�رسم �سَجّ

بالدوري خالل �سبتمرب.
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�ساالت �سينما 
»4DX« ت�سعى 

لتح�سني »التجربة 
احل�سية« مب�ساهدة 

االأفالم
مع ازدياد اأعداد حمبي ال�سينما، �سعت 
ال�ساالت اإىل منح املتفرج دافعًا ل�سراء 

التذاكر وم�ساهدة االأفالم خارج املنزل، 
و�سكلت ميزة الـ »4 دي اك�س«، املتخ�س�سة 
يف توحيد ال�سورة مع احلركة والتاأثريات 
الطبيعية، دافعًا ي�سجع النا�س لالجتاه نحو 

�ساالت ال�سينما.

�ألعاب  حما�س  ينتهي  وبينما 
�ملالهي يف غ�سون دقائق، ي�ستمر 
عدة  ملدة  �لأفالم  وحركة  حما�س 
�ملركبة  �ل�سالت  يف  �ساعات 
ولكن  �ك�س«،  دي   4« بخ�سائ�س 
ما  حول  �لأ�سئلة  من  �لعديد  تدور 
بها،  مبالغاً  �مليزة  هذه  كانت  �إذ� 
�ىل  تتحول  �أن  مبقدورها  كان  و�ن 
ق�سة  عن  �مل�ساهد  تلهي  طريقة 
من  �ملحورية.وبالرغم  �لفيلم 

�ملتعددة،  �ك�س«  دي   4« ميز�ت 
�ل �أنها ل ت�ستطيع �أن حتول �لفيلم 
جيد،  فيلم  �ىل  �لعادي  �أو  �ل�سيء 
وعلى �سبيل �ملثال قد تقوم �لرياح 
يف  �لقارب  مع  �لكر�سي  وحركة 
كاريبيان«  ذ�  �وف  بايريت�س   « فيلم 
بتوفري �ملتعة للم�ساهد يف �لدقائق 
مع  مماًل  ي�سبح  قد  ولكنه  �لأوىل، 
توجد  ماز�لت  ذلك،  ومع  �لوقت 
دي   4« لنموذج  مميزة  خ�سائ�س 

يتمحور  عندما  وخا�سة  �ك�س«، 
حيث  �حلركة،  حول  �ملو�سوع 
�لكر�سي  باقرت�ب  �مل�ساهد  ي�سعر 
�زد�د  كلما  �لكبرية  �ل�سا�سة  من 
ته  قرب �لكامري� من �مل�سهد �أو كبرّ
دي   4« ميزة  تو�جد  حجماً.ورغم 
�ك�س« يف �سالت �ل�سينما منذ عام 
يعتبونها  �لكثريين  �أن  �إل   ،2009
ذلك  يف  �ل�سبب  يعود  وقد  بد�ئية، 
للتاأثري�ت  �ملنتجني  �إ�سافة  �إىل 

�أخذ  من  بدلً  �لأفالم  �نتهاء  بعد 
بعني  هذه  �ل�سينما  بدور  �لتاأثري�ت 
�لفيلم.وقال  �سنع  �أثناء  �لعتبار 
�ملخرج �لفني يف �أي �ستوديو )لو�س 
�أجنل�س( لـ » �سي يف 4 دي �أمرييكاز« 
�إنه يريد �لعمل مع �ملخرجني ب�سكل 
�أكب، فرغم �أن بع�س �سناع �لأفالم 
معظم  �أن  �إل  �لعملية،  �حت�سنو� 
�لعمل يعقد مع �لأ�ستديو و�سخ�س 
معني مبرحلة ما بعد �لإنتاج، لتعمل 

جمموعة من �ملحررين على �إعد�د 
�أ�سبوعني. �أو  لأ�سبوع  �لتاأثري�ت 

ويبقى �ل�سوؤ�ل �لأكب لدى يي: »هل 
ت�ساعد �لتاأثري�ت على فهم �لق�سة؟ 
�أم ت�ستت �لأنظار عنها؟«، جزء من 
�لتي  �لأعمار  على  يعتمد  �جلو�ب 
�ليوم  وتوجد  �لأفالم  ت�ستقطبها 
بتقنية  جمهزة  فيلم  �سالة   375
خمتلفة،  دولة   48 يف  �ك�س«  »4دي 
 8 �إىل   6 بني  �لتذكرة  �سعر  ويرت�وح 

دولر�ت.
�لتجربة  حت�سني  �لطرق  تعدد  ومع 
»4دي  تقنية  تز�ل  ل  �ل�سينما،  يف 
�لتجارب �مل�سلية  �ك�س« من �سمن 
و�لفعالة يف حتقيق �ملتعة وحت�سني 
وقد  �لأفالم،  م�ساهدة  جتربة 
خ�سائ�س  �مليزة  هذه  توظف 
جديدة يف �مل�ستقبل، كحا�سة �ل�سم 
و�للم�س، جلعل �لأفالم �أكرث و�قعية 

و�إثارة.

كيف تباينت االآراء ب�ساأن الفيلم الوثائقي عن ديانا
ب�ساأن  و�جلمهور  �لنقاد  �آر�ء  تباينت 
فيلم وثائقي عن �لأمرية �لر�حلة ديانا، 
�لتلفزيون  يف  �لر�بعة  �لقناة  عر�سته 
يف  ديانا  �لأمرية  وظهرت  �لبيطاين 
�لوثائقي تتحدث ب�رص�حة عن طفولتها 
وزو�جها �مل�سطرب وحياتها �لعامة ومل 
عر�س  �مل�ساهدين �رصر� يف  بع�س  ير 
ت�سجيالت  جمع  �لذي  �لوثائقي،  �لفيلم 
�عتب  بينما  �لر�حلة،  لالأمرية  قدمية 
�إطار  يف  ويندرج  »رخي�س«  �أنه  �آخرون 
�مل�ساهدين  عدد  »�لإثارة«وبلغ  �أعمال 
�لفيلم  عر�س  ليلة  يف  �لر�بعة  للقناة 

�أعلى م�ستوى له منذ �سنة و�نتقد بع�س 
�أ�سدقاء ديانا �ملقربني �لأفالم �ملثرية 
للجدل قبل عر�س �لفيلم �لوثائقي على 
�لتلفزيون وبعثت روز� مونكتون،  �سا�سة 
�لقناة  �إىل  ر�سالة  �ل�سابقة،  �ل�سديقة 
�لر�بعة حتثها على عدم �إذ�عة �لأفالم. 
�إن  �لغارديان  ل�سحيفة  مونكتون  وقالت 
�لأفالم »خيانة خل�سو�سيتها وخ�سو�سية 

�لعائلة«.
بيلن  �ندرو  قال  �لتاميز،  �سحيفة  ويف 
من  �ثنان  �لوثائقي  للفيلم  تقييمه  �إن 
»م�سطنع  باأنه  �لعمل  و��سفا  خم�سة، 

�أعربت  فقد  موير،  جان  ورخي�س«�أما 
�عتقادها  عن  ميل  د�يلي  �سحيفة  يف 
باأن ديانا كانت �ستود �إذ�عة �لت�سجيالت 
ذهبي..  »�سوء  يف  �أظهرتها  �أنها  حيث 
وجميلة  ومرحة  وم�ستمتعة  حزينة 
يف  ونبيلة  �لقلب  لها  ينفطر  بدرجة 
وحدتها �لو��سحة«لكنها �نتقدت �ل�رصد 

و�ملو�سيقى �مل�ساحبة.
يف  لو�سون  مارك  و�سف  جهته،  من 
�سحيفة �لغارديان �لفيلم باأنه »متالعب«، 
لي  وقال �إن �أ�سلوب معاجلة �مل�ساهد »تمُ
�سحيفة  �سعورهم«ويف  �جلمهور  على 

د�يلي مريور، قال �إيان هايالند �إنه كان 
م�سيفا  �لفيلم،  م�ساهدة  بعد  غا�سبا 
لن  حياتي  من  �ساعتني  هذه  »كانت 
�أبد�«. و�أثناء عر�س �لفيلم  ��سرتجعهما 
م�ساء �لأحد، عب بع�س �مل�ساهني عن 
�آر�ئهم عب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
وقال �لبع�س �إنه كان حمزنا، بينما �عتبه 
�آخرون عمال ��ستغالليا وغري لئق ومن 
�لبع�س مو�فقة على  �أبدى  �أخرى،  جهة 
عر�س �لت�سجيالت �لقدمية، باعتبار �أن 
�إذ� مل  بالت�سوير  لت�سمح  كانت  ما  ديانا 

يكن لديها رغبة يف �لإذ�عة.

قرا�سنة يطالبون بفدية مقابل 

عدم ت�سريب معلومات عن 
م�سل�سل »لعبة العرو�ش«

طالب قر��سنة �رصقو� �سيناريو وبيانات خا�سة مب�سل�سل 

»لعبة �لعرو�س« �ل�رصكة �ملنتجة »�إت�س بي �أو« بدفع فدية 

�سيناريو  �لقر��سنة  ون�رص  �لت�رصيبات  نقدية مقابل وقف 

�ملو�سم  من  �لآن  حتى  تمُعر�س  مل  �لتي  �خلام�سة  �حللقة 

�حلايل من �مل�سل�سل، كما ن�رصو� وثائق خا�سة بال�رصكة 

وحلقات فيديو لب�مج �أخرى تنتجها »�إت�س بي �أو«.

م�ساحتها  ت�سل  بيانات  بحوزتهم  �أن  �لقر��سنة  وزعم 

بي  »�إت�س  �رصكة  �أن  غري  بايت،  تري�   1.5 �إىل  �لتخزينية 

�أو« قالت �إنها ل تعتقد �أن نظام بريدها �لإلكرتوين تعر�س 

لالخرت�ق وذكر موقع »و�يرد« �لإخباري �أن �لوثائق �مل�رصبة 

حديثا حتمل عبارة »�إت�س بي �أو ت�سقط«، و�أن �لت�رصيبات 

ت�سمنت معلومات قانونية وعقود توظيف وملفات �أخرى 

�إ�سعار �ملطالبة بالفدية يف مقطع  تخ�س �ل�رصكة وظهر 

�ملدير  �إىل  موجهة  مكتوبة  ر�سالة  على  يحتوي  فيديو 

�لقر��سنة  ي�رصح  ومل  بليب  ريت�سارد  لل�رصكة  �لتنفيذي 

�لتي يرغبون يف �حل�سول عليها وجاء  �لفدية  بقدر  علنا 

و��سح  �إ�سعار �ملطالبة »مطلبنا  �لن�سخة �ملتاحة من  يف 

وغري قابل للتفاو�س، نرغب يف )....( دولر مقابل وقف 

ت�رصيب �لبيانات �لتي بحوزتنا«.

مليون   12 تنفق  �أو  بي  �إت�س  »�رصكة  �لقر��سنة  و�أ�ساف 

�لدعاية  و5 ماليني دولر على  �ل�سوق  دولر على بحوث 

)مل�سل�سل لعبة �لعرو�س(. لذ� نطالب بو�سعنا يف �لعتبار 

توقيع  �لإ�سعار  لكم«وحمل  للدعاية  �أخرى  ميز�نية  �سمن 

»�ل�سيد �سميث«وعلى �لرغم من �أن �لإ�سعار ل يحمل �أي 

تاريخ، �إل �أنه يحدد مهلة قو�مها ثالثة �أيام لل�رصكة لدفع 

يف  �لتحقيق  تو��سل  �إنها  �ملنتجة  �ل�رصكة  وقالت  �ملبلغ 
�حلادث.

وفاة هارو ناكاجيما اأول من لعب دور غودزيال
لعب  من  �أول  ناكاجيما  هارو  تويف 
دور غودزيال، ح�سبما قالت �ل�رصكة 
�إن  �ل�رصكة  وقالت  للفيلم  �ملنتجة 
�لوح�س  زي  �رتدى  �لذي  ناكاجيما، 
�إثر  تويف  فيلما،   12 يف  غودزيال 
 88 عن  رئوي  بالتهاب  �إ�سابته 
مقابلة  يف  ناكاجيما  و�أو�سح  عاما 
�لوح�س  ت�سميم  مت  كيف  �لعام  هذ� 
�خلر�سانة  من   1954 عام  �لأ�سلي 
حلة  وزن  �إن  وقال  �لتجهيز  �سابقة 
�إنه  �لوح�س بلغ 100 كيلوغر�م وقال 
در�س �حليونات يف حديقة �حليو�ن 

يف طوكيو ��ستعد�د� للدور.

�لتمثيل  يف  �لعمل  ناكاجيما  وبد�أ 
حماربي  �أفالم  يف  بديل  كممثل 
ومن  �حلربية،  و�لأفالم  �ل�سامور�ي 
لأكري�  �ل�سبعة«  »�ل�سامور�ي  بينها 

دور  ناكاجيما  ولعب  كورو�ساو� 
يخرج  عمالق  وح�س  وهو  غوزيال، 
�أول  نووية،  بعد جتربة  �لأعماق  من 
 1954 عام  »غودزيال«  فيلم  يف  مرة 

�لذي �خرجه �إي�سريو هوند�، و�نتجته 
�ستوديو توهو �لياباين �ل�سهري ثم لعب 
�لجز�ء  يف  غودزيال  دور  ناكاجيما 
�لتالية للفيلم كما لعب �أدو�ر وحو�س 
�أخرى مثل كينغ كونغ وكانت �آخر مرة 
�رتدى فيها حلة غودزيال عام 1972 
غيغان«. �سد  »غودزيال  فيلم  يف 
كال�سيكيات  من  غودزيال  و�أ�سبح 
ع�رص�ت  �نتجت  حيث  �ل�سينما، 
عن  وهوليوود  �ليابان  يف  �لأفالم 
معظم  وت�ستخدم  �لعمالق.  �لوح�س 
خللق  �لغر�فيك�س  �جلديدة  �لأفالم 

�سخ�سية �لوح�س.
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�صالون امللتقى الأدبي يناق�ش رواية »يف مديح البطء«

اأ�صماء �صديق املطوع  اأبدت  وقد 
وال�صياحة  الثقافة  لدائرة  �صكرها 
على تعاونها مع امللتقى من خالل 
توفري الرواية اإىل جميع الع�صوات 
لتكون  امللتقى،  يف  وامل�صاركات 
حمور اجلل�صة، معربة عن فخرها 
بتواجد م�رشوع كلمة هذا امل�رشوع 
الثقايف الأدبي املتميز الذي يرثي 
الرتجمات  باأهم  الثقافية  ال�صاحة 
العديد من املجالت  العاملية يف 
ومن خمتلف اللغات، مما ي�صهم يف 
اأبوظبي  العا�صمة  مكانة  تكري�س 
والأدب  للثقافة  عاملية  كمنارة 

والن�رش.
اأ�صماء �صديق  اأكدت  الرواية  وعن 
يحقق  اأن  غرو  ل  اأنه  املطوع 
حراك  البطء  مديح  »يف  كتاب 
ال�رشعة  عبادة  يتحدى  عاملي 
اإىل  ين�صّم  واأن  قيا�صية،  مبيعات 
يف  مبيعاً  الأكرث  الكتب  لئحة 

يتناول  فالكتاب  البلدان؛  من  كثري 
عاملي  حراك  جوانب  خمتلف 
العتبار  اإعادة  باجتاه  يتنامى 
عبادة  نزعات  وجمابهة  للبطء، 
اللغوية  ال�رشع، وفيه من اجلمالية 
ما  يناق�س  كونه  الكثري،  املتميزة 
نعانيه هذه الفرتة من �رشعة حيث 
وال�رشعة  بالزمن  مربوطني  اأننا 
ولي�س باحتياجاتنا كما هو العادة، 
اأمور  التمهل يف  يتوجب علينا  لذا 

حياتنا اليومية«.
م�صاوئ  الكتاب  يناق�س  واأ�صافت 
العمل  وراء  واجلهد  ال�رشعة 
رغم  الذهني  الع�صف  واأهمية 
العمل  تاأخري  يف  ت�صاهم  اأنها 
الأكل  تناول  و�رشورة  ومتطلباته، 
فاجلميع  اأي�صاً،  وببطء  ال�صحي 
لذا  الوقت،  �صيق  من  يعاين  بات 
على  ال�صيطرة  يف  املحاولة  علينا 
العمل  وحتديداً  واإدارته  الوقت 

على اعتماد البطء يف اأعمالنا.
ع�صوات  قدمت  اأخرى  جهة  من 
للرواية  موجزة  قراءة  امللتقى 
عن  امراأة  كل  عربت  حيث 
الرواية  هذه  مع  تفاعلها  طبيعة 
الرواية  تركتها  التي  والنطباعات 
اأنهن  مو�صحات  نفو�صهن،  يف 
عن  جديدة  مفردات  اإىل  تعرفن 
يف  التاأين  و�رشورة  البطء  اأهمية 
خالل  من  اليومية  املمار�صات 
الكاتب  ا�صتخدم  لقد  الرواية. 
هذه  يف  اأونوريه  كارل  الكندي 
مبنّياً  �صل�صاً  اأدبياً  اأ�صلوباً  الرواية 
املعريف  ور�صيده  انطباعاته  على 
اأ�صخا�س  مع  ولقاءاته  وزياراته 
قرروا امل�صاركة بطريقة اأو باأخرى 
يف حراك البطء الذي ي�صطرم يف 
العامل ال�صناعي، من اليابان �رشقاً 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 
اأحياناً  ق�ص�صي  قالب  يف  غرباً، 

وحواري غالباً.
ويبداأ الكاتب روايته ب�رشح خارطة 
مع  الوقت،  مع  الإن�صان  اأزمة 
املواعيد،  ومع  ال�صاعة،  عقارب 
البطء  حركة  عن  ملحة  يقدم  ثم 
مالحمها  وير�صد  العاملية، 
عرب  ذلك  بعد  لينطلق  ال�صّيقة، 
تفا�صيل  اإىل  الكتاب  ف�صول 
وتعييناتها،  احلركة،  هذه  جتليات 
الع�رشية  احلياة  جوانب  �صّتى  يف 
لإن�صان القرن احلادي والع�رشين: 
العقل  وثنائية  والعمران،  الغذاء، 
واجلن�س،  والطّب،  واجل�صد، 
وتربية  وال�صتجمام،  والعمل، 
جانب  لكل  خم�ص�صاً  الأطفال، 
ف�صاًل خا�صاً مزّوداً بعدد كبري من 
والق�ص�س  واملقابالت  التجارب 
الكتاب �صبغة  اأعطى  ما  املمتعة، 

تطبيقية �صاملة اأي�صاً.
وكاالت 

نظم �سالون امللتقى االأدبي جل�سة ملناق�سة رواية »يف مديح البطء، حراك عاملي يتحدى عبادة ال�سرعة 
ال�سادر عن م�سروع »كلمة« يف دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي، وذلك بح�سور اأ�سماء �سديق املطوع 

موؤ�س�سة ورئي�سة امللتقى وعدد من ع�سوات امللتقى. 

�صالح اأبو �صيف وال�صينما الفل�صطينية 
اجلديدة يف جملة احلياة ال�صينمائية

ت�صمن العدد اجلديد من جملة احلياة ال�صينمائية الف�صلية ال�صادرة 
عن املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما درا�صات ومقالت متنوعة تناولت 
ظواهر خمتلفة يف الفن ال�صابع على ال�صعيد ال�صوري والعاملي 

وعن احلراك املحلي الذي ت�صهده �صناعة ال�صينما.
وكتب رئي�س التحرير حممد الأحمد يف الفتتاحية عن الفيلم 

الإيطايل ب�صعون وقذرون واأ�رشار للمخرج اإيتوري �صكول م�صريا 
اإىل اأن هذا الفيلم �صور الإن�صان العاجز الذي فقد القدرة على 
املقاومة وكانت �صخو�صه دليال دامغا على التمييز الطبقي بني 

الفقراء والأغنياء ما جعله عالمة فارقة يف تاريخ ال�صينما.
ون�رشت املجلة ملفا حول مهرجان �صينما ال�صباب والأفالم 

الق�صرية بدورته الرابعة اإ�صافة اإىل قراءة حول مهرجان احدث 
انتاجات ال�صينما العاملية يف جزئه الثاين.

وانتقت املجلة املخرج امل�رشي داوود عبد ال�صيد وحتدثت عن 
اأهم اأفالمه كما اختارت مقتطفات من ال�صينما التون�صية لتعرف 
القارئ بها وحتدثت عن اأبرز ال�صخ�صيات ال�صينمائية املوؤثرة يف 

تاريخها.
واأفردت املجلة زاوية حلقة بحث للمخرج �صالح اأبو �صيف فيما 

كان املخرج الياباين اكريا كورو�صاوا بطل �صفحة ذكريات وت�صمن 
العدد ملفا عن ال�صينما الفل�صطينية اجلديدة يف فرتة الت�صعينيات 

وبروز روادها ومبدعيها اإ�صافة اإىل ملف حول تقنية الكتابة 
لل�صينما وطرق كتابة الأفالم ال�صينمائية.

وتطرقت املجلة اإىل الزمنية ال�رشدية يف املنجز ال�صينمائي 
م�صرية اإىل النماذج التحليلية التي ا�صتفادت منها ال�صينما يف 

جمالت تاريخ ونظرية و�صعرية الأدب.
وكاالت

فوز الكاتب الأمريكي جورج �صوندرز 
بجائزة »مان بوكر الدولية«

فاز الكاتب الأمريكي، جورج �صوندرز، بجائزة »مان بوكري الدولية« 
لالأدب لعام 2017 عن روايته »لينكولن يف املقربة«، والتي تتحدث عن 

حزن الرئي�س الأمريكي الراحل اأبراهام لينكولن على وفاة ابنه يف 
القرن التا�صع ع�رش.

ووفقاً ل�رشكة لدبروكي�س للمراهنات، تقدمت رواية �صوندرز الرتتيب، 
وجاء بعدها رواية »اخلريف« للكاتب علي �صميث، والتي تتناول فرتة 

ما بعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، وثالثاً ياأتي حم�صن حامد 
برواية الواقعية ال�صحرية حول اثنني من الالجئني.

وكاالت 

الرباكني اأنهت ع�صر الفراعنة يف م�صر
ك�سفت درا�سة حديثة اأن اأعمال ال�سغب التي حتركت على خلفية �سل�سلة من الرباكني والتغيري املناخي، قد 

تكون ال�سبب باالإطاحة بالفراعنة واختفائها من التاريخ.

حتاول  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
التغيري  اأهمية  على  الإ�صاءة 
املناخي يف حتّول ال�صعوب، والتي 
ن�رشها جوزيف مانينغ من جامعة 
ايرلندا،  يف  دبلن«  كولغ  »ترينيتي 
فاإن ت�رشبات بركانية من املرجح 
اأنها ت�صببت يف توقف �رشيان نهر 
النيل، الذي كان عاماًل حيوياً من 
اأجل الزراعة، م�صرية اإىل اأن النتائج 
املناخية للت�رشبات الربكانية رمبا 
اأعمال  ت�صاعف  على  �صاعدت 
وكذلك  ال�رشائب،  �صد  ال�صغب 
مع  املجتمعية  ال�صطرابات 

انت�صار رقعة الفقر.
�رشيكة  مارلون،  جانيفر  وت�صري 
ما  بح�صب  الدرا�صة،  يف  مانيغ 
ن�رشه موقع »اك�صرب�س« الربيطاين، 
اأن  »ندرة  تظهر  الدرا�صة  اأن  اإىل 
يكون لدى العلم والتاريخ اأدلة قوية 
ا�صتجابة  كيفية  توثق  ومف�صلة 
املناخية  لل�صدمات  املجتمعات 

يف املا�صي«.

مناذج  الباحثني  فريق  وا�صتخدم 

و�صجالت  الرباكني،  ثوران  عن 
التعمق  اإىل  اإ�صافة  الفي�صانات، 
على اأكرب قدر ممكن يف املعلومات 
التي  النيل  منطقة  يف  ح�صل  عما 

كانت حمكومة من قبل الفراعنة.
يف  ن�رشت  التي  الدرا�صة  وترى 
»نايت�رش كومنيكاي�صن« اإىل اأن ندرة 
املياه يف نهر النيل، نتيجة العوامل 
تكون  قد  املنطقة،  يف  الربكانية 
قدرات  على  �صلبي  ب�صكل  اأثرت 
جتهيز  يف  الفرعونية  الدولة 
ل�صن  اجلي�س  قدرات  و�صيانة 
الهجمات، اأو الدفاع عن الأرا�صي 
موجات  اأن  كما  عليها،  امل�صيطر 
اأحدثت  واملجاعة  اجلفاف 
ا�صطرابات  املطاف  نهاية  يف 
وتغيريات �صيا�صية واقت�صادية بني 

ال�صكان.
الدرا�صة،  اآخر يف  م�صارك  وي�صري 
ال�رشائب،  اإىل  لودلوو،  فران�صي�س 
العرقية  التوترات  جانب  اإىل 
مع  وا�صع،  ب�صكل  ازدادت  التي 
غياب  �صببها  التي  امل�صكالت 
املح�صول  وانخفا�س  املياه 

الزراعي.
واأ�صاف لودلوو اأن عدداً كبرياً من 
الرباكني تثور كل عام، ولكن ل توؤدي 
اإىل تغيري النظام املناخي بال�صكل 
ال�صابق،  يف  عليه  كانت  الذي 
مو�صحاً اأن اآخر اأكرب ثوران لربكان 
اأدى اإىل تغيري يف النظام املناخي 
احلديث  بالتاريخ  وا�صع  ب�صكل 
عام  الفلبني  بيناتوبو يف  جبل  كان 

.»1991
جمموعة  الباحثون  وا�صتغل 
الناجمة  الإح�صائيات  متنوعة من 
مقارنة  املعا�رش  املناخ  علم  عن 
القدمية  الكتب  خمطوطات  مع 
ل�صتك�صاف الطريقة التي �رشبت 
التدفق  الربكانية  الثورات  بها 
قل�س  مما  النيل،  من  النهري 
ال�صيفية  الفي�صانات  ذروة  من 
يف  امل�رشيون  عليها  اعتمد  التي 

زراعتهم.
الأمطار  كانت  عام،  كل  ويف 
�صيفياً  في�صاناً  جتلب  املو�صمية 
املحا�صيل  منو  على  ي�صاعد 
تلفت  وعندما  املجتمع،  ودعم 

ال�صطرابات  بداأت  املحا�صيل، 
املجتمعية يف الندلع.

وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن الأن�صطة 
الربكانية ت�صببت يف تغيري مناخي 
مما اأحدث اإرباكاً ملناطق رئي�صية 

من املجتمع.
وكالت

 كتارا تنظم مهرجانا للت�صوير
 مب�صاركة خرباء دوليني

 وكاالت جمموعة من ور�س العمل.اأعمالهم وتبادل خرباتهم ومعارفهم مع الفنانني النا�صئني، عرب الفوتوغرايف، الذي �صيوفر من�صة لأبرز اخلرباء العامليني لعر�س الدوحة اليوم اخلمي�س الن�صخة الأوىل من مهرجان كتارا للت�صوير  تطلق املوؤ�ص�صة العامة للحي الثقايف يف العا�صمة القطرية 

ارتبط معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب يف اأملانيا -والذي اختتم دورته الـ69 
مب�ساركة اأكرث من مئة دولة- باخرتاع الطباعة قبل خم�سة قرون من قبل 

يوهان�س غوتنبورغ يف مدينة مينتز املجاورة لفرانفكورت.
ول يزال املعر�س -الذي يعد الأكرب من نوعه يف العامل- وفّيا لذكرى ذلك الخرتاع، وجتلى ذلك من خالل 
ت�صليط  مت  حيث  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�صي  والرئي�س  مريكل  اأجنيال  امل�صت�صارة  قبل  من  تد�صينه  مرا�صيم 

ال�صوء على جم�صم تقليدي للطباعة ا�صتخدمه الأملاين غوتنبورغ خمرتع املطبعة.
ول تزال مدينة مينتز )40 كيلومرتا جنوب �رشق( حتفل مبعامل كثرية حتتفي بغوتنبورغ )1400-1468( وبالدور 
الكبري الذي لعبه اخرتاع الطباعة يف انت�صار العلم واملعرفة عرب جميع اأنحاء العامل، ويف و�صع لبنات النه�صة 
لل�صياح،  بارزة  قبلة  وميثل  املدينة  قلب  يف  يقع  الذي  غوتنبورغ  متحف  مينتز  معامل  اأبرز  ومن  الأوروبية. 
ل�صتذكار ف�صل رجل ا�صتطاع حتويل فكرة اإىل اآلة وقدم للعامل تقنية رائدة اأر�صت �صناعة الطباعة ول يزال 

مبدوؤها معمول به اإىل اليوم.
وكاالت 

معر�ش فرانكفورت للكتاب.. تقليد يحتفي باخرتاع الطباعة
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�شي الها�شمي ع�شاد يك�شف : 

»اأزيد من 32 �شاعرا باملهرجان الوطني لل�شعر الأمازيغي باإليزي« 
حل اأم�س االأمني العام للمحافظة ال�شامية للأمازيغية �شي الها�شمي ع�شاد ،  �شيفا على برنامج »�شجاالت ومعنى« للإذاعة الثقافية  يف املركز الثقايف 
عي�شى م�شعودي للإذاعة اجلزائرية  بالعا�شمة حيث  تطرق  هذا االأخري اإىل برنامج عمل ون�شاطات املحافظة ال�شامية للأمازيغية  و املوا�شيع ذات 

ال�شلة باآخر التح�شريات للمهرجان الوطني لل�شعر االأمازيغي باإليزي، ال�شالون الدويل للكتاب �شيل 22 ، و فعاليات مئوية الكاتب مولود معمري، 
وجديد املو�شم يف ما يتعلق بتعليم االأمازيغية  وتوقف عند  تعميم االأمازيغية وترقيتها  و املو�شم الدرا�شي االأمازيغي واأكادميية االرتقاء بالغة 

االأمازيغية والن�شر والرتجمة والواقع واالآفاق واال�شرتاتيجية امل�شتقبلية للمحافظة ال�شامية  للأمازيغية .

حكيم مالك 

»ال�شاعر بن حممد«  
حا�شر باإليزي باعتباره 

اأحد قامات ال�شعر 
االأمازيغي

  
وك�صف ع�صاد عن تفا�صيل  املحطة 
العا�رشة  امل�صطرة لتظاهرة مئوية 
ميالد مولود معمري واملتمثلة  يف 
املهرجان الوطني لل�صعر الأمازيغي 
نرافق  اأن  اأردنا  حيث  باإليزي 
يف  املحلية  الثقافية   اجلمعيات  
جمعية  يف  واملتمثلة  اإليزي  منطقة 
�صنويا  ينظم  اأن  والتبادل  ال�صداقة 
كل  ي�صمل  والذي  املهرجان  هذا 
الذي    . الأمازيغية  اللغة  متغريات 
اجلمعة  غدا   افتتاحه   �صيتم 
اأكرث من  32 �صاعر  و�صي�صارك فيه 
امل�صابقة  هذه  اإطار  يف  و�صاعرة  
ال�صعر  جنباء  اختيار  مت  حيث 
من  الوطن  مناطق  خمتلف  من  
ورقلة وغرداية  وبجاية وتيزي وزو 
�صيكونون  م�صاركني اإليزي و�صيكون 
من  علمية  اإ�رشاف جلنة  هذا حتت 
الأمازيغي   الأدب  يف  املخت�صني 
ال�صعر الأمازيغي حيث �صيتم ح�صور 
قامة  من  ال�صعر الأمازيغي  األ وهو 

ال�صاعر بن حممد .

تنظيم  ملتقى لتكوين 
مر�شدي ال�شياحة 

توظيف اللغة االأمازيغية

 كما اأو�صح الأمني العام للمحافظة  
�صيتم  اأنه  لالأمازيغية  ال�صامية 
التن�صيق بيننا ووزارة ال�صياحة  لكون 
املهرجان الوطني لل�صعر الأمازيغي 
مو�صم  افتتاح   ي�صادف  باإليزي  
ال�صياحة   باجلنوب  وبالتايل �صيتم 
مر�صدي  لتكوين  ملتقى  تنظيم  
الأمازيغية   اللغة  لتوظيف  ال�صياحة 
ال�صياحي   املر�صد  مهنة  يف 
ال�صياحة  وزير  مع  ت�صاور  وهناك 
وال�صناعات التقليدية ليكون الرتويج   
اإليزي  منطقة  يف  الفكرة  لهذه 
الطوبونومية  املعرفة حول   واأي�صا 
معطيات  تت�صمن   والتي  املحلية  
والأنرثبولوجي  التاريخي  بالبعد  
التزام  وهناك  ال�صحراء   ملنطقة 
�صيتم   حيث  ال�صياحة  وزارة  مع 
اهرير  مبنطقة  خرجة   تخ�صي�ص 
بالهتمام   اجلدير  املتحف  لهذا 
بالإ�صدارات   متويل  طريق  عنة 
املدرا�ص  يف  ن�صاط  �صيكون  حيث 
ترقية  بهدف  اإليزي   يف  البتدائية 
الطابع  وترقية  الأمازيغية  اللغة 
املحلي« التماهقت » لهذه املنطقة 
دخلت  لكونها  جمهود  هناك  لأن   ،
الوليات   اإىل املدار�ص يف  خمتلف 
ولقد خ�ص�صنا  اأن�صطة ثقافية فنية 
يف هذا  املهرجان  اخلا�ص بال�صعر 

الأمازيغي.

ا�شتثنائية  �شنة   2017
ت�شادف ال�شنة االأوىل 

لد�شرتة اللغة االأمازيغية

الها�صمي  �صي  اأكد  جهته  ومن 
الوطني  املهرجان  اأن  ع�صاد  
يندرج   باإليزي  الأمازيغي  لل�صعر 
الحتفال مبئوية  اإطار تظاهرة   يف 
الرعاية  معمري حتت  مولود  ميالد 
والتي  اجلمهورية  رئي�ص  ال�صامية  
حتتفل بقامة من قامات البحث يف 
�صنة  مدار  على  الأمازيغي  احلقل 
هي   2017 �صنة  اأن  مو�صحا  كاملة 
�صنة ا�صتثنائية لأنها ت�صادف ال�صنة 
الأمازيغية  اللغة  لد�صرتة  الأوىل 
قوي  برنامج  حول   التزام  وهناك 
والتزام لتج�صيد مئوية مولود معمري 
م�صتوى  على  جمندين   نحن  فنحن 
لهذه  املوؤطر  والطاقم  املحافظة  
الربنامج  هذا  لتج�صيد  املوؤ�ص�صة  

الطموح.

»مولود معمري �شاهم يف 
ترقية اللغة االأمازيغية«

وقال املتحدث اأننا اخرتنا �صخ�صية 
يعد   لأنه  بالذات   معمري  مولود 
من  بني القامات الكبرية يف احلقل 
اأن  ميكننا  ،ول  الأمازيغي  والبحث 
حتدث عن اللغة والثقافة الأمازيغية 
ملعمري   املرجعية   هذه  دون  
بالرتويج  كثريا  �صاهم   فلقد  
بالأدب اجلزائري والأمازيغي باللغة 
باملوروث  والتعريف  الفرن�صية  
الأهليل«   منطقة  يف  الالمادي 
وت�صنيفه  عمل  نتيجة  جاءت  والتي 
ثمرة  هي  اليوني�صكو  منظمة  يف 
�صاهم  و  امليدان  هذا  يف  جمهوده 
اللغة  ترقية  يف  معمري   اأي�صا 
الأمازيغية  من حيث اإعداد قامو�ص 
يت�صمن  الأمازيغية  للغة  ع�رشي  
والأجدر  الأمازيغية  امل�صطلحات 
علينا اأن نحتفي هذه ال�صنة  بالرتويج 
الفكرة بالحتفال مبيالد هذه  لهذه 
امل�رشوع    وهذا  الأدب   يف  القامة 
قدمناه يف فيفري  2016 اإىل اجلهة 
الو�صية  واملتمثلة يف وحظي برعاية 
ال�صامية لرئا�صة اجلمهورية  وبعدها  
قمنا باإعداد خمطط تنظيمي لهذه 
الحتفالية يف اأواخر ال�صنة املا�صية 
ون�صبنا جلنة علمية تن�صيقية متكونة 
وعلمية  ثقافية  �صخ�صيات   من 
املحافظة  مع  ت�صاهم  وجمعيات  
بتج�صيد  لالأمازيغية   ال�صامية 

برنامج ثري  . 

»ترجمة كتب مولود 
معمري للأمازيغية و 
ح�شور قوي يف �شيل 

»2017

املحافظة  م�صاركة  يخ�ص  وفيما 
ال�صالون  يف  لالأمازيغية   ال�صامية 
العا�صمة  باجلزائر  للكتاب  الدويل 
اأنه  ع�صاد  ك�صف   ،  22 �صيال 
من   مبجموعة   امل�صاركة  �صيتم 
�صيكون  حيث  اجلديدة  الإ�صدارات 
اإعادة  �صيتم  حيث  قوي  ح�صور  لنا 
الأ�صلية   معمري  مولود  كتب  طبع 
بالتن�صيق مع وزارة الثقافة و�صتتوزع 
كتب للمكتبات واجلمعيات  و�صنقوم 
معمري  مولود  كتب  برتجمة 
بالعتناء  مطالبا  لالأمازيغية  
نو�صع  اأن  نريد  الأمازيغي   بالكتاب 

املقروئية باللغة الأمازيغية 

»ملتقى دويل »اأمو�شناو« 
)العلمة( ومو�شع تقاطع 
احل�شارات العاملية حول 
مولود معمري ب�شيل 22«

 
وقال ع�صاد اأن  املحافظة ال�صامية 
ميالد   مئوية   �صتنظم  لالأمازيغية  
مبلتقى  احلدث  معمري  مولود 
 ، دويل حتت عنوان »مولود معمري 
اأمو�صناو )العالمة ( ومو�صع تقاطع 
احل�صارات العاملية » والذي �صيقام  
بدار اجلزائر ق�رش املعار�ص نادي 
ال�صنوبر البحري اأيام 3، 4، 5 نوفمرب 
2017 وياأتي هذا بكوننا   ن�صهر على 
الأمازيغي  الل�صان  وتطوير  ترقية  
والثقافة الأمازيغية   حيث �صيتطرق 
العلمية  التظاهرة  هذه  يف  اخلرباء 
وم�صواره  للرجل  الذاتية  لل�صرية 
 ، اأعماله  العلمي والثقايف وكذا  كل 
�صيظهر للعيان اأن مولود معمري كان 
�صاهم   ، الأفكار  نري  وباحثا  مثقفا 
الأمازيغية  اإخراج  يف  بعيد  حد  اإىل 
الوعي  ذوي  األهم  اإذ  النفق  من 
ميله  اأي�صا  �صيت�صح  كما   ، باأهميتها 
بالده  ثقافة  خدمة  يف  التفاين  اإىل 
الأ�صيلة التي اأنهكتها ال�صفوية ، غري 

مكرتث بطموحاته ال�صخ�صية . 
 

 »من املحلي اإىل العاملي 
ومعنى االأنرثوبولوجيا و 

مولود معمري« 

اإىل  التطرق  �صيتم  ال�صدد  هذا  ويف 
الأول  العن�رش  ويحمل  عنا�رش    3
العاملي  اإىل  املحلي  من    « عنوان 
وم�صاهمة  الأنرثوبولوجيا  ومعنى 
  « مدر�صة  اأمنوذج  معمري  مولود 
ويت�صمن القطيعة مع الأنرثبولوجيا  
اإ�صافة  الكولنيالية،  والدرا�صات 
الإفريقية  والثقافات  اللغات  اإىل  
وكذا  والرقمنة    العوملة  ع�رش  يف 
الفكر  ميالد  اإىل  ال�صفوي  ن�صخ  من 
العاملي املدون واملثقف واجلامعي 
املت�صبع بالفكر الإن�صاين يف مواجهة 

ال�صيا�صات الدوغماتية املتزمتة .

»يف �شميم عمل معمري 
االأدبي«

العن�رش  على  الرتكيز  �صيتم   كما 
الثاين من هذا امللتقى الدويل حول  
»يف  باحلديث  الأدبية   القامة  هذه 
�صميم عمل معمري الأدبي« والبعد 
اأعمال  يف  والتاريخي  اجلغرايف 
اجلدلية  والعالقة  الأدبية  معمري 
الإن�صانيات  جمال  يف  التكوين  بني 
الأدبية  والكتابة  الكال�صيكية 
بلغة  وعالقته  الأنديجيني  والكاتب 
والكلمة  »اأ�صفرو«  والق�صيدة  الآخر  

»اأوال« �صوت ثقافة مكممة .

ت�شليط ال�شوء على 
اأعمال معمري يف جمال 

الل�شانيات االأمازيغية

و�صي�صلط العن�رش الثالث ال�صوء على 
الل�صانيات  اأعمال معمري يف جمال 
اللهجات املتفرقة  ، من  الأمازيغية 
الأمازيغية  وتعليم  لغة احل�صارة  اإىل 
مقنن  غري  تعليم  من  اجلامعة  يف 
وغري مرغوب فيه اإىل تعليم ر�صمي  
اإىل  القيم  امللتقى  هذا  و�صيتحدث 
اإىل  املعجم  علم  من  اأماوال  طقم 
 ، واملناجد  امل�صتخدمة  املفردات 
اأعمال رائدة من املناجد العامة اإىل 
مناجد التخ�ص�صات  ومن جترومنت 
تقنيات  اإىل   اللغوية«  »القواعد 
الل�صانيات احلديثة والتكنولوجيا يف 

خدمة الل�صان الأمازيغي .
 

وي�صادف العام اجلاري 2017 مئوية 
و�صيبقى   ، معمري   مولود  ميالد 
هذا التاريخ م�صهودا يف عامل الأدب 
الأنرثبولوجيا  الأبحاث  وميدان 
الكتابة  ويعتربمعمري  والل�صانيات 
العلم  على  للحفاظ  و�صيلة  اأهم 
اأنقذ من  واملعرفة ون�رشهما ، لقد 
الن�صيان باأعماله املختلفة يف جمال  
ال�صفوي  الأمازيغي  والأدب  الل�صان 
الأمازيغية  الثقافة  من  وافر  ق�صطا 
املتدولة   باللهجات  عنها  املعرب 
ا�صتنبط  كما  اإفريقيا  �صمال  يف 
التي  الأمازيغية  اللغة  قواعد  اأي�صا 
رغم  اللهجات  هذه  كل  تتقا�صمها 
منه  عان  الذي  اجلغرايف  الت�صتت 
طويلة  تاريخية  الأمازيغ عرب حقب 
اأعمال  خم�ص  ملعمري  وجند 
اأ�صا�صية بالفرن�صية  فلقد ن�رش مولود 
معمري يف اأربعينيات القرن املا�صي 
مقالت متعددة يف جمالت متنوعة 
الكاتب  مواهب  اإبراز  يف  �صاهمت 
الروائية  املوؤلفات  مع  وتناغمت 
يتعلق  فيما   ، املذكورة  وامل�رشحية 
باأعمال معمري العلمية فاإنها تخ�ص 
الأنرثبولوجيا  الأوىل  بالدرجة 
والأدب  ال�صفوي  القبائلي  والأدب 
اأي�صا  تناول  اأنه  كما  ال�صحراوي 
النحو  مثل  الأمازيغية  الل�صانيات 

ثاجرومت  كتابه  يف  الأمازيغي 
املنحد  يف  الع�رشية  واملفردات 
املو�صوم »اأماوال » واملنجد الثنائي 
اللغة فرن�صية ترقية الذي حققه مع 
الباحث الفرن�صي جون ماري كورتاد 
املوؤلفات  هذه  كل  اإىل  وت�صاف 
العلمية  الدرا�صات  من  �صل�صلة 
واملحا�رشات  ال�صحفية  واملقالت 
وال�صتجوابات وتقدميات كتب ، كما 
الآراء يف  وتبادل  حوارات  اأننا جند 
حمنكني  باحثني  مع  اأكادميي  اإطار 
ذوي �صهرة عاملية مثل بيار بورديو 
لدرا�صة  تتطرق  التي  الأعمال  وكل 

اأفكار معمري وكتاباته .  
على  تركيزه  يف  معمري  وا�صتنتج 
اأن  بالكتابي  ال�صفوي  عالقة  جدلية 
الثقافة  �صمود  وا�صتمرارية  عظمة 
�رشورة  اإ�صكالية  تطرح  الأمازيغية 
كي  عدمها  من  الكتابة  اإىل  اللجوء 

تبقى لغة اأو ثقافة حية .
مركز  معمري  مدير  و�صع  ولقد 
وما  الأنرثبولوجيا  يف  الأبحاث 
»اأوال  جملة  وموؤ�ص�ص  التاريخ  قبل 
ومفاهيم يف خدمة  منهجية   « اأوال 
الثقافة الأمازيغية واأ�ص�ص املدر�صة 
اجلزائرية لالأنرثبولوجيا  التي كونت 
الذين  الباحثون  الطلبة  من  اأجيال 
تكفل بتعليمهم يف اإطار املوؤ�ص�صات 

وخارجها .
الذي  اأمو�صناو   الرجل  يف  وجند 
نقل  على  احلر�ص  كل  يحر�ص 
وكذا  واحلكمة  الأ�صلية  املعرفة 
يفتح  الذي  الأكادميي  العلم  رجل 
بعيدة  اآفاقا  واملعرفة  العلم  اأمام 
فيما وراء املحلي واحلدود الوطنية 
. ويدعو هذا امللتقى كل املخت�صني 
والتاريخ  الأدب  جمالت  يف 
من  والل�صانيات  والأنرثبولوجيا 
من  والكتاب   اجلامعيني  الباحثني 
داخل الوطن وخارجه للم�صاركة يف 
الذي  العلمي  امللتقى  فعاليات هذا 
يف  اجلزائر  دار  قاعة  �صتحت�صنه 
�صفاك�ص ق�رش املعار�ص  بال�صنوبر 
البحري ، اأيام 3، 4، 5 ،نوفمرب 2017 

.
وللعلم فمولود معمري روائي وباحث 
الل�صانيات  يف  جزائري  اأمازيغي 
دي�صمرب   28 يف  ولد  الأمازيغية، 
اآيت  يف  ميمون  ن  بتاويرت   1917

تيزي  بولية  الكربى(  )القبائل  يني 
من  ع�رشة  الثانية  يف  انتقل  وزو، 
للدرا�صة  الرباط  مدينة  اإىل  عمره 
يف  ثم  باجلزائر  يف  وا�صلها  الٍتي 
ابتداء  التعليم  ِمهنة  مار�ص  باري�ص. 
من �صنة 1947 يف املدية ويف جامعة 
رئي�ص  اأول  كان   .1962 اجلزائر 
�صنة  اجلزائريني  الكتاب  لحتاد 
معمري  مولود  فلقد  تويف   ،1963
يف 26 فيفري 1989 يف حادث �صيارة 
ملتقى  بعد عودته من  الدفلى  ِبعني 
م�صقط  يف  دفن  باملغرب  بوجدة 
وزو(  )تيزي  بتاوريرت ميمون  راأ�صه 
يف 28 فيفري 1989. و كانت جنازة 
مهيبة ح�رشها ع�رشات الألف من 
ومن  الأطفال.  و  الن�صاء  و  الرجال 
اأعماله البارزة ثاجرومث نتمازيغث 
ورواية  الأمازيغية(  اللغة  )قواعد 
رواية  و    ،  1965 الع�صا  و  الأفيون 
الربوة املن�صية »1952 ، ورواية غفوة 
العادل 1952 ، 1 ورواية العبور 1982 
، وقال ال�صيخ حمند 1969 ، واأ�صعار 
�صي حمند اأوحمند التي  1969 ، وله 
اأي�صا ق�صة »حمار الوح�ص » وق�صة 
ويف   « اخلطمي   « بعنوان  اأخرى 
انتاج  مّت  فلقد   ال�صينمائي  املجال 
 ،1971 �صنة  الع�صا  و  الأفيون  فيلم 
املقتب�ص  را�صدي  اأحمد  اإخراج  من 
من روايته التي حتمل نف�ص ال�صم. 
يف  ال�صوربون  جامعة  منحت  ولقد 
�صهادة  معمري   مولود   ،1988 �صنة 
اأعماله  اأجل  من  الفخرية  الدكتوراه 
�صميت  ولقد   اللغوية  و  الأدبية 
كذلك  و  با�صمه  وزو  تيزي  جامعة 
بتيزي وزو ،ومت اختيار  الثقافة  دار 
ا�صمه من اأجل جائزة ثقافية و اأدبية 
انطلقت  فلقد   وللتذكري  اأمازيغية. 
يف 8 جويلية املا�صي القافلة الأدبية 
بوا�صطة املكتبة املتنقلة   من ق�رش 
بالعا�صمة    زكريا  مفدي  الثقافة 
الكاتب  ميالد  مبئوية  حتتفي  والتي 
والتي  معمري    مولود  والباحث 
ال�صاحلية  املدن  اإىل  اجتهت 
ولية  يف  املتمثلة  يف   واملتمثلة  
�صاركت  وعنابة  وبومردا�ص  جيجل 
واملثقفني  الأدباء  من  نخبة  فيها  
هذه  ا�صتمرت  حيث  واجلامعيني 
 24 يوم  غاية  اإىل  الثقافية  الفعالية 

جويلية ا2017 .
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فوائد حبة 
الربكة 

ت�ستخدم حبة الربكة للتخل�س من اأالم 
ال�سداع, حيث ين�سح بطحنها طحنًا ناعمًا و 
خلطها مع زيت الزيتون و دهنها على جبني 

ال�سخ�س الذي يعاين من ال�سداع ملدة ال تقل 
عن 15 دقيقة, و �سوف ي�ساعد ب�سكل كبري يف 

التخل�س ال�سريع من اأالم ال�سداع 

كمدر  ال�سوداء  احلبة  ت�ستخدم 
فعال للبول و احلي�ص و تخلي�ص 
الأمعاء من الف�سالت و ال�سموم 
تو�سف  كذلك  الغازات،  و 
من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�ص 
حيث   ، املرارة  و  الكلى  ح�سوة 
من  القليل  مع  بخلطها  يُن�سح 

الدافئ و �رشبها  الع�سل و املاء 
با�ستمرار ، اأي�ساً و�سفها الأطباء 
املعدية  الديدان  لطرد  قدميا 
بخلطها مع ال�سيح و دهنها على 
بطن املري�ص با�ستمرار   ين�سح 
بكميات  الربكة  حبة  بتناول 
املر�سعات،  لل�سيدات  وفرية 

حيث ت�ساهم ب�سكل كبري جداً يف 
اإدرار احلليب الطبيعي ، وخا�سًة 
اإذا مت اإ�سافة احللبة اإليها فاإنها 
جداً  عالية  فائدة  ذات  �ست�سبح 
و  املر�سعات  حليب  اإدرار  يف 
ال�ستغناء عن احلليب ال�سناعي 
ذو القيمة الغذائية املتدنيةنتيجة 

ن�سبة  على  الربكة  حبة  لحتواء 
الأك�سدة  م�سادات  من  عالية 
و   ، ال�سيخوخة  من  توؤخر  فاإنها 
فقدان الذاكرة الناجت عن التقدم 
تن�سيط  يف  وت�ساهم   ، العمر  يف 
خاليا  خا�سة  و  اجل�سم  خاليا 
ت�ستخدم  تلفها   توؤخر  و  الدماغ 

الع�سل  من  القليل  اإىل  م�سافة 
حيويتها  اإعادة  و  الب�رشة  لتنقية 
و اإعطائها نظارة و لوناً وردياً ، 
للمحافظة على  ت�ستخدم  كذلك 
�سعفه  معاجلة  و  ال�سعر  �سحة 
ت�ساقطه   من  احلد  و  تك�رشه  و 
من  للتخل�ص  اأي�ساً  ت�ستخدم 

ومعاجلة   ، الحتقانات  و  البلغم 
ال�سعال  و  الربو  و  التنف�ص  �سيق 
الديكي وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء 
مع  بتقليبها  يُن�سح  حيث   ،
و  هادئة  نار  على  الزيتون  زيت 
تقطريها يف الأذن للتخل�ص من 

الزكام و اآثاره

احليوية، فوائد الن�صا ل�صحة  الإن�صان عملياتها  لإمتام  الالزمة  بالطاقة  اخلاليا  ميد  فهو  احلرارية،  ال�سعرات  عايل  مركٌب  الن�سا  اأنواع احللويات كاملهلبيِة، ويوجد يف احلبوب كالذرِة والأرِز والقمِح ويف البطاط�ص ِوالبطاطا احللوة، ولكن يجب احلذر من الإفراط   ب�سكٍل اأ�سا�سي على �سِد الب�رّشِة، فت�سنع عجينٌة من الن�سا وزيِت الزيتوِن واملاء الدافئ ويُفرد على الوجِهثم يُغ�سل ال�سعر الن�سا يدخل يف عمِل العديِد من الأقنعِة املنزليِة للب�رشِة الّتي تُعطي الب�رشَة الن�سارة وتعمل الدهنية الزائدة يف فروة الراأ�ص؛ وذلك بنرِث الن�سا على الفروة وتركها مدَة ربِع �ساعٍة لتمت�ِص الدهون، ومن والّتي متد اجل�سم بالطاقة الالزمة وخ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء،الن�سا يُ�ساعد على التخل�ص من الإفرازات يف تناول املواد الن�سوية لأّنها توؤدي اإىل زيادة الوزن الن�سا يُ�سنع منه بع�ص 

عالج     مفيد للبوا�صري
  البوا�سري ت�ساهم ب�سكل فعال يف عالج البوا�سري ، حيث يُن�سح بحرقها و طحنها و ا�ستخدامها كطالء 

لعالج   يُدهن به البثور و التقرحات اجللدية م�سافاً اإليه القليل من اخلل ، اأي�ساً يو�سف ملعاجلة 

اجلرب املتقرح   تناول احلبة ال�سوداء با�ستمرار ي�ساهم ب�سكل كبري يف تقوية اجلهاز املناعي لدى 

الإن�سان و وقايته من الكثري من الأمرا�ص و الفريو�سات التي قد تكون منت�رشة حول الإن�سان،كذلك 

يُقال باأنها ت�ساعد يف الوقاية من خطر الإ�سابة مبر�ص ال�رشطان باإ�سافة القليل منها اإىل اأطباق 

الأطفال الغذائية فاإنها تدعم القيمة الغذائية لوجبات الأطفال ، وت�ساعد يف منوهم ال�سحي ، نظراً 

لحتوائها على كمية كبرية من الفيتامينات ال�رشورية ل�سحة الأطفال و الكبار اإ�سافة القليل من اخلل 

اإليها و ا�ستخدامها كم�سم�سة للفم ي�ساعد يف التخل�ص من اآلم الأ�سنان ، وتطهري اللثة و الفم

فوائد اللوز 
ال�صحية للب�صرة.

وهو  منه  امل�ستخرج  الزيت  يف  للب�رشة  اللوز  يف  الفائدة  تكمن 
رائعة  عالجية  بخ�سائ�ص  اللوز  زيت  يتمتع  حيث  جداً  مفيد 
للب�رشة ل تعد ول حت�سى �سواء كانت ب�رشة جافًة اأو ب�رشًة دهنيٌة 
لأن اللوز غني جداً بالربوتينات وبع�ص الأحما�ص الدهنية الغري 
م�سبعٌة مثال ذلك اأوميغا9، و اأوميغا 6 التي تغّذي الب�رشة، وتقاوم 
التجاعيد، وتقوم بتجديد خاليا اجللد با�ستمرار يقوم زيت اللوز 
وب�سكل  للب�رشة  م�ستمّر  ب�سكل  برتطيب  فيه  املوجودة  واملواّد 
الأبي�ص  اللّون  وتك�سبها  ون�سارة  نعومًة  اأكرث  يجعلها  مّما  عميق 
ال�سايف، زيت اللوز يوّحد لون الب�رشة ويق�سي على البقع الداكنة 
على  ويق�سي  الب�رشة،  ح�سا�سّية  من  اللوز  وزيت  اللوز  يخّفف 
البكترييا املوجودة يف اجللد وبالتايل على البثور املوجودة على 
ي�ساعد  اللوز  زيت  رائع،  بيا�ص  ذو  في�سبح اجللد �سافياً  اجللد 

اجللد على �سفاء احلروق؛ وذلك نتيجة تعّر�ص الب�رشة لل�سم�ص

اأ�صباب خفقان القلب
خفقان القلب هي �سعور باأن قلبك 
يقوم  اأو   ، �سديدة  ب�سعوبة  يخفق 
تالحظ  قد  كما  و   ، بالت�سفيق 
واحللق  ال�سدر  يف  القلب  خفقان 
اأو الرقبة ،اإن خفقان القلب ميكن 
، ومع  اأو خميفاً  اأن يكون مزعجاً 
اأن هذا الأمر ل ي�سكل عادة اأمراً 
و  ذلك،  فرغم   ، �ساراً  اأو  خطرياً 
نف�سها  تلقاء  من  تزول  ما  غالباً 
اأ�سباب  تكون  الوقت  معظم  يف   ،
اأو  القلب مت�سلًة بالإجهاد والقلق 
ا�ستهالك املنبهات مثل الكافيني 
،وكذلك  الكحول  اأو  والنيكوتني 
قد يزداد ال�سعور باخلفقان اأي�ساً 
خالل فرتة احلملفي حالت نادرة، 
عالمًة  اخلفقان  يكون  اأن  ميكن 
اأكرث  القلب  مر�ص يف  وجود  على 
لديك  كان  اإذا  وبالتايل،   ، خطورة 
باتخاذ  عليك  القلب،  يف  خفقان 
و   ، الطبيب  لروؤية  الرتتيبات 
العمل على التما�ص العناية الطبية 
مع  اخلفقان  ترافق  اإذا  الفورية 
�سيق   : الأعرا�ص  هذه  منى  اأي 

اأمل  وجود  الدوخة،  التنف�ص،  يف 
بني  من  و  الإغماء  اأو  ال�سدر،  يف 
اأ�سباب خفقان القلب ،م�ساعر قوية 
الإجهاد،  اأو  واخلوف  القلق،  مثل 
اأثناء  حتدث  ما  وغالباً  واخلفقان 
نوبات الذعر، الكافيني والنيكوتني 

والكحول والعقاقري غري القانونية 
الكوكايني  مثل  املخدرات  اأو 
الطبية،  والأمفيتاميناتاحلالت 
مبا يف ذلك مر�ص الغدة الدرقية، 
يف  ال�سكر  م�ستوى  وانخفا�ص 
وانخفا�ص  الدم،  وفقر  الدم، 

واجلفاف،  واحلمى،  الدم،  �سغط 
الدورة  الهرمونية خالل  التغريات 
بع�ص  يف   ، احلمل  اأو  ال�سهرية 
اخلفقان  ازدياد  يكون  الأحيان، 
فقر  على  عالمًة  احلمل  اأثناء 
الع�سبية  املكمالت  بع�ص  الدم، 
تاأثري  لها  يكون  قد   ، والغذائية 
مبا  القلبالأدوية،  �رشبات  على 
يف ذلك حبوب احلمية، ومزيالت 
اأجهزة  ا�ستخدام  اأو  الحتقان، 
ال�ستن�ساق لربو، وبع�ص العقاقري 
انتظام  عدم  ملنع  امل�ستخدمة 
خطرية  )م�سكلة  القلب  �رشبات 
الغدة  عالج  اأو  القلب(  �رشبات 
يعانون  النا�ص  الدرقيةبع�ص 
وجبات  تناول  بعد  خفقان 
غنية  هي  التي  الثقيلة  الطعام 
اأو  وال�سكر  الكربوهيدرات  يف 
لذلك  وكحل  اأحياناً،  الدهون. 
التي  الأطعمة  تناول  ميكنهم 
حتتوي على م�ستويات عالية من 
ال�سوديوم  اأحادية  الغلوتامات 

)MSG( ونرتات وال�سوديوم 
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ال�صرب على البالء
وهناك اأمور عديدة ي�ستطيع الإن�سان 
من خاللها اأن يتعلم كيفية ال�سرب واأن 
يتعلم كيف يكون �سابرا وكيف يحتمل 
الأمور  هذه  اأهم  ومن  نف�سه  تكره  ما 
ال�سرب  كيفية  تعلم  يف  الإن�سان  ت�ساعد  التي 
هي  وحمت�سبا  �سابرا  ي�سبح  اأن  يف  وت�ساعده 
الإرادة مبعنى اأن الإن�سان يجب اأن يكون لديه 
ذاك الدافع القوي والداخلي الذي يدفعه بقوة 
لتلك ال�سفة والتي تعني تعديل �سلوك معني يف 

�سخ�سيته ونحو ذلك ، ومن الأمور التي ت�ساعد 
الإن�سان على تعلم ال�سرب هو �سعيه وبحثه عن 
تطوير �سخ�سيته والذي يكون مبعاينة الأ�رضار 
ال�سرب  عدم  عن  الناجتة  الأ�رضار  ومنها 
اإىل  الإن�سان  بعزم  ذلك  كل  ويكون  والحتمال 
التغري نحو الأف�سل فيجتهد بالتايل على نف�سه 
اجلميل  اخللق  بهذا  يت�سف  اأن  ي�ستطيع  حتى 
الأمور  اأهم  من  ولعل   ، الرائعة  ال�سفة  وهذه 
التي حتث الإن�سان على تعلم ال�سرب هو نظره 

وجل  عز  اهلل  عند  وثوابه  اخللق  هذا  اأجر  يف 
لل�سابرين  الآخرة  يف  وجل  عز  اهلل  اأعده  وما 
وجل  عز  اهلل  ذكر  تردد  فقد  امل�سلمني  من 
الكرمي  القراآن  اآيات  من  كثري  يف  لل�سابرين 
اأكرث  ويف  عاله  يف  جل  قوله  خالل  من  وذلك 
ال�سابرين » ولعل هاتني  : » وب�رض  من مو�سع 
لأ�سحاب  الب�رضى  من  كثري  حتمل  الكلمتني 
ال�سرب والذين متيزوا يف هذا اخللق اأن اهلل عز 
يف  مو�سع  من  اأكرث  يف  باجلنان  ب�رضهم  وجل 

كتاب اهلل عز وجل ، وان من اأهم الأ�سياء التي 
ت�ساعد الإن�سان يف تعلم كيفية ال�سرب واكت�ساب 
الأ�سخا�ص  جمال�سة  هو  العظيم  اخللق  هذا 
الذين يتميزون يف هذه ال�سفة ويف هذا اخللق، 
يقوم  �سبور  جلي�ص  من  اأف�سل  هناك  فلي�ص 
بتعليمك ال�سرب وان مل جتد يف من هم حولك 
ممن يعلمك ال�سرب واجللد والتحمل، اجلاأ اإىل 
الكتب والقراءة ففيها ما فيها من الأمور التي 

تقيدك ب�سيء كبري جدا

ويق�سو  ويتعب  مير�ص  ع�سو  فهو  القلب  لأمرا�ص  عالج  هناك 
ويحن ويتعب ف يجب على الإن�سان الهتمام به واإعطائه جمال 
من الأهمية يف حياة الإن�سان، ومنها  تعلّم العلم ال�رضعي من كتاب 
اهلل وال�سنة : ال�سخ�ص الذي يعرف ربه حّق املعرفة وقلبه ل يغفل 
فعل  يف  اهلل  على  ويتوكل  وقت  كل  يف  ربه  وي�ستغفر  اهلل  ذكر  عن 
اخلريات والطاعات فهو قلب لن مير�ص باإذن اهلل ،  الإكثار من ذكر 
نُها قال تعاىل -األ بذكِر اهلل تطمئُنّ القلوب-    اهلل تريح القلوب وتطِمّ
اأن يوقن الإن�سان مهما  الإكثار من هادم اللّذات »املوت« : يجب 
وليعلم   ، القرب  اإىل  به  احلال  �سينتهي  فهو  احلياة  يف  عمره  طال 
اأن يدخل  اإما  اأن اهلل �سيحا�سبه على ما فعل ، واأن هناك ح�ساب 
به اهلل على ما فعل ، فاملوت  اجلنة ويجازيه اهلل على ما فعل اأو يعِذّ
يجب  ومعانيها:  اهلل  اآيات  التدبُّر يف  ملجاأ  ول  منه  مهرب  ل  حق 
ن واأن يفهم القراآن الكرمي، فاإذا  على الإن�سان اأن يقراأ القراآن بتمُعّ
وجدت �سخ�ص يتدّبر اآيات اهلل اإل وجدته رقيق القلب خا�سع، قال 
تعاىل -اأََفاَل يَتََدبَُّروَن الُْقْراآَن اأَْم َعلَى ُقلُوٍب اأَْقَفالَُه- زيارة اأهل العلم 
والعلماء: اإذا وجد ال�سخ�ص نف�سه قد مات قلبه فل يذهب اإىل اأهل 

الذكر والتعاظ منهم والتعلم منهم وال�ستماع اإليهم

كيف ��ستمر على �لطاعة
طاعة اهلل واجبة و مفرو�سة علي كل اإن�سان حتي يع�ص بعيداً عن املعا�سي و يحميه اهلل من كل �رض و ير�سي عنه ، و كثري من الأ�سخا�ص يطيع اهلل 
و لكن ل ي�ستطيع املداومة علي ذلك و ينقطع بعد فرتة ق�سرية عن ال�ستمرار يف طاعة ربه  و يبقي الإن�سان ي�سعر بالذنب و تاأنيب ال�سمري طوال 
الوقت و يتمني اأن ي�ستمر دائماً يف طاعة اهلل حتي ير�سي اهلل عنه و ي�سهل عليه اأمور احلياة ال�سعبة و م�ساكلها و م�سائبها ، و لكن قد ي�ست�سلم 
الإن�سان اإيل و�ساو�ص ال�سيطان و نَف�ُسه التي تاأمره بال�سوء و يبتعد عن طاعة اهلل  و يحاول الإن�سان اأن ي�ستمر دائماً يف طاعة اهلل و التغلب علي �سعف 
نَف�ِسه و لكي ت�ستطيع م�ساعدة نف�سك يف ذلك ، اجعل ل�سانك دائما رطباً بذكر اهلل تعايل و يف كل وقت و كل مكان و زمان ، و ادع اهلل دائماً و ا�سكره 
علي ِنعمه يف كل يوم حتي تبقي دائماً علي �سلة بربك و ل تن�ساه فين�ساك  ل ترتك �سالتك من اأجل العمل اأو اأي �سيء اآخر بحجة اأن ال�سالة تلهيك 
عن عملك و تاأخذ من وقتك، بالعك�ص فعند تركك عملك ملدة خم�ص دقائق و الذهاب لل�سالة فاإن اهلل يبارك لك يف عملك و ير�سي عنك و يرزقك  
فكر دائماً يف عقاب اهلل عندما ترتك فرو�ص اهلل و تع�سيه و �سع خمافة اهلل دائماً بني عينيك ، و فكر اأي�ساً يف الأجر العظيم الذي ينعم اهلل به عليك 
عندما حتافظ علي الفرو�ص التي فر�سها اهلل عليك و تر�سي ربك  احر�ص علي ر�سا والديك حتي ير�سو عنك و يدعو دائما لك بالهداية و ير�سي 
اهلل عنك و يهديك دائماً للخري  احر�ص دائما علي م�ساعدة غريك و التربع بال�سدقات دائماً حتي يدعو لك اجلميع و ي�ستجيب اهلل لدعائهم و 
يهديك و يبعد عنك و �سو�سة ال�سيطان  ابتعد عن اأ�سدقاء ال�سوء حتي ل ياأخذوك معهم لطريق الع�سيان و يبعدوك عن فعل اخلري و تغفل عن ِذكر 
اهلل تعايل و تبتعد عن طاعة ربك ، فالأ�سدقاء لهم تاأثري كبري علي بع�سهم البع�ص �سواء ب�سكل �سلبي اأو اإيجابي  ابتعد عن �رضب و تناول ما حرم 
اهلل حتي ل تغيب عقلك و تبتعد عن ال�ستمرار يف طاعة اهلل و ترتكب املعا�سي و يغ�سب عليك ربك و يبعدك عن طريق الهدايةو ابق دائما بعيداً 
عن اأي �سيء يجرك اإيل طريق الفح�ساء و البعد عن اهلل و ارتكاب املعا�سي حتي لو كانت �سغرية ، فاخلطاأ ال�سغري يجلب بعد ذلك الأخطاء الكبرية 

فال تكن م�ستهيناً باأي خطاأ حتي لو كان �سغرياً يف نظرك حتي ل تقطع يف اأخطاء و معا�سي كبرية تندم عليها يف وقت ل ينفع فيه الندم

الة وال�ّسالم  حّث الّنبي عليه ال�سّ
امل�سلمني يف اأكرث من حديث على 
وثماره،  وبنّي ف�سيلته  اللّيل  قيام 
الّثمار  هذه  نوجز  اأن  وميكن 
والفوائد فيما يلي  قيام اللّيل هو 
ففي  الّدنيا؛  يف  امل�سلم  �رضف 
احلديث ال�رّضيف اأّن جربيل عليه 
من  اأموًرا  له  فذكر  اأتاه  ال�ّسالم 
بينها ذكر قيام اللّيل واأّنه �رضف 
اللّيل  قيام  الّدنيا.  يف  املوؤمن 

قبل،  من  احلني  بال�سّ اقتداء  هو 
احلون  وال�سّ الأنبياء  فقد حر�ص 
قدمًيا على ف�سيلة قيام اللّيل ملا 
جّمة.  وفوائد  كبري  اأجٍر  من  لها 
وعال،  جّل  رّبه  اإىل  العبد  يقّرب 
فامل�سلم حري�ٌص على اأن يتقّرب 
احلة  من اهلل تعاىل بالأعمال ال�سّ
والّنوافل من العبادات، واإّن قيام 
الغاية  هذه  له  يحّقق  مما  اللّيل 
وميحو  ال�ّسيئات  يكّفر  ال�ّسامية. 

اخلطايا ويرفع الّدرجات؛ فقيام 
العبادات  نوافل  من  يعّد  اللّيل 
امل�سلم  خطايا  تكّفر  التي 
وذنوبه، كما اأّنه يرفع يف درجاته 
ح�سناته  ويزيد  تعاىل  اهلل  عند 
الفح�ساء  عن  ينهى  امليزان.  يف 
تبقي  اللّيل  ف�سالة  واملنكر، 
امل�سلم على �سلة برّبه جّل وعال 
وتزيد  اإميانه  تقّوي  وبالّتايل 
الوقوع  من  نه  وحت�سّ خ�سوعه 

قيام  واملعا�سي.   الفواح�ص  يف 
من  ووقاية  للج�سد  �سّحة  الليل 
البدن  باأّن  �سّك  فال  الأمرا�ص، 
الذي يتعّود على الّراحة والك�سل 
عر�سًة  يكون  �سعيف  بدٌن  هو 
بينما  والأوبئة،  اجلراثيم  لهجوم 
يف  الة  ال�سّ على  احلر�ص  يقّوي 
وي�سحن  امل�سلم  ج�سد  اللّيل 
بذكر  خالياه  ويوقظ  عزائمه، 

الّرحمن وتالوة القراآن.

ف�سائل
قيام �لّليل 

عالج ق�سوة �لقلوب 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�س تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 
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باقالمهم.. ف�ساء  ي�سرفون عليه  هم القراء اأي باأقالمهم هم، اأفكارهم  هم،  مواقفهم هم،  اأي اأنتم القراء  الأوفياء  للن�سخة 
الورقية.

 باأقالمهم … ف�ساء  جديد تقرتحه  يومية الو�سط  على  املواطنني للتعبري عن ان�سغالتهم  وكل  ما يجري  يف ال�ساحة ال�سيا�سية  

والإجتماعية والقت�سادية  من  خلل   ي�سر بامل�سلحة العامة ، لكن اأي�سا  ل يخ�س�ص هذا احليز  لالنتقادات  فقط  وامنا   اأي�سا  ميكن اأن  

نن�سر فيه موا�سيع اأو تدخالت  عن   الأعمال  الإيجابية  والق�سايا  التي ي�ستح�سنها الراي العام. بلديات  ولأيات اإدارات  وزارات  جامعات 

التجريح، عدم امل�سا�ص   الكتابة  والنتقاد  واأهمها عدم  لكن طبعا يف اطار احرتام   مبادىء  تكتبوا عليها  اأن  الهيئات  ميكن  … كل  

بالأمور ال�سخ�سية  عدم ا�ستعمال الألفاظ البذئية ميكن للم�ساركني  اأو امل�ساهمني يف هده ال�سفحة اأن  ي�ستعملو اأ�سماء م�ستعارة . 

.     لقد انتابني اخلوف 
وملكتني الده�شة وغمرين البكاء 

عندم �شمعت وراأيت وقراأت اأّن 
امل�شوؤول الأول على الأميار، نور 
الدين بدوي وزير الداخلية، يريد 

التعاطف مع  اإطاراته ال�شفلى 
بخ�شو�ص روؤ�شاء البلديات، حيث 
رف�ص الأخري موؤخرا  النتقادات 
التي طالت الأميار، ودافع ب�شدة 

على ح�شيلة املغادرين منهم 
قريبا، وتعّهد بتو�شيع  �شالحيات 

الوافدين اجلدد اإن �شاء اهلل 
تعاىل، داعيا يف نف�ص الوقت اإىل 
�رضورة تواجد الإدارة العمومية 

مبا فيها الأميار يف الف�شاء 
الفرتا�شي وبالتايل النفتاح 

على ان�شغالت وت�شاوؤلت 
املواطنني.

 واحلقيقة اأّن الأميار يف 
�شوؤونهم املالية والقت�شادية 

والثقافية والعلمية والجتماعية 
وال�شحية. واإّل ملاذا نقوم 
باإجراء النتخابات ونهدر 

الأموال الطائلة يف مثل هذه 
املنا�شبات التي ل تخ�شع اإىل 
اأّي معيار ح�شابي قط  اأو اإىل 

اأية موازنة  مالية اأخرى؟ ثم 
ملاذا اأنتزعت ال�شالحيات منهم 
�شابقا والآن ياأمل معاليه ويتعهد 

اأن يعيدها لهم ؟ األي�ص معنى 
هذا اأّن الو�شاية تريد اأن تعلمنا 

نحن الفقراء اإىل اهلل اأّنها هي 
التي تعنّي هوؤلء الأميار تبعا 

مليولتها.  لكن اأمل يتبادر اإىل 
ذهن ال�شيد الوزير اأن عزوف 

املواطنني عن النتخابات 
يف كل مّرة هو فقدانهم 

الثقة  يف  الإدارة والعدالة 
اللتني ت�رضفان على العملية 

الإنتخابية؟  خا�شة واأّن املواطن 
الب�شيط يعتقد جازما اأّن الإدارة 

وم�شوؤوليها هم �شبب عاهته 
امل�شتدامة املتمثلة يف البوؤ�ص 

وال�شقاوة والفقر واحلرمان 
والعزلة واحلقرة والتمّيز .

 من جهة اأخرى، اأمل 
يعرتف نف�ص الوزير يف 

منا�شبة اأخرى اأّن 75 % من 
املرت�شحني املفرت�شني 

للالنتخابات  املحلية  هم دون 
امل�شتوى اجلامعي والباقي ل 
يتعدى م�شتواهم البتدائي؟ 

فهل ميكن لهوؤلء فعال 
تقدمي  البدائل القت�شادية 
خللق  الرثوة والدفع بعجلة 

ال�شتثمار والتنمية التي تتغنى 
بها احلكومة، على الأقل يف 

احليز اجلغرايف لكل واحد من 
هوؤلء الأميار؟

         واإذا اأخذنا بعني العتبار 
التقارير ال�شحفية اليومية التي 
ت�شهد على اأّن هناك مرت�شحني 

على راأ�ص قوائمهم ل ميلكون 
يف جعبتهم املهنية  والعلمية 

اأي �شيء، بل و�شفتهم 
بع�ص الأو�شاط الإعالمية 

باأ�شباه الأميني واملت�شلقني 
والنتهازيني، فال ميكن لهوؤلء 

اأبدا اأن يحدثوا التغيري املن�شود 
حتى واإن كان على م�شتوى رقعة 

�شغرية من البالد، بل همهم 
الوحيد على الإطالق هو البحث 

عن الك�شب و"القهوة " التي 
اكت�شبوها عن النظام وال�شلطة 

دون الكرتاث بهموم املواطنني 
وم�شاحلهم.

         كما اأّن  هوؤلء ل ميكن اأن 
يعّول عليهم معاليه اأن يتوا�شلوا 

مع املواطنني عرب الف�شاء 
الفرتا�شي  الذي يعتمد على 

التكنولوجيا والأجهزة الآلية 
والذكية، خا�شة اأّنه هناك من ل 

ي�شتطيع ت�شغيل الكومبيوتر اأو 
تطبيقات الهواتف الذكية. 

 وما هو موؤكد اأّن ال�شجون 
ممتلئة بروؤ�شاء البلديات 
واملنتخبني املحليني اإن 

�شّح التعبري ب�شبب  عقدهم 
ل�شفقات م�شبوهة اأو خمالفة 

للقانون لأّنهم يجهلونه، كما 
يعترب هوؤلء اأكرث امل�شوؤولني 

يف اجلزائر احلبيبة اإقبال 
على اأروقة املحاكم �شابقا 
اأو حاليا، لي�ص فقط ب�شبب 

تهم الف�شاد والر�شوة وتبديد 
الأموال العمومية والن�شب 

والحتيال والتزوير وا�شتعمال 
املزور و�شوء الت�شيري 

والختال�ص ونهب العقار بل 
حتى ب�شبب ف�شاد الأخالق 

واإفال�ص وتفكيك الأ�رض 
بالطالق  واإعادة الزواج... 
اللهّم ل ت�شلط علينا من ل 

يخافك فينا ول يرحمنا.

.     يعلم الكبري وال�شغري �شواء كان 
ذكرا اأم اأنثى، داخل اجلزائر اأو 

خارجها اأّن منبع رزق اجلزائريني بعد 
الواحد الأحد -جّل جالله- هو �رضكة 
املحروقات �شوناطراك ب�شفة عامة، 
وعليه فاإّن اعرتافات امل�شوؤول الثاين 

املكلّف برعاية هذه ال�رضكة تنذر 
باخلطر املحدق عاجال باجلزائريني 

امل�شاكني ولي�ص امل�شاكني اجلزائريني 
)اأي كلّهم(.

ذلكم اأّن الرئي�ص املدير العام لل�رضكة 
الوطنية للمحروقات �شوناطراك عبد 

املومن ولد قدور اأعرتف مطلقا، 
يوم الثالثاء 2017/10/10 خالل 

اليوم الدرا�شي حول  "قيادة  التغيري 
داخل ال�رضكة"، اأّن البريوقراطية 
قد ع�شع�شت  داخليال�رضكة، مما 

جعلها تواجه �شعوبات جّمة يف الوفاء 
بالتزاماتها القت�شادية اجتاه زبائنها 
امللوك،  كما يحلو للفرن�شيني التعبري 

عن ذلك باملثل ال�شعبي
 "le client est Roi "،  خا�شة 

ما تعلق بال�شادرات الغازية، كا�شفا 

اأّنه يعتزم اإعادة تنظيم كامل و�شامل 
لهياكل وفروع املجمع الإقت�شادي 

الكبري �شوناطراك وذلك حتى يت�شنى 
له بعث روح جديدة يف اأو�شاط جميع 

عماله واإطاراته،وبعدها ميكنه حتديد 
وجهته واأهدافه، حيث ذكر باحلرف 

الواحد اأّنه من غري املعقول اأّل يعرف 
م�شوؤول بال�رضكة ماذا يعمل زميله 

امل�شوؤول الآخر"، ذلك من عالمات 
الت�شّيب، كما اأ�شار اإىل اأّنه يف اأول 
يوم دخل مكتبه كرئي�ص مدير عام 

لل�رضكة وجد �شّجل الم�شاءات ممتالأ 
عن اآخره مبختلف الوثائق  املهّيئة 

لالإم�شاء والتوقيع مبديا ا�شتغرابه  من 
الظاهرة كون اأّن معظم هذه الوثائق 

ل ترقى بال�رضورة اإىل اخت�شا�ص 
الرئي�ص املدير العام، ولأجل حت�شي�ص 
اإطاراته وعماله باملهمة الثقيلة جدا 

املوكلة على عاتقهم واحلا�رضين 
اإىل جانب وزيرهم امل�شوؤول الأول 

على القطاع ، اأ�شار اإىل اأّن  "40 
مليون جزائري يتمنون اأن يكونوا 

يف منا�شبنا، وعليه يجب اأن ترفعوا  

التحّدي وتكونوا على قدر من 
امل�شوؤولية"، و�شواء كان ال�شيد ولد 

قدور  على قناعة تامة مبا قاله اأو كان 
يف حمولة اإحداث �شجيج ل غري، فاإّنه 

لو كانت عقيدة كل امل�شوؤولني الذين 
تعاقبوا على هذا املجمع من ذهب ملا 
و�شل اإىل هذه احلالة  املرتدية التي ل 
يح�شد عليها حاليا. حيث يتجلّى ذلك 

يف الف�شائح  الأخرية التي �شدمت 
العام واخلا�ص واأبكت ذوي القلوب 
الرحيمة باجلزائروحرّيت اأ�شحاب 

ال�شمائر احلّية يف بلد ينري مب�شادر 
الرثوة ويفتقر اإىل اإنتاجها وا�شتغاللها 

على اأح�شن مايرام.
فكيف اأّن حتى �شنة 2017، حيث اأ�شبح 

العامل وما يحويه عبارة عن قرية 
رقمية، يت�شح مل�شوؤويل اأهم قطاع 

اقت�شادي يف اجلزائر على الإطالق 
اأّنه ي�شرّي  بطريقة بريوقراطية 

حم�شة  وبالتايل لبد الآن من التوجه 
نحو الت�شيري القت�شادي اجلديد 

الذي يعتمد على تغيري الإ�شرتاتيجية 
والهدف املن�شود، وذلك عن طريق 

حّدة اجلهود وتكاتفها، الخرتاع،  
توحيد اأدوات وطرق العمل اجلماعي، 
الت�شيري العقالين لإمكانيات وكفاءات 

ال�رضكة، احلكمة يف قيادة جميع 
مديريات وم�شالح املجمع وفروعه، 

تدبري اتخاذ القرار ال�شليم واأخريا 
تطبيقات الرفع من اإمكانات الإنتاج. 

األي�ص هذا هو املفهوم الكال�شيكي 
لالقت�شاد والت�شيري ؟؟ وهل ميكن 

فعال اعتبار  هذه املفاهيم مبثابة 
الع�رضنة القت�شادية والت�شيري 

احلديث الذي يعتمد على الرقمنة 
وتكنولوجية الت�شال ومعدات واأجهزة 

الإنتاج ب�شفة عامة، وكذا الذهنيات 
املتح�رضة بالعلم والثقافة  واحلرفة.  
لهذه الأ�شباب ومن اأجلها ميكن القول 
اأّن البقرة احللوب )�شوناطراك( كانت 

ت�شري بالقدرة الإلهية العظيمة التي 
مل ت�شاأ للجزائريني املوت جوعا، 

فياليتني كنت ترابا ومل اأ�شمع مثل 
هذه الت�رضيحات املغ�شبة ب�شاأن اأكرب 
�رضكة يف اإفريقيا ومن الع�رض الآوائل 

يف العامل.

قامو�س ال�سيا�سة 
واالنتخاب ال ميكن اأّن 

يكونوا اإداريني باملفهوم 
احلقيقي للكلمة، بل 

يجب اأن يكونوا منتخبني 
من طرف ال�سعب الذي 

ميثلونه من اأجل الدفاع 
عن حقوقه وت�سيري

،،

،،

 اأبو عبد املنان
اأّيها الفا�سلون... �سنعيد لكم ال�سالحيات 

ماذا يحدث يف �سوناطراك

يكتبها:

�سركة املحروقات 
�سوناطراك ب�سفة 
عامة، وعليه فاإّن 

اعرتافات امل�سوؤول 
الثاين املكّلف برعاية 

هذه ال�سركة تنذر 
باخلطر املحدق عاجال 
باجلزائريني امل�ساكني 

ولي�س امل�ساكني 
اجلزائريني

،،

،،

يكتبها ح�سني العا�سمي
يكتبها:
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جمموعة  بني  ا�ستثنائية  �رشاكة  ثمرة  �سيال�س  �رشكة  وتعترب 
�سواكري و�رشكة الفارج هول�سيم الرائدة عامليا يف جمال مواد 
�سغل.  وخلق600 من�سب  دج   من 35 مليار  اأكرث  با�ستثمار  البناء 
وتبلغ طاقته االإنتاجية 2.7 مليون طن �سنويا م�سنع جيل جديد 
ل�سالح  الوطنية  اال�سمنت  �سناعة  فعال  ليكمل  ب�سكل  وياأتي 
جمموعة  بني  خا�سة  �رشاكة  هي  و�سيال�س  املحلي.   االإنتاج 
قدرها  اإنتاجية  وبطاقة   ،٪49 هول�سيم  الفارج  و   ٪51 �سواكري 
احتياجات  ب�سكرة  ا�سمنت  يلبي م�سنع  �سنويا،  مليون طن   2.7
م�سنع  اأحدث  وهو  اجلزائري.  اجلنوب  يف  االأ�سمنت  �سوق 
دينار  اال�ستثمار 35 مليار  تكلفة  ت�سيده  الفارج هول�سيم .وتبلغ 

جزائري.
وقد �سيد يف 21 �سهرا، مع اأكرث من 5 ماليني �ساعة عمل دون 
حوادث، ولدى �سيال�س  اأكرث من 600 موظف وهو يقل�س ب�سكل 

كبري من واردات البالد من االأ�سمنت، علما اأن الفارج هول�سيم  
اجلزائر  هي ع�سو يف جمموعة الفارج هول�سيم. ومتلك الفارج 
وبال�رشاكة مع  امل�سيلة وعقاز،  لالإ�سمنت يف  اجلزائر م�سنعني 
جمموعة �سواكري ال�سناعية م�سنع �سيال�س ب�سكرة بطاقة اإنتاج 

اإجمالية قدرها 11.5 طن مرتي �سنويا.
وبال�رشاكة مع جيكا، ت�سري �رشكة الفارج اجلزائر م�سنع اأ�سمنت 
�سنويا.  مرتي  طن  مليون  بـ  1.5  تقدر  اإنتاجية  بطاقة  مفتاح 

وي�سغل ن�ساط اخلر�سانة اجلاهزة لال�ستخدام 30 مركز اإنتاج.

 ترامواي �سيدي
 بلعبا�س :

 ترقب دخول  
ثالثني عربة 
جديدة حيز 

اال�ستغالل  يف 
االأ�سابيع املقبلة

يرتقب دخول  ثالثني عربة جديدة  ترامواي 
�سيدي بلعبا�س حيز اال�ستغالل  يف غ�سون 
االأ�سابيع املقبلة، ح�سبما علم، اأم�س، لدى 

املدير الوالئي  للنقل  بومدين ريا�س. 
واأو�سح ذات امل�سئول  اأن ترامواي �سيدي 
بلعبا�س الذي ا�ستلم �سهر جويلية املا�سي 

ي�سمن يوميا التنقل  لفائدة اأكرث من 25 األف 
م�سافر وهو رقم مر�سح  لالرتفاع مع دخول  

حيز اال�ستغالل  هذه العربات اجلديدة. 
وك�سف ذات امل�سئول  من جهة اأخرى اأن 
م�رشوع ترامواي �سيدي بلعبا�س مل ي�سلم 

مائة باملائة حيث  ال يزال  يف فرتة ال�سمان 
التي تدوم �سنتني، م�سريا اإىل اأنه اإىل غاية 
الوقت احلايل  مل يتم تقدمي حتفظات من 
طرف اجلهات املعنية فيما يخ�س ت�سغيل  

هذه الو�سيلة الع�رشية   للنقل  اإال فيما يتعلق 
باالإ�سارات ال�سوئية والتموين بالكهرباء وكذا 

تهيئة م�سار خط الرتامواي. واأرجع ذات 
امل�سئول  توقف الت�سغيل  يف بع�س االأوقات 

اإىل م�سكل  التموين عن طريق ال�سغط 
العايل الذي عادة ما يقع خا�سة بكل  من 

حيي »�سيدي ا جي ا ي« و«بن حمودة« والذي 
�سيتم الق�ساء عليه قريبا م�سريا اإىل اأن 

فرق �رشكة »�سيرتام« تتدخل  يف الوقت من 
اأجل  اإ�سالح اأي خلل  .  ودعا مدير النقل  
م�ستعملي ترامواي �سيدي بلعبا�س اإىل تفهم 

الو�سعية الأنه مل يتم بعد ا�ستالم هذه الو�سيلة 
الع�رشية   للنقل  ب�سكل  نهائي.

العدد : 4484/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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الفارج وجمموعة �سواكري تطلقان »�سيال�س« لال�سمنت 
افتتحت الفارج هول�سيم اجلزائر )LafargeHolcim Algérie(وجمموعة �سواكري م�سنعهم اجلديد 
لالإ�سمنت اجلديد �سيال�س)CILAS( يف ب�سكرة، بح�سور وزير ال�سناعة واملناجم، ممثل الوزير االأول 
Jean-(ويو�سف يو�سفي، وعبد النور �سواكري، رئي�س جمل�س رقابة �سيال�س، وجان - جاك غوتييه ،

كبري. ووفد  اجلزائر  لالفارج هول�سيم  العام  املدير   ،)Jacques Gauthier

والية املدية

بحوزته م�سد�س و3 خمازن ذخرية 

�سطيف:

احباط 63 حراقا عرب 3 واليات

خا�سة مب�ستورد من ق�سنطينة 

م�سابان يف حادث مرور ب�ساللة العذاورة  
االإرهابي »اأغايل« ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست 

االأمن ينظم دورة تكوينية خا�سة لقواته

توقيف عن�سري دعم لالإرهاب بتيارت 

 حجز ب�ساعة حمظورة واأخرى
 غري م�سرح بها مبيناء عنابة

وقع اأول اأم�س حادث مرور على م�ستوى الطريق 
عني  طريق  امل�سمى  باملكان   18 رقم  الوطني 
ق�سري متثل يف ا�سطدام �سيارتني �سياحيتني فيما 
بينهما خلف 02 م�سابني ترتاوح اأعمارهما ما بني 
49 و 61 �سنة اأ�سيبا باإ�سابات متفاوتة اخلطورة 

نقال من طرف  و  املكان  اإ�سعافهما يف عني  مت 
لدائرة  الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
لذات  املدين  امل�ست�سفى  اإىل  العذاورة  �ساللة 

الدائرة .
الهواري بلزرق 

اأن  اأم�س،  الدفاع،  لوزارة  بيان  ك�سف 
امل�سمى  عنه  املبحوث  اخلطري  االإرهابي 
»اأ. اأغايل«، �سلم نف�سه لل�سلطات الع�سكرية 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  الناحية  باإقليم 
بحوزته  وكان  اأم�س،  يوم  بتمرنا�ست، 
و3  كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�س  م�سد�س 

خمازن ذخرية مملوءة.
واأكد البيان، اإن مثل هذه النتائج تاأتي لتوؤكد 
الوطني  اجلي�س  مقاربة  جناعة  على  اأكرث 
االإرهاب  ظاهرة  ا�ستئ�سال  يف  ال�سعبي 
لزعزعة  الأي حماولة  حزم  بكل  والت�سدي 

ا�ستقرار واأمن البالد.

تكوينية  دورة  �سطيف،  والية  اأمن  م�سالح  نظمت 
لفائدة قواتها، �سملت االإ�سعافات االأولية، وكيفيات 
واإخمادها،  احلرائق  يف  التحكم  طرق  االإنقاذ 
حمتملة،  كوارث  اأي  من  واالأمن  احلماية  طرق 
يف  يعملون  50  �رشطيا  من  الأزيد  التي  وجهت 
تابعون  خمت�سون  عليها  اأ�رشف  الدورة  امليدان، 
الدائرة،  بذات  املدنية  للحماية  الثانوية  للوحدة 
الدورة  تطبيقية.  واأخرى  نظرية  درو�سا  قدموا 

جاءت لت�سمل كافة قوات ال�رشطة املزاولني باأمن 
الدوائر، والعينة املرة من اأمن دائرة بوعندا�س التي 
ا�ستفاد موظفوها من معلومات جد وفرية، مكنتهم 
من االإملام ب�ستى الطرق والكيفيات الكفيلة باإبعاد 
واإجالء �سحايا حوادث املرور واحلرائق وال�سقوط 
وغريها( مع التدرب على املحافظة على ال�سحايا 

واإبقائهم يف و�سعيات �سليمة بعد االإجالء.
ع.ع

اأم�س،  اأول  ال�سعبي،  الوطني  للج�س  مفرزة  اأوقفت 
بتيارت/ن.ع.2،  االرهابية  للجماعات  دعم  عن�رشي 
ال�سنع  تقليدية  قنبلة  اأخرى  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  فيما 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف  ببجاية/ن.ع.5. 
املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي بكل من 
 )26( خمتار/ن.ع.6،  باجي  وبرج  قزام  وعني  مترنا�ست 
و)1200(  الغذائية  املواد  من  طنا   )2،7( و�سبطت  مهربا 
الذهب.  عن  تنقيب  ومعدات  مركبتني  و  الوقود  من  لرتا 
بلعبا�س  و�سيدي  تلم�سان  من  وبكل  مت�سل،  �سياق  يف 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  وب�سار/ن.ع.3،  وم�ستغامن/ن.ع.2 

الوطني ال�سعبي وحر�س احلدود وعنا�رش الدرك الوطني 
من  كيلوغرام   )79،7( و�سبطت  خمدرات   )02( تاجري 
الكيف املعالج و)822( قر�سا مهلو�سا و)2248( وحدة من 
من  قنطارا   )23،7( حجز  مت  فيما  امل�رشوبات،  خمتلف 
مادة التبغ و)1750( علبة �سجائر بكل من بب�سكرة/ن.ع.4 
ال�سواحل  حر�س  اأحبط  اأخرى،  جهة  من  واأدرار/ن.ع.3. 
على  كانوا  �سخ�سا   )63( لـ  �رشعية  حماوالت هجرة غري 
يف  والقالة،  وعنابة  بتلم�سان  ال�سنع  تقليدية  قوارب  منت 
جن�سيات  من  �رشعي  مهاجرا غري   )40( توقيف  حني مت 

خمتلفة بكل من تلم�سان والنعامة و�سطيف.

ميناء  م�ستوى  على  اجلمارك  م�سالح   قامت 
قطع  من  معتربة  كمية  بحجز  اأم�س،  اأول  عنابة، 
وذلك  اال�سترياد،  املحظورة  امل�ستعملة  الغيار 
من  مل�ستورد  جمركي  ت�رشيح  معاجلة  اثر  على 
جديدة  غيار  قطع  با�سترياد  يتعلق  ق�سنطينة 
لكن  املتحدة  العربية  باالمارات  دبي  مدينة  من 
العيني  الفح�س  وعند  ال�سني.  دولة  من�ساأها 
اأنها حتتوي على قطع غيار قدمية  للحاوية تبني 
جديدة،  باأخرى  جيدا  اخفاوؤها  مت  وم�ستعملة 
وهو ما اأدى اىل حجز الب�ساعة حمل الغ�س )قطع 
الغ�س  اأخفت  التي  والب�ساعة  القدمية(  الغيار 
اجماال  قيمتها  املقدرة  اجلديدة(،  الغيار  )قطع 

ملف  اعداد  مت  وقد  ب 2.868.567،06 دج. 
غرامة  مبوجبه  �سلطت  امل�ستورد  �سد  منازعة 
ب 11.474.268،24 دج  تقدر  عليه  جمركية 
امل�ستوردة  الب�ساعة  كل  حجز  اىل  ا�سافة 

الب�ساعة.
من جانب اآخر، قامت م�سالح اجلمارك بامليناء 
بها،  م�رشح  غري  جديدة  غيار  قطع  بحجز 
معاجلة  اثر  على  ذلك  و  قيمتها 88.810،41 دج، 
ت�رشيح جمركي مل�ستورد من مدينة �سطيف يتعلق 
ال�سني.  دولة  من  ال�سيارات  غيار  قطع  با�سترياد 
مبوجبه  �سلطت  منازعة  ملف  اعداد  مت  كما 

غرامة جمركية قدرها 177.620،82 دج.

ملمار�سة ن�ساط البيع بالتخفي�س والبيع الرتويجي:

 رقمنة اإجراءات احل�سول على رخ�سة

اإنطالق  عن  اأم�س،  يوم  التجارة  وزارة  اأعلنت 
عملية رقمنة طلبات ممار�سة البيوع املقننة )البيع 
بالتخفي�س والبيع الرتويجي والبيع يف حالة ت�سفية 
والبيع  املعامل  خمازن  عند  والبيع  املخزونات 
الطرود(،  فتح  بوا�سطة  التجارية  املحالت  خارج 
رقم 06-  التنفيذي  املن�سو�س عليها يف املر�سوم 
215 موؤّرخ يف 22 جمادى االأوىل عام 1427 املوافق 

لـ 18 جوان 2006.
وح�سب البيان الذي حت�سلت »الو�سط« على ن�سخة 
و  �رشوط  يحّدد  التنفيذي  املر�سوم  ذات  فاإن  منه 
كيفيات ممار�سة البيع بالتخفي�س والبيع الرتويجي 
عند  والبيع  املخزونات  ت�سفية  حالة  يف  والبيع 
التجارية  املحالت  خارج  والبيع  املعامل  خمازن 
اأن  ذاته  امل�سدر  وي�سيف  الطرود،  فتح  بوا�سطة 
هذه العملية تندرج يف اإطار االإجراءات الهادفة اإىل 
املن�سو�س  املحددة  االإدارية  االإجراءات  ت�سهيل 
لفائدة  البيوع  التنظيم املطبق على هذه  عليها يف 

املتعاملني االقت�ساديني املعنيني. 

عملية  تخ�س�س  البيان،  اأوىل  يوؤكد  وكخطوة 
الرتويجي  والبيع  بالتخفي�س  البيع  ن�ساط  ممار�سة 
للفرتة ال�سيفية على م�ستوى والية اجلزائر التي مت 
 ، العملية  هذه  الإطالق  منوذجية  كوالية  اختيارها 
كما جتدر االإ�سارة اأن فرتة عملية البيع بالتخفي�س 
 21 من  حددت  قد  اجلزائر  بوالية  اخلا�سة 
البيوع  فيما يخ�س  اأوت 2017 ، اأما   31 اإىل  جويلية 
الرتويجية ، فاإنها تبقى مفتوحة طوال ال�سنة على 
اأن يحدد املتعامل االقت�سادي مدة البيع الرتويجي 

املختارة يف طلبه.   
كما جتدر االإ�سارة اأن عملية تقدمي طلب ممار�سة 
ال  االلكرتوين  االإجراء  طريق  عن  املقننة  البيوع 
حاليا  بها  املعمول  االإدارية  االإجراءات  حتل حمل 
االختيار  االقت�ساديني  لالأعوان  ميكن  فانه  وعليه، 
بني االإجراءات االإدارية احلالية وذلك بايداع امللف 
مبا�رشة لدى مديرية التجارة لوالية اجلزائر اأو عن 

طريق اإتباع االإجراء االلكرتوين.
ع.ع

اإىل  الثالثاء  ليلة  �سودار،  اأحمد  النقال  موبيلي�س  للهاتف  العمومي  للمتعامل   العام  الرئي�س املدير  اأكد 
االأربعاء، ب�سطيف باأن 22 والية عرب الوطن مغطاة حاليا بخدمة اجليل الرابع من طرف هذا املتعامل  
معلنا عن اإطالق »عما قريب«  عر�سني جتاريني جديدين »وي ماك�س« و »اأم اإك�س«. واأو�سح نف�س امل�سوؤول 
يف ت�رشيح لل�سحافة على هام�س اإ�رشافه على اإطالق خدمة اجليل  الرابع  للمتعامل  العمومي   هاتف 
النقال  بوالية �سطيف وهي العملية التي �سملت هذه املرة 8 واليات عرب الوطن باأن موبيلي�س تربطها 

�رشاكة مع اأهم ال�رشكات النا�سطة يف هذا املجال  عرب العامل.
التي متكن من التحكم يف االأليات والتجهيزات  التكنو وجيا  التكوين و حتوي    وتخ�س ال�رشاكة جوانب 
وعامل الرقمنة م�سريا اإىل اأن حجم ا�ستثمارات املتعامل  موبيلي�س �سيرتاوح قبل  نهاية �سنة 2017 ما بني 

290 و 300 م يون دوالر. 

املدير العام ملوبيلي�س:

22 والية عرب الوطن مغطاة بخدمة اجليل  الرابع


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

