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Ecole  Avenir succès

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

www.investplus-dz.com
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 جنح يف ك�صب كاأ�ش 
ال�صوبر يف الوقت ال�صائع

 اتــــحاد بلعـــــــبا�ش 
يتوج باللقب الثاين 

فـــــــي تــــــاريخــــــــه

مديرة ال�صحة بالبويرة ليلى غلهام غامن للو�صط

 حققنا اأح�سن ن�سبة 
تغطية �سحية وطنيا 

ورقلة

 غلق مركز التكوين 
ل�سوناطراك  يثري ال�سكوك  

اأدرار

 افتتاح فرع جديد
 مل�سرف لبنك ال�سالم 

العمليات ال�ستباقية  حققت نتائج باهرة



رئي�س  م�صافحة  لقطة  فتحت 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
لرئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني معاذ 
الت�صا�ؤالت  من  للعديد  الباب  بو�صارب 

رئي�س  �رشعية  حول  امل�رش�عة 
االأ�صبق  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
البع�س  اأكد  حيث  بوحجة«  »ال�صعيد 
بعد  عليه  تخلى  بوتفليقة  الرئي�س  اأن 

مع  د�نه  لبو�صارب  الدعوة  �جه  اأن 
م�صافحته اإياه مع يجعل املجل�س االآن 
�رشعيا ح�صب املتتبعني ملا حدث فيه 

من اأحداث خالل االأ�صابيع الفارطة.

عنابة  احتاد  فريق  جماهري  ا�صتغلت 
جمعية  اأمام  مباراتها  خو�س  فر�صة 
�هران حل�صاب اجلولة 12 من الرابطة 

بتح�صري  قامت  اأين  الثانية  املحرتف 
 64 بذكرى  لالحتفال  خا�س  تيفو 
املجيدة،  التحريرية  الثورة  الندالع 

الوطني  العلم  األوان  التيفو  �صمل  حيث 
اخل�رش االأحمر �االأبي�س �تد�ين العام 

الذي اندلعت فيه الثورة.

مبجموعته »ابتكار الأمل«

حممد جعفر يف القائمة 
الق�صرية جلائزة امللتقى للق�صة 

متكن الكاتب اجلزائري حممد جعفر من الو�صول 
اإىل القائمة الق�صري جلائزة امللتقى للق�صة من خالل 

جمموعته الق�ص�صية »ابتكار االأمل« ال�صادرة عن 
من�صورات االختالف باجلزائر ��صفاف بلبنان.

�ك�صفت اليوم جائزة امللتقى للق�صة الق�صرية عن 
القائمة الق�صرية التي �صّمت باالإ�صافة اإىل حممد 

جعفر العراقيان حممد �صعيد رحيم ��صياء جبيلي عن 

جمموعتيهما »كونكان« �«ال طواحني هواء يف الب�رشة« 
على التوايل، �امل�رشية من�صورة عز الدين عن »ماأ�ى 
الغياب« �ال�صعودية بلقي�س امللحم عن »هل ت�صرتي 
ثيابي« �كانت جمموعة حممد جعفر قد متكنت من 
املر�ر من بني 197 جمموعة ق�ص�صية تر�صحت �من 
املنتظر اأن تعلن املجموعة الفائزة باجلائزة يوم 1 
دي�صمرب القادم يف احتفالية باجلامعة االأمريكية يف 

الكويت يح�رشها املر�صحون اخلم�صة.
�تعترب جائزة امللتقى للق�صة الق�صرية اأهم اجلوائز يف 

جمالها، �قد تاأ�ص�صت �صنة 2015 بال�رشاكة بني اجلامعة 
االأمريكية يف الكويت �موؤ�ص�صة امللتقى الثقايف التي 

يراأ�صها الكاتب طالب الرفاعي، .

الرابطة توا�صل �صيا�صتها املتخبطة

هل تخلى بوتفليقة عن ال�صعيد بوحجة؟

جماهري بونة ترفع تيفو للثورة املجيدة

خبر في 
صورة

النادي الوطني للجي�س- ببني م�سو�س

احتفاء خا�ص بذكرى الفاحت من نوفمرب

غليزان

تكوين خا�ص لل�صيادين
اإ�ستفاد موؤخرا بولية غليزان نحو 160 �سيادا 

منخرطا يف الفيدارلية  الولئية لل�سيادين من 
دورات تاأهيلية للح�سول على رخ�سة ال�سيد 
الربي ح�سبما اأفاد به اليوم اخلمي�س حمافظ 
الغابات بدي ال�سنو�سي ومتت عملية التكوين 
بالتن�سيق مع الفيدرالية الوطنية لل�سيادين 
حتت اأ�سراف جلنة تقييم تت�سّكل من خمتلف 

امل�سالح املعنية. وتاأتي هذه الدورات 
التكوينية بعد �سدور القرار الوزاري املحدد 

ل�سروط وكيفيات التدريب للح�سول على 
�سهادة التاأهيل املنظم ملهنة ال�سيد حلماية 

الرثوة احليوانية.

تب�سة

العثور على رفات �صهيدين 
يف  بلدية ال�صريعة

عرث مقاول مع بداية  ال�سائفة من ال�سنة اجلارية 2018  
اأثناء قيامه باأ�سغال تهيئة و�سط مدينة ال�سريعة 47 كلم 
جنوب غرب عا�سمة الولية على عثور رفات �سهيدين 

الثورة التحريرية  حيث �سهدت املنطقة اإعدامات باجلملة 
يف �سفوف املجاهدين واملنا�سلني  وتزامنا مع الذكرى 64 

لندلع ثورة التحري املجيدة مب�ساركة ال�سلطات املدنية 
والع�سكرية والأ�سرة الثورية وو�سائل الإعالم  وفرقة 

التدخل بالوحدة الثانوية للحماية املدنية مت دفن 
ال�سهيدين يف مقربة ال�سهداء بال�سريعة  و�سبق اأن مت العثور 
يف بداية 2000على اأكرث من 630 رفات �سهيد بذات املدينة

ع/ ر�سيد/تب�سة

لكرة  الوطنية  الرابطة  اأن  يبد� 
الكرمي  عبد  يقودها  التي  القدم 
مد�ار اأ�صحت ال حت�صن الت�رشف 

مع مواقيت املباريات التي كانت 
االأ�صبوع،  هذا  بداية  مربجمة 
ال�صبيبة  لقاء  تاأجل  مت  حيث 

اإىل  ببولوغني  العا�صمة  باإحتاد 
كان مقررا يف  اأن  بعد  نوفمرب   6
�هذا  ال�صهر،  ذات  من  اخلام�س 

�قعت  التي  الكوارث  ن�صيان  د�ن 
فتنة  ن�صوب  �صهلت  �التي  فيها 

بني االأندية.

ال�صامية  الرعاية  حتت 
اجلمهورية  رئي�س  لفخامة 
للقوات  االأعلى  القائد 
الدفاع  �زير  امل�صلحة، 
الوطني �مبنا�صبة الذكرى الـ 
نوفمرب  اأ�ل  ثورة  64 الندالع 
الفريق  اأ�رشف  املجيدة، 
اأحمد قايد �صالح نائب �زير 
الدفاع الوطني، رئي�س اأركان 
اجلي�س الوطني ال�صعبي، يوم 
 2018 نوفمرب   01 اخلمي�س 
للجي�س-  الوطني  بالنادي 
ببني م�صو�س، على حفل اأُقيم 
�صامية  اإطارات  �رشف  على 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  يف 

�املتقاعدين  العاملني  من 
�بح�صور عدد من امل�صوؤ�لني 

ال�صامني يف الد�لة.
الذي  احلفل  هذا  ح�رش 
التقاليد  اإطار  يف  يندرج 
الوطني  للجي�س  العريقة 
ال�صعبي التي ترمي اإىل تثمني 
التاريخية  حمطاتنا  خمتلف 
الأر�اح  �تخليدا  اخلالدة 
من  كل  االأجماد،  ال�صهداء 
االأمة  جمل�س  رئي�س  ال�صادة 
ال�صعبي  املجل�س  �رئي�س 
املجل�س  رئي�س  الوطني، 
االأ�ل  الوزير  الد�صتوري، 
اإىل  احلكومة  من  �اأع�صاء 

�طنية  �صخ�صيات  جانب 
هذا  خالل  �جماهدين 
اإىل  احل�صور  ا�صتمع  احلفل، 
تاأدية  من  الوطني  الن�صيد 
للحر�س  املو�صيقية  الفرقة 
تنظيم  مت  كما  اجلمهوري 
معر�س لل�صور ي�رشد خمتلف 
املراحل التي قطعتها الثورة 
منذ  املجيدة  التحريرية 
اندالعها اإىل غاية اال�صتقالل 
�صيقة  بعر��س  احلفل  اختتم 
متابعة  مع  النارية،  لالألعاب 
بثت  �صخمة  عر�س  �صا�صة 
تخليدا  �اأ�رشطة  �صور 

للمنا�صبة املجيدة. 

العبو اأمل بو�صعادة يحتجون بطريقتهم
بو�صعادة  امل  فريق  العبو  اعتمد 
االحتجاج  اأجل  من  خا�صة  طريقة 
بتاأخر  يتعلق  فيما  اإدارة فريقهم  اإىل 

املالية،  م�صتحقاتهم  على  احل�صول 
مبا�رشة  القم�صان  بنزع  قاموا  اأين 
اأ�ل  الذي جمعهم  اللقاء  نهاية  عقب 

�انتهى  غليزان  �رشيع  اأمام  اأم�س 
بفوزهم �صمن اجلولة 12 من الرابطة 
الثانية، يف �صورة احرتافية من طرف 

العبي  مل�صهد  �تكرار  االأمل  العبي 
بنف�س  قاموا  الذين  ال�صلف  جمعية 

اخلطوة خالل االأيام ال�صابقة.
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ا�صرتاتيجية »داع�ش« بليبيا �صعبة التطبيق باجلزائر، كرو�ش:

ال�سيطرة امليدانية للجي�ش جنوبا هزمت خمططات الإرهابيني
ا�صتبعد اخلبري الأمني اأحمد كرو�ش فر�صية اعتماد التنظيمات الإرهابية اإ�صرتاتيجية �صرب الواحات يف ال�صحراء اجلزائرية ب�صبب الطوق الأمني الرهيب 

الذي اأحدثه اجلي�ش الوطني ال�صعبي منذ �صنوات، موؤكدا اأن اإ�صرتاتيجية »داع�ش« يف ليبيا من ال�صعب تطبيقها يف اجلزائر، �صيما واأنه ل يوجد تنظيم قادر على 
التحرك بحرية لكون العمليات ال�صتباقية للجي�ش جمدت ن�صاطاتهم الإجرامية منذ �صنوات.

علي عزازقة

ات�صال  خالل  امل�صدر  ذات  واأفاد 
اأن  اأم�س،  يوم  بالو�صط  ربطه 
لتنظيم  اجلديدة  الإ�صرتاتيجية 
ليبيا بالعتماد  الدولة املتطرف يف 
على �رضب الواحات داخل الأرا�صي 
ل  املدن  من  ان�صحابه  بعد  الليبية 
ميكن اأن حتدث يف اجلزائر اأو حتى 
التفكري فيه، حيث قال:« ل اأظن ذلك 
وجود  هناك  ليبيا  يف  لأن  يقع  قد 
يف  اجلماعات  لهذه  ومنظم  مكثف 
ي�صيطر  من  وهي  الليبية  ال�صحراء 
فعال«،  واجلنوب  ال�صحراء  على 
متابعا:« فيمكنها تنظيم هجمات يف 
م�صددا  تريد«،  زمان  واأي  مكان  اأي 
اجلزائر  يف  ذلك  حدوث  اأن  على 

لهذا  وجود  لأن  اإطالقا،  وارد  غري 
التنظيمي،  باملعنى  منعدم  التنظيم 
فهم  كرو�س  ح�صب  وجدوا  واإن 
كذئاب منفردة واأ�صخا�س منعزلني ل 
ميكنهم تنظيم هجوم منظم باملعنى 
كان  �صواء  اأي هدف  على  الع�صكري 
يف ال�صحراء اأو يف ال�صمال، وراح ذات 
امل�صدر اإىل اأكرث من ذلك، ملا اأبرز 
ال�صعبي ا�صتطاع  الوطني  اأن اجلي�س 
بف�صل العمليات ال�صتباقية، اأن ي�صل 
القيام  من  الإرهابية  التنظيمات  كل 
قال:«  حيث  اإجرامية،  عمليات  باأي 
فهم يحاولون يائ�صني القيام بعمليات 
ال�صتباقية  العمليات  لكن   ، اأمنية 
واأجهزة  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
اأمانيهم  حتقيق  دون  حالت  الأمن 

باثبات وجودهم يف اجلزائر«.

املتحدث  اأكد  اأخرى  جهة  من  ويف 
ح�رض  ملا  داع�س  تنظيم  اأن  ذاته 
مدينة  من  وطرد  الليبي  ال�صمال  يف 
بال�صمال  له  معقل  واأخر  �صريت 
لبع�س اخلاليا مبدينة درنة اجته اإىل 
ميكن  اأين  الليبي،  واجلنوب  الو�صط 
�صفوفه،  تنظيم  ويعيد  ين�صط  اأن  له 
لقي  التنظيم ملا  اأن  اأظن  مو�صحا:« 
انهزامات متتالية يف العراق و�صوريا 
وكذا يف ال�صمال الليبي لعتماده على 
يف  كربى  قوات  تكوين  اإ�صرتاجتية 
تنظيم دولته، جعلت منه هدف كبري 
اأعدائه  طرف  من  اإ�صابته  وي�صهل 
متابعا:«كان  كبرية«،  خ�صائر  ويتلقى 
من الالزم عليه اأن يرجع اىل تكتيك 
يف  والعي�س  ال�صغرية  املجموعات 
اجلبال  روؤو�س  اأو  ال�صحراء  اأدغال 

والقيام بعمليات اإرهابية ل يهم فيها 
اختيار الهدف«.

لتنظيم  الأخري  الهجوم  �صّكل  وقد 
واحة  على  الإرهابي،  »داع�س« 
اجلفرة  حمافظة  جنوبي  الفقهاء، 
و�صط ليبيا، ح�صب وكالة »الأنا�صول« 
القتايل،  تكتيكه  يف  ملحوظا  تغيريا 
�رضت  معركة  يف  هزميته  منذ 
يد  على   ،2016 نهاية  )�صمال( 
التابعة  املر�صو�س،  البنيان  قوات 
وفقدانه  الوطني،  الوفاق  حلكومة 
الأحد/ فليل  معاقله،  جلميع 

م�صلحة  �صيارة   25 هاجمت  الإثنني، 
واحة  »داع�س«،  عنا�رض  متنها  على 
الفقهاء، وقتلت 5 اأ�صخا�س واأ�صابت 
لل�رضطة  مركزا  واأحرقت  اآخرين، 
وقطعت الت�صالت ب�صكل كامل عن 

لنحو  عليها  �صيطرتها  وبعد  الواحة، 
رهائن   10 ومعها  ان�صحبت  �صاعتني 
اعتمد  ال�صابق  ويف  ال�صباب،  من 
ال�صيطرة على املدن  »داع�س« على 
والبلدات على غرار ما فعل يف �رضت 
يف 2015، ومتدده �رضقا وغربا على 

طول 250 كلم من خليج �رضت، قبل 
اأن تتمكن قوات البنيان املر�صو�س، 
اأبناء  من  معظمها  يف  تت�صكل  التي 
�رضق  كلم   200( م�رضاتة  مدينة 
كامل  من  طرده  من  طرابل�س(، 

املنطقة، يف دي�صمرب2016.

�صعيد بوحجة يحتج 

وجهت يل دعوة ر�سمية حل�سور 
الحتفالية كمجاهد وثم اإخفاوؤها

 .     نواب الربملان هدموا 
جهود الرئي�ش يف جمال الت�صريع  

الوطني  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  فتح 
على  النار  بوحجة  ال�صعيد  ال�صابق 
متهما  الربملان،  يف  امل�صوؤولني 
وجهت  التي  الدعوة  باإخفاء  اإياهم 
حل�صور  اجلمهورية  رئا�صة  من  له 
ثورة  لندلع   64 الـ  الذكرى  احتفالية 
»بع�س  قائال:  املجيدة،  نوفمرب   1
امل�صوؤولني يف الربملان تعمدوا اإخفاء 
»حملة  وموا�صلة  لإق�صائي    الدعوة 

تقزميي«.
اعترب رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني 
ح�صور  اأن  بوحجة  ال�صعيد  ال�صابق 
رئي�س  ترحم  مرا�صيم  بو�صارب  معاذ 
اجلمهورية على اأرواح ال�صهداء مبقربة 
العالية ي�صتند اإىل �رضعية الواقع التي 
الذي  للقانون  ولي�س  اأويحيى  تبناها 
يعطي ال�رضعية ل�صاحب احلق، كا�صفا 
اأن رئا�صة اجلمهورية مل تقم باإق�صائه 
للم�صاركة  ر�صمية  له دعوة  بل وجهت 
 64 الـ  الذكرى  احتفالية  يف  كمجاهد 
لكن  املجيدة  نوفمرب   1 ثورة  لندلع 
بع�س امل�صوؤولني يف الربملان تعمدوا 
»حملة  وموا�صلة  لإق�صائه  اإخفائها 

تقزميه ».
نواب  بوحجة  اتهم  اآخر،  �صياق  ويف 
الربملان بعد اإعالنهم �صغور املن�صب 
له  خلفا  بو�صارب  وتعيني  عزله  ثم 
العمل  من  �صنة   20 جهود  بتهدمي 
عبد  اجلمهورية،  لرئي�س  الدوؤوب 
الت�رضيع  جمال  يف  بوتفليقة،  العزيز 
بتدني�صهم  القانون  دولة  واإر�صاء 
ال�صدد  هذا  يف  مطالبا  للقوانني، 
اأ�صلوب  لإعتماد  العليا  ال�صلطات 
و�رضاعه  ق�صيته  يف  ين�صفه  نزيه 
ال�صعبي  املجل�س  يف  خ�صومه  مع 

الوطني.
الرئي�س  ح�صور  اأن  بوحجة  واأو�صح 
اجلديد للمجل�س يف احتفالية الذكرى 
الـ 64 لندلع ثورة 1 نوفمرب املجيدة 
مت  لو  �رضعيا،  يكون  اأن  ميكن  كان 
يف  م�صيفا  �رضعية،  بطريقة  تعيينه 
اأبحث عن خروج  »كنت  ال�صياق:  هذا 

م�رضف، حتى اأين قدمت طلبا بالعودة 
اإىل من�صبي ملوا�صلة مهامي ودعوت 
للنقا�س فيما حدث،  اإىل حوار هادئ 
بخروجي  الأمر  ينتهي  اأن  ميكن  كان 
لكنهم  لتفاق،  نتو�صل  مل  حال  يف 
رف�صوا رف�صا قاطعا وهو ما يجعلني 

متم�صك ب�رضعيتي«.
ولالإ�صارة فقد �صجل رئي�س املجل�س 
بو�صارب،  معاذ  الوطني،  ال�صعبي 
رئي�س  جانب  اإىل  ر�صمي  ظهور  اأول 
اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 
لل�صعيد بوحجة بدعم  اإنتخابه خليفة 
من 320 نائبا ميثلون كتل املوالة يف 
بتاريخ  عقدت  التي  العلنية  اجلل�صة 
بو�صارب،  وح�رض   ،2018 اأكتوبر   24
بوتفليقة،  الرئي�س  ترحم  مرا�صيم 
العالية  مبقربة  ال�صهداء  اأرواح  على 
التحرير  ثورة  لإندلع   63 الذكرى  يف 
يح�رض  �صنوي  تقليد  وهو  املجيدة 
الدولة، ويح�صون  امل�صوؤولني يف  كبار 
فيه مب�صافحة رئي�س اجلمهورية بعد 
فاحتة  وقراءة  الزهور  اإكليل  و�صع 

الكتاب ترحما على اأرواح ال�صهداء.
كان  الذي  بو�صارب  ح�صور  ويظهر  
جمل�س  رئي�س  بعد  ال�صف  يف  الثاين 
حالة  �صالح،  بن  القادر  عبد  الأمة، 
التي  الأحداث  على  الر�صمي  الر�صى 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  عرفها 
باإعالن  وانتهت  اأ�صابيع  اأربعة  طوال 
توله  الذي  الرئي�س  من�صب  �صغور 
بوحجة يف 23 ماي 2017 بدعم 356 
عن  النائب  اإنتخاب  ثم  وقتها،  نائبا 
ولية �صطيف رئي�صا للغرفة الت�رضيعية 
التحرير  جبهة  حزب  عن  كمر�صح 
الوطني، وتربز مل�صافحة التي جمعت 
الرئي�س بوتفليقة ومعاذ بو�صارب تعزز 
قال  الذي  عبا�س  ولد  جمال  ت�رضيح 
يف  لبو�صارب  الأفالن  تر�صيح  اإن  فيه 
تطبيقا  جاء  املجل�س  رئي�س  من�صب 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  لتوجيهات 

يتوىل رئا�صة احلزب.
 اإميان لوا�ش 

اختاروا ذكرى اندلع الثورة التحريرية لتوقيع لئحة دعمهم

املركزية النقابية و7 منظمات يدعمون مبادرة  الرئي�ش بوتفليقة

و�صط تنامي وترية ال�صراعات

ت�سونامي ال�ستقالت يزلزل الفافا�ش

للعمال  العام  الحتاد   اختار 
اأرباب  ومنظمات  اجلزائريني 
الثورة  اندلع  ذكرى  العمل 
دعم  لئحة  لتوقيع  التحريرية 
ملبادرة  »جلبهة ال�صعبية القوية«، 
اجلمهورية   رئي�س  اإليها  دعا  التي 
يف ر�صالته  مبنا�صبة اليوم الوطني 
املا�صي  اأوت   20 يوم  للمجاهد 
الداخلية  التحديات  ملواجهة 
�صمت  فرتة  وتلت  اخلارجية،  و 
للمعار�صة  مبادرات  عدة  و�صط 
دعوة  حد  بلغت  وت�رضيحات 
يف  للف�صل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

�صيفا  جعله  ما  وهو  موقفها، 
�صاخنا على �صعيد الت�رضيحات.

العام  الحتاد  خلطوة  وبالعودة 
ومنظمات  اجلزائريني  للعمال 
منتدى  فت�صمنت:  العمل  اأرباب 
الحتاد  املوؤ�ص�صات،  روؤ�صاء  
العموميني،  للمقاولني  الوطني 
لأرباب   الوطنية  الكونفدرالية 
كونفدرالية  اجلزائريني،  العمل 
واملنتجني  ال�صناعيني 
الكونفدرالية   اجلزائريني، 
اجلزائرية لأرباب العمل، الحتاد 
واجلمعية  للم�صتثمرين  الوطني 

العامة للمقاولني  اجلزائريني.
العام  لالحتاد  العام  الأمني  وقال 
املجيد   عبد  اجلزائريني،  للعمال 
حملة  يقود  الذي  ال�صعيد  �صيدي 
اأن  اخل�صو�س   بهذا  موؤخرا 
جاء  الالئحة  هذه  على  الإم�صاء 
اأي   يت�صمن  ول  قوية  قناعة  من 
الالئحة  هذه  اأن  م�صيفا  خلفية، 
اأرباب  منظمات  م�صاندة  ترتجم 
للعمال  العام   والحتاد  العمل 
الرئي�س  مل�صعى  اجلزائريني 
اإىل  الرامي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
كل  يف  اجلزائر  وتطوير   تقوية 

الوطني  ال�صعيد  وعلى  املجالت 
للتذكري  عمد  كما  والدويل. 
منذ  املحققة  الإجنازات  بجملة 
قيادة  بوتفليقة  الرئي�س  تويل 
لأي  »ل ميكن  اأنه  م�صيفا  البالد، 
الإجنازات  هذه  ينكر  اأن  �صخ�س 
املجالت،  خمتلف  �صملت   التي 
الوطنية  امل�صاحلة  دور  مربزا 
وال�صتقرار   الأمن  ا�صتتباب  يف 
الوطنيني وجتاوز »حمنة الع�رضية 
تع�صف  اأن  كادت  التي  ال�صوداء 

باجلزائر داخليا  وخارجيا«.
 �صارة بومعزة  

التي  الأخرية  القرارات  اأحدثت 
القوى  جبهة  قيادة  اأ�صدرتها 
داخل  كبريا  �رضخا  ال�صرتاكية 
�صيا�صة  تبنت  اأن  بعد  الأفافا�س، 
يعار�س  منا�صل  كل  على  الإق�صاء 
واأن  �صيما  للحزب،  التوجه اجلديد 
من  كل  ت�صفية  اإىل  تهدف  القيادة 
الأب  عليه  كان  ما  ي�صابه  توجه  له 
يف  اأحمد،  اأيت  احل�صني  الروحي 
ا�صتقالته  �صمري غزلوي  قدم  حني 
من الهيئة الديبلوما�صية لالأفافا�س 
ال�صيا�صة  هذه  على  منه  احتجاجا 

التي تتبعها هيئة علي الع�صكري.
يبدو اأن نزيف ال�رضاع غري املعلن 
جبهة  حلزب  الرئا�صية  الهيئة  بني 
ومعار�صوه  ال�صرتاكية  القوى 
ي�صتد،  بداأ  الأفافا�س  اأ�صوار  داخل 
الن�صالية  القاعدة  اأ�صحت  اأن  بعد 
باجلزائر  معار�س  حزب  لأقدم 
ا�صتمرت  ما  اإذا  للتحرك  م�صتعدة 
النحو،  هذا  على  احلزب  �صيا�صة 
الراحل  توجه  مت�س  واأنها  خا�صة 
نا�صل  الذي  اأحمد  اأيت  ح�صني 
خط  وفق  اجلزائر  ا�صتقالل  منذ 

نظري  له  لي�س  راديكايل  معار�س 
بعد  الغليان  هذا  وياأتي  باجلزائر. 
الع�صكري  علي  قيادة  اأقدمت  اأن 
يعار�س  منا�صل  كل  معاقبة  على 
�صيا�صتها داخل احلزب، حيث كانت 
هذه  �صحايا  اأول  غزاىل«  »�صلمى 
الإ�صرتاتيجية، بعد اأن مت اإق�صاوؤها 

ال�صرتاكية  القوى  نهائيا من جبهة 
فك  جلنة  رئي�س  ا�صتقالة  لول 
النزاعات الذي جعل تطبيق القرار 
اأعطى  ما  حني،  بعد  اإىل  م�صتبعد 
م�صت�صارة  م�س  اأن  للقاعدة  ت�صورا 
تبعات  له  �صيكون  اأحمد  اأيت 
تكن غزايل  بعد. ومل  فيما  خطرية 

مق�صلة  على  مرت  التي  الوحيدة 
العديد من  لكون  والإبعاد  الإق�صاء 
�صافع  الراديكاليني مثل  املنا�صلني 
بوعي�س مت معاقبته 6 اأ�صهر اإيقاف 
بالت�صهري  املتهم  فريل  ح�صان  اأم 
وم�س الفافا�س �صيكون على موعد 
مع جلنة فك النزاعات خالل قادم 
اأحمد  اأيت  عائلة  جعل  ما  الأيام، 
تترباأ من هذا النهج وتعلن تخوفها 
لهم  اأخرين   منا�صلني  متابعة  من 
للحزب.  الروحي  الأب  روؤية  نف�س 
قيادة  جعلت  الإق�صاء  �صيا�صة 
جلبهة  متابعني  ح�صب  احلزب 
القوى ال�صرتاكية تك�صف عن عدم 
ول  املقبلة  بالرئا�صيات  اهتمامها 
حتى يف ما يحدث من حراك و�صط 
واأنها  خا�صة  ال�صيا�صية،  ال�صاحة 
الوطني  الإجماع  ملبادرة  تروج 
اإيجابي،  �صدى  لها  يكن  مل  التي 
احلل  اأنها  القيادة  تراها  والتي 
واأن  �صيما  عليه،  العتماد  الواجب 
تاأ�صي�س جمل�س تاأ�صي�صي يخلف كل 

املوؤ�ص�صات يعد حلم ايت اأحمد.
علي عزازقة
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عادت ال�ستاف، يف بيانها الأخري، 
العمل  قانون  م�رشوع  ملف  لفتح 
طرف  من  طرحه  منذ  املغلق 
حممد  ال�سابق  العمل  وزير 
دعت  حيث   ،2016 الغازي 
يف  امل�ستقلة  النقابات  لإ�رشاك 
امللف من اأجل �سمان حقوقهم، 
الأوىل  امل�سودة  اأن  خا�سة 
نقاط متثل خطوة  ت�سمنت عدة 
بينها  من  العمال،  م�ستقل  على 
كما  العقود.  ه�سا�سة  تكري�س 
النقابات  تكتل  مطلب  جددت 
امل�ستقلة املتعلق بحماية القدرة 
زيادة  على  موؤكدة  ال�رشائية، 
للعمال،  ا�ستدللية  نقطة   200
الجتماعي  الدعم  تثمني  مع 
ظل  يف  خا�سة  اله�سة،  للطبقات 

تراجع قيمة الدينار اأكرث وارتفاع 
الت�سخم الذي األقى بظالله على 
القدرة ال�رشائية للمواطنني خالل 

ال�سنوات الأخرية.
للمعاجلة  رف�سها  اأعلنت  كما 
ال�سبت  اأيام  البيداغوجية 

ارهاق  من  ت�سكله  ملا  والثالثاء 
لالأ�ستاذ والتلميذ على حد �سواء، 
التجاذبات  ملف  وهو  بح�سبها، 
موؤخرا،  والنقابات  الو�ساية  بني 
النظر  لإعادة  دعوتها  م�سيفة 
الر�سمية،  الإمتحانات  نظام  يف 
جودة.  ذات  عمومية  ملدر�سة 
اإ�سدار  �رشورة  على  و�سدد 
اخلا�س  الأ�سا�سي  القانون 
معاجلة  و�سمان  الرتبية  بعمال 
اإدراج  مع  الإختاللت،  جميع 
والأ�سالك  املهنيني  العمال 
اإىل  بال�سافة  فيه.  امل�سرتكة 
بعث  لإعادة  ال�ساتاف  دعا  هذا، 
امل�ساريع املجمدة للق�ساء على 
الإكتظاظ املدر�سي. كما طالب 
املجال�س  وهيمنة  و�ساية  برفع 
البلدية على املدار�س البتدائية 

واإحلاقها بوزارة الرتبية.

طالبت باإ�شراك النقابات امل�شتقلة يف م�شروع قانون العمل

�شارة بومعزة

ال�ساتاف تطالب با�ستقاللية 
االبتدائيات عن البلديات

ب�شكرة

رحيل املجاهد طاهر لعجال 
رفيق ال�سهيد زيان عا�سور 

الرابعة  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
نوفمرب  ثورة  لندلع  وال�ستون 
�سمت  ويف  عنا  يرحل  املجيدة، 
لعجال  طاهر  والبطل  املجاهد 
ال�ساد�سة  للولية  العام  الأمني 
ورفيق  الثالثة  منطقتها  وقائد 
راأ�سهم  وعلى  الأبطال  درب 
قائد  عا�سور  زيان  ال�سيخ  ال�سهيد 
التاريخية والذي  ال�ساد�سة  الولية 
كان مقربا من كل اإطارات الولية 
والثورة وملا ل وهو الذي �ساهم يف 
اإخماد الفتنة بعد وفاة ال�سيخ زيان 
عا�سور والتي جنم عنها فتنة كادت 
اإطارات  بني  اقتتال  اإىل  توؤدي  اأن 
احلكمة  ل  ولو   ، الولية  و�سباط 
الذي  وراأيه  بخربته  وال�ستعانة 
الرائد  ال�سهيد  تعيني  على  ا�ستقر 
عمر ادري�س املدعو �سي في�سل .

عبد  الباحث  مانقله  وح�سب 
املرحوم  �سديق  عبا�سي  احلميد 
الطاهر  �سي  ولدة  كانت  فقد 
ور�سوانه  اهلل  رحمة  عليه  لعجال 
عام 1932 بفوغالة بنواحي طولقة 
ولية ب�سكرة،وقد تلقى تعليمه على 
�ساحب  الزاهد  العامل  والده  يد 
ال�سامية  واملدارك  العالية  الهمة 
الفقهية  املخطوطات  و�ساحب 
وطيب  اهلل  رحمه  اإدري�س  ال�سيخ 
ثراه ،ثم التحق بالزاوية احلمالوية 
الطاهر  ال�ساب  انتقل  بتالغمة،ثم 
بق�سنطينة  الكتانية  املدر�سة  اإىل 
انتقل  ومنها  مدة  بها  مكث  التي 
بتون�س  الزيتونة  جامعة  اإىل 
ملزاولة درا�سته هناك وال�ستزادة 
من في�س علومها ومعارفها ،وبها 
ال�رشية  املنظمة  خلية  اإىل  ان�سم 
يراأ�سها  كان  التي   »L>O.S«
ال�سيد مولود قا�سم نايت بلقا�سم.

انخرط يف الن�سال �سمن �سفوف 
يف  اجلزائرية  الوطنية  احلركة 
جمعية  �سعبة  وتراأ�س   ، فرن�سا 
 LYON »ليون«  بنواحي  العلماء 
الوطن  اأر�س  اإىل  ذلك  بعد  ،ليعود 
التايل  العام  ويف   ،  1953 �سنة 
فكان  التحريرية  الثورة  اندلعت 
الأوىل  الطالئع  من  الطاهر  �سي 
فالتحق  الوطن  نداء  لبت  التي 
مبنطقة  الوطني  التحرير  بجي�س 

الأورا�س �سنة 1955.
احلوا�س  �سي  مبجموعة  التحق 
الذي  ال�سومام  موؤمتر  ،وبعد 
مت  ال�ساد�سة  الولية  عنه  انبثقت 
تعيينه اأمينا ل�رش الولية ال�ساد�سة 
�سنة 1958، ويف �سنة 1961 ارتقى 
قيادة  وتوىل  ثان  �سابط  رتبة  اإىل 
املنطقة الثالثة ،واتخذ من مدينة 
لن�ساطه  بو�سعادة وجوارها جمال 

الثوري ، و يعترب �سي الطاهر لعجال 
للولية  التاريخيني  القادة  اأحد 
تولوا  من  واآخر  واأبرز  ال�ساد�سة 
قيادة املنطقة الثالثة ، وقد متكن 
مع رفاقه يف �سد الفراغ الناجت عن 
وتوحيد  احلوا�س  �سي  ا�ست�سهاد 
قادة املناطق حول اختيار حممد 
ال�ساد�سة،  الولية  لقيادة  �سعباين 
ون�ساطه  ن�ساله  له  �سمح  كما 
الكثري  اأن يرتك  باملنطقة  الثوري 
من الب�سمات املهمة ومتكن خالل 
هذه الفرتة من ن�سج عالقات وبناء 
اجلهة،و  هذه  اأبناء  مع  �سداقات 
تلك  ذكريات  اإىل  احلنني  مازال 
هذه  اإىل  ي�سده  اخلالدات  الأيام 
احت�سنوا  الذين  و�سكانها  اجلهة 
ن�سالهم  يف  واأخل�سوا  الثورة 
،وكان  حلظة  اآخر  اإىل  وجهادهم 
�رشفا لبو�سعادة و ل�سي الطاهر اأن 
يتوىل  ع�سكري  م�سوؤول  اآخر  كان 
قيادة هذه املنطقة وفيها اأ�رشف 
و  ال�ستقالل  اأعرا�س  على  بنف�سه 
كان �ساهدا على ترتيب مرحلة ما 
بعد ا�ستقالل اجلزائر انطالقا من 

مدينة بو�سعادة . .
وبعد ال�ستقالل توىل �سي الطاهر 
يف  وم�سوؤوليات  مهام  عدة  لعجال 
حيث  امل�ستقلة  اجلزائرية  الدولة 
الوطني  باملجل�س  ع�سوا  اأ�سبح 
التيطري  ولية  عن  التاأ�سي�سي 
جلبهة  املركزية  باللجنة  ،وع�سوا 
التحرير الوطني يف موؤمتر 1964، 
املدية  وليتي  من  بكل  وحمافظا 
اجلزائر  مّثل  وق�سنطينة،كما 
خارجية  دبلوما�سية  مهمات  يف 
الأممية  اللجنة  ع�سوية  ومنها 
املكلفة بق�سية ناميبيا بني �سنتي 

 . 1986.1985
لعجال  الطاهر  املجاهد  يتميز 
ب�سموخ وعزة نف�س ل مثيل لهما ، 
غري  اأنه  دائما  يردد  اأن  له  ويحلو 
�سيء  باأي  لل�سلطة احلاكمة  مدين 
كالقرو�س  الفانية  الدنيا  من متاع 
والدعم الفالحي وما اإىل ذلك لأنه 
اأدى واجبه واأر�سى �سمريه ويريد 
اأن يعي�س حرا مرفوع الهامة موفور 
را�سيا  ربه  يلقى  حتى  الكرامة، 
�سي  املجاهد  اهلل  مر�سيا..رحم 
الطاهر لعجال واأحلقه برفاقه من 
ال�سهداء وال�ساحلني وح�سن اأولئك 
رفيقا.. اجلدير بالذكر اأن ترجمة 
حلياته ت�سمنها كتاب ) منطقة بن 
احلركة  من  مت�سل  جهاد  �رشور 
الوطنية اىل ثورة التحرير( والذي 
لعجال  الطاهر  املرحوم  له  قدم 

وال�سادر �سنة 2015 
ح٫ب٫الغول

دعت النقابة امل�شتقلة لعمال الرتبية والتكوين »�شاتاف« احلكومة، اإىل اإ�شراك النقابات امل�شتقلة يف 
اإعداد م�شروع قانون العمل، ل�شمان حقوق العمال، مع تاأكيد رف�شهم للمعاجلة البيداغوجية يومي 

ال�شبت والثالثاء، مع املطالبة باإزاحة االبتدائيات من حتت هيمنة البلديات.
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تتم بالتعاون مع االأ�شاتذة

وزارة الرتبية تلزم املدار�س بجدول املراقبة امل�ستمرة للتالميذ

من 15 اإىل 17 نوفمرب باجلزائر العا�شمة

الطبعة ال12 ل�سالون اجلزائر للب�سريات والنظارات 

اأدرار

افتتاح فرع جديد مل�سرف لبنك ال�سالم 

اأ�سدرت وزارة الرتبية الوطنية تعليمة 
ملديري الرتبية بخ�سو�س اإعداد جدول 
�سنوي خا�س باملراقبة ال�سنوية، حيث 
مطالبة  وال�سنوات،  املواد  يت�سمن 
وزارة  وجهت  به.  باللتزام  اإياهم 
ملديريات  تعليمة  الوطنية  الرتبية 
البتدائي  التعليم  ومفت�سي  الرتبية 
املتو�سطات  ومديري  واملتو�سط 
للمراقبة  ال�سنوية  املخططات  لتنفيذ 
املوؤ�س�سة  م�رشوع  اإطار  يف  امل�ستمرة 
رقم  الإطار  املن�سور  للمرجع  وفقا 
 ،2018 جوان   24 يف  املوؤرخ   1053
الأ�سا�سي  التعليم  مديرية  ومرا�سلة 

يف  املوؤرخة   2018/0.0.2/205 رقم 
30 اأوت 2018، لإعطاء نظام املراقبة 
النجاعة،  من  مزيدا  امل�ستمرة 
املراقبة  منوذجي  مع  يحدد  حيث 
و3  ابتدائي   3 ال�سنة  يف  امل�ستمرة 
جملة  حتدد  التي  املنهجية  متو�سط، 
التنفيذ  حيز  لو�سع  العملية  الرتتيبات 
للمراقبة  ال�سنوية  املخططات 
اأن املخططات  واأو�سحت  امل�ستمرة. 
اإىل  امل�ستمرة  للمراقبة  ال�سنوية 
للتعلمات  ال�سنوية  املخططات  جانب 
وثائق  تعد  البيداغوجي  والتقومي 
هامة  ومعامل  لالأ�ستاذ  مرجعية 

ملتابعة مدى التقدم يف تنفيذ الربامج 
ملكانة  نظرا  اأنه  م�سيفني  الدرا�سية، 
التقومي  نظام  يف  امل�ستمرة  املراقبة 
على  ال�رشوري  من  اأ�سبح  املقرتح، 
�سنوي  اإعداد جدول  املوؤ�س�سة،  مدير 
لها، يجمع كل املواد وال�سنوات، حيث 
من  منا�سبة  فرتات  وعلى  ت�سمح  اأنها 
م�ستويات  من  م�ستوى  على  الت�سديق 
الكفاءة الر�سودة يف املنهاج، م�سوحني 
اأنه بات �رشوريا على املدير يف اإطار 
هذه  وتنفيذ  تنظيم  املوؤ�س�سة  م�رشوع 
جدول  اإعداد  عرب  وذلك  املخططات 
امل�ستمرة  املراقبة  ملحطات  �سنوي 

يكون جامعا لكل املواد وال�سنوات.
تتم  اجلدول  اإعداد  عملية  اأن  كما 
تفادي  ق�سد  الأ�ساتذة  مع  بالت�ساور 
التداخالت املحتملة بني املواد، ليتم 
بعد اإقراره من قبل الفريق البيداغوجي 
حمل  يكون  اأن  على  الدور  للموؤ�س�سة 
تبليغ على نطاق وا�سع لفائدة التالميذ 
على  التعليمة  واأكدت  واأوليائهم، 
�رشورة اأن تويل العملية اأهمية ق�سوى 
اأن  ذلك  للتعليمة،  التام  وبالتطبيق 
املراقبة امل�ستمرة حتتل اأهمية كبرية 

يف امل�سار الدرا�سي.
�شارة بومعزة

�ستنظم الطبعة ال12 ل�سالون اجلزائر 
للب�رشيات و النظارات من 15 اإىل 17 
نوفمرب باجلزائر العا�سمة مب�ساركة 
زهاء 30 عار�سا، ح�سبما اأعلنه منظم 
هذا ال�سالون املتخ�س�س.   وتطمح 
�ستحت�سنها  التي  التظاهرة،  هذه 
والإطعام  للفندقة  العليا  املدر�سة 
»ال�ستجابة  اإىل  البنيان  لعني 
وتعزيز  ال�سحة  مهنيي  ملتطلبات 

ل�سيما  الإعالم   و  لالت�سال  اأداتها 
اأو�سحته  ح�سبما  التكوين،  اأداة 
انرتنا�سيونال  ايت�س  اأر  موؤ�س�سة 
هذه  منظمة  كومونيكاي�سن«،  
يت�سمن  لها   بيان  يف  التظاهرة 
مهنية  اأياما  ال�سالون  هذا  برنامج 
ودور  »التقليد  بينها  من  وموا�سيع 
اجلمارك« يف مكافحة هذه الظاهرة  
علما  النظارات«  �سانعي  »تعاقد  و 

�سانع   544 �سوى  ت�سجيل  مت  اأنه 
ال�سندوق  مع  متعاقد  نظارات 
الوطني للتاأمينات الجتماعية نهاية 
�سهر �سبتمرب 2018. واأ�ساف املنظم 
اأمرا�س العني  اأنه �سيتم التطرق اإىل 
على غرار حول العني واإظالم عد�سة 
العني خالل هذا اللقاء الذي �سي�سمح 
باللتقاء  الب�رشيات  فرع  ملهنيي 
والتبادل  للعر�س  الف�ساء  نف�س  يف 

اأن  موؤكدا  والتفاو�س«،  والتقا�سم 
»احلماية من الأ�سعة فوق البنف�سجية 
العمومية«و�سيتم  لل�سحة  رهانا  يعد 
ور�سات  �سكل  على  تكوين  تنظيم 
و  العد�سات  اختيار  حول  م�سّخ�سة 
القيا�سات يف حني من املقرر تنظيم 
يف  الب�رشيات  »بروز  حول  ملتقى 
اجلزائر« خالل اليوم الثاين من هذه 

التظاهرة. 

لولية  البنكية  اخلدمات  تدعمت   
اأدرار بافتتاح فرع جديد مل�رشف 
مرا�سيم  جرت  حيث  ال�سالم  بنك 
هذا  خلدمات  الر�سمي  الفتتاح 
البنك اأول اأم�س اخلمي�س احتفالت 
حتت  اجلزائرية   الثورة  بعيد 
العام  املدير  نا�رش  اإ�رشاف حيدر 
املحلية  ال�سلطات  بح�سور  للبنك 

الع�سكرية.  و  املدنية  للولية 
وبدورهم ا�ستح�سن مواطنو الولية 
افتتاح املرفق اجلديد على اعتبار 
كانوا  ما  عادة  منهم  العديد  اأن 
يتكبدون عناء التنقل نحو الوليات 
خدمات  من  لال�ستفادة  املجاورة 
هام�س  على  مت  كما  البنك   هذا 
اتفاقية �رشاكة بني  الفتتاح  عقد 

وجامعة  للم�رشف  اجلديد  الفرع 
متعلقة  عمليات  لتمويل  اأدرار 
ابن  وجتهيزات   �سيارات  باقتناء 
نا�رش  للبنك  العام  املدير  اأكد 
فتح  هو  البنك  �سيا�سة  بان  حيدر 
املناطق  اأغلبية  عرب  فروع  عدة 
اخلدمات  و�سع  بغية  اجلزائر  يف 
واملوؤ�س�سات  املواطنني  من  قريبة 

وعن  اجلنوب  مناطق  يف  خا�سة 
يف  جديدة  فروع  فتح  يتم  قريب 
البنك  ويبقي  باتنة  ب�سكرة  من  كل 
ي�ساير تطلعات املجتمع يف تقدمي 
اإ�سالمية  باأ�س�س  منا�سبة  خدمات 
بوا�سطة  املواطن  ي�ستح�سنها 

املرابحة  
بو�شريفي بلقا�شم



مديرة ال�سحة بالبويرة للو�سط

حققنا �أح�سن ن�سبة تغطية 
�سحية وطنيا 

ال�سيدة  بالبويرة  وال�سكان  ال�سحة  مديرة  اأكدت 
حققت  البويرة  والية  اأن   « غامل  اإلهام  ليلى   «
مقارنة  ال�سحية  التغطية  نوعية يف جمال  قفزة 
تغطية  ن�سبة  اإىل  و�سلت  حيث  الوطنية  بالن�سبة 
 22 ل  واحدة  اخلدمات  متععدة  عيادة  تعادل 
األف مواطن بعد اأن كانت �سابقا غيادة واحدة ل 
24 األف مواطن , ويف ال�سياق اأ�سارت املتحدثة 
يف ت�رصيح �سحفي خ�ست به يومية » الو�سط » 
بعيادتني  موؤخرا  تدعمت  ال�سحية  اخلريطة  اأن 
جمهزتني بكافة الو�سائل والطواقم الطبية بنظام 
اأق�سى  قرومة  بلديتي  من  بكل  �ساعة   24 عمل 
باجلهة  �سحاريج  ببلدية  واأخرى  الوالية  غرب 
عيادة   36 اىل  االإجمايل  العدد  لي�سل  ال�رصقية 
هذه  �سكان  اأراح  الذي  االأمر  اخلدمات  متعددة 
املناطق النائية الذين عانوا ل�سنوات طويلة من 
هذا اجلانب الهام جدا خا�سة بالن�سبة ملواطني 
ونهنارا  ليال  مر�ساهم  ينقلون  الذين  قرومة 
نظرا  املدية  لوالية  التابعة  تابالط  منطقة  اىل 
وعدم  عنهم  االخ�رصية  بلدية  م�ست�سفى  لبعد 
توفر و�سائل النقل بذات املنطقة املعزولة عن 
التي  الق�سية  اأما فيما يخ�ص   , العامل اخلارجي 
اأ�سالت كثريا من احلرب واخلا�سة بتاخر اإجناز 3 
ب�سام  وعني  اأخري�ص  برج  ببلديات  م�ست�سفيات 
وم�سدالة اأو�سحت م�سوؤولة القطاع اأن ال�سلطات 
الوالئية اتخذت موؤخرا اإجراء يتمثل يف تن�سيب 
االأطراف املعنية  تتكون من جميع  جلنة خا�سة 
ترتاأ�سها مديرة ال�سحة ملتابعة عن قرب عملية 
وراء  تقف  التي  امل�ساكل  كافة  ودرا�سة  االإجناز 
تاأخر اإن�ساء هذه امل�ست�سفيات التي طاملا كانت 

حلم �سكان هذه املناطق .
اأح�سن مرزوق

امل�سيلة 

�سكان حي 209  
ينتظرون جت�سيد وعود 

�ل�سلطات �ملحلية
مطالبهم  بامل�سيلة  م�سكن   209 حي  �سكان  جدد 
اجل  من  العاجل  التدخل  ق�سد  املحلية  لل�سلطات 
ي�سفونها  التي  وم�ساكلهم,  بان�سغاالتهم  التكفل 
�سيانة  وكذا  الطرقات  و�سعية  خا�سة   , بالكارثية 
يت�سبب  التي  البالوعات,  وتنظيف  التطهري  �سبكة 
ان�سدادها يف ت�سكل برك مائية تغرق املكان واأبدى 
االإق�ساء  االإهمال  من  اأ�سفهم  احلي  ال�سكان  بع�ص 
املئات  رغم  وهذا  حيهم  م�ص  الذي  والتهمي�ص 
ال�سكاوى اإىل اجلهات البلدية التي مل تتحرك بغية 
�سكانه  ظل  والذي  ال�سكان  هوؤالء  عن  الغنب  رفع 
�سوارعه  لتهيئة  عملية  ت�سجيل  ب�رصورة  يطالبون 
هذا  يف  العي�ص  تطيق  ال  اأ�سبحت  التي  الداخلية 
برامج  اأي  من  ي�ستفيدوا  مل  اأنهم  موؤكدين  احلي 
جعلهم  الذي  االأمر  �سنني  منذ  تهيئة  اأو  تنموية 
يكابدون �سقاوة احلياة ومرارة الو�سع, يعي�ص �سكان 
اجتماعية جد �سعبة حولت حياتهم  اأو�ساع  احلي, 
ليلة  احلي  �سكان  عا�ص  حيث  اليطاق,  جحيم  اإىل 
غزيرة  باأمطار  فوجئوا  اأن  بعد  ام�ص  اول  �سوداء 
حتولت  التي  واالأزقة  ال�سوارع  اإغراق  يف  ت�سبب  ما 
اإىل  ال�سارع  دفعت  كلها  واأوحال م�ساهد  وديان  اإىل 
الدور  ح�ساد  تعك�ص  اإنها  بالقول  عليها,  التعليق 
ما  انتظار  يف  ال�سكان  ليبقى  للمنتخبني  الرقابي 
�سينبثق من طرف املجل�ص احلايل من برامج تخ�ص 
عدة جماالت ت�ساهم يف بعث احلركة التنموية التي 
ظلت متوقفة خالل ال�سنوات االأخرية ولهذا يطالب 
احلي  هذا  اإىل  بالتفاتة  املحلية  ال�سلطات  ال�سكان 

الذي يعاين التهمي�ص ملدة �سنوات .
عبدالبا�سط بديار 

اأكرب  اإفريقيا  حت�سي منطقة �سمال 
5ر11  بنحو  املهاجرين  من  عدد 
مليون مهاجر اأي 55ر29 باملائة من 
اإجمايل املهاجرين االأفارقة , وذلك 
اأفادت به  منذ �سنة 2017 , ح�سبما 
بتون�ص خبرية اأممية وو�سل اأزيد من 
والالجئني  املهاجرين  من    8.407
اإىل  البحر  عرب  اللجوء  وطالبي 
وقرب�ص  واليونان  وا�سبانيا  ايطاليا 
والغربية  الو�سطى  املنطقة  عرب 
ذلك  و  املتو�سط  االأبي�ص  للبحر 
و  جانفي   1 بني  ما   الفرتة  خالل 
, توؤكد كنزة عقاد  14 فرباير 2018 
خالل الدورة ال 33 الجتماع اللجنة 
اللجنة  اإطار  يف  للخرباء  احلكومية 
افريقيا   اأجل  من  االقت�سادية  
 2 اإىل  اأكتوبر   30 من  املنعقدة 

نوفمرب يف العا�سمة التون�سية.
من  م�رص   كانت   ,  2017 �سنة  ويف 

عرفت  التي  االإفريقية  الدول  بني 
اأكرب عدد من املهاجرين ب )3,44  
 ( املغرب  تتبعها  مهاجر(  مليون 
 2,02( وال�سودان   ) مليون   3,04
بالن�سبة  اأنه  واأكدت اخلبرية  مليون( 
تعد   , اجليوا�سرتاتيجي  ملوقعها 
عبور  مركز  اإفريقيا  �سمال  منطقة 
عدة  من  الوافدين  للمهاجرين 
-ح�سب  حتديد  ومت  افريقية  دول 
للهجرة  رئي�سيني  طريقني  اخلبرية- 
طريق   : القارة  من  اجلزء  هذا  يف 
الو�سطى   املتو�سط  االأبي�ص  البحر 
لدول  بحريا   معربا   يعترب  والذي 
خ�سو�سا   ( املنطقة  وغرب  و�سط 
البحر  وطريق  ايطاليا  نحو  ليبيا(  
للعبور  الغربية  املتو�سط  االأبي�ص 

من املغرب نحو ا�سبانيا.
 630 فاإن  نف�سها,  للخبرية  ووفقا 
البحر  طريق  ا�ستعمل  �سخ�ص  األف 
لبلوغ  الو�سطى  املتو�سط  االأبي�ص 
ايطاليا بني �سنتي 2011 و2016 , يف 
حني اأن عدد حاالت الو�سول �سجلت 

الطريق  عرب  حم�سو�سا  انخفا�سا 
االأخرية,  ال�سنوات  خالل  الو�سطى 
االأبي�ص  البحر  يزال  ال  ذلك  ومع 

املتو�سط نقطة عبور رئي�سية.
و�سجلت الطريق الو�سطى اكرب عدد 
من حاالت الو�سول للمهاجرين  يف 
 181.436 ال  يناهز  بعدد   2016
مهاجر والجئ وطالب للجوء الذين 
ومرت  البحر  عرب  ايطاليا  بلغوا  
ليبيا  عرب  احلاالت  هذه  اغلب 
عدة  مع  املائة(  يف   90 ال  )قرابة 
واجلزائر  م�رص  مثل  اأخرى  دول 
الذين  االأ�سخا�ص  بني  ومن  وتون�ص 
 ,2016 �سنة  ايطاليا  اإىل  و�سلوا 
اإفريقيا الغربية   اأغلبهم وافدين من 
والو�سطى, وذلك باأكرث من 180 األف 
مهاجر,منهم 13 باملائة من الن�ساء 
باملائة  و15  األف(   24 حوايل  )اي 
األف , ت�سيف  اأي حوايل 28  اأطفال 
فانه  ذات املتحدثة  و ح�سب  عقاد 
التنمية  و  الهجرة  بني  ال�سلة  فان 
وقت  اأي  من  اأكرث  و  موؤخرا  �سغلت 

م�سى اهتمام املقررين ال�سيا�سيني 
الدويل  املجتمع  اهتمام  اأثارت  و 
يف   جوهرية  �سمة  الهجرة   تعترب  و 
ع�رص العوملة بحيث تلعب العوامل 
االقت�سادية و االجتماعية و الثقافية 
و الدميوغرافية و ال�سيا�سية و البيئية 

دورا مهما.
و  مبحددات  الهجرة  تتميز  كما 
االأ�سلية  للدول  بالن�سبة  نتائج 
اأ�سبحت  فقد  اال�ستقبال  و  للنزوح 
توؤثر  عندما  خطريا  حتديا 
الرتكيبة   على  املهاجرين  تدفقات 
اأو  االقت�سادية  و  االجتماعية 
البلد  اأو  االأ�سلي  للبلد  الدميغرافية 
ارتفع   2000 �سنة  مند  و  امل�ستقبل 
للحدود  العابرين  املهاجرين  عدد 
الدولية بـ 49 باملئة  لي�سل اإىل  258 
مليون  �سنة 2017 كم اأو�سحت ذات 
ال  املهاجرين   عدد  اأن  امل�سوؤولة 
�سكان  من  باملئة  4ر3  �سوى  ميثل 
يف  باملائة  3ر2  ب  مقارنة  العامل  

. 1970

ق.و/وكاالت

والتعمري  ال�سكن  جلنة  اأم�ص  ا�ستعر�ست 
ال�سعبي  للمجل�ص  العادية   الدورة  خالل 
الوالئي بوالية مع�سكر اأهم امل�ساكل التي 
بلديات  ب�ستى  املواطن  تعرت�ص  باتت 
الب�سري  ا�سكندري  اأثنى  حيث  الوالية, 
نائب رئي�ص املجل�ص مكلف بال�سكن على 
الوايل اجلديد يف حل خمتلف  جمهودات 
التي  املجهودات  بينها  من  املع�سالت 
االن�سداد  م�سكل  حل  اأجل  من  بها  يقوم 
الهادف  احلوار  خالل  مبع�سكرمن 
 , الفاعلة  االأطراف  جميع  مع  وال�سامل 
وكذا حل ق�سية �سوق تيغنيف التي اأ�سالت 

الكثري من احلرب.
عن  كبري  باإ�سهاب  النائب  ذات  حتدث 
الذي  املواطن  تعرت�ص  التي  امل�ساكل 
وفق  اال�ستقبال  من  بتمكينه  يطالب  بات 
االأمر  نف�ص  وهو  به  املعمول  االإجراء 
همزة  يعتربون  الذين  للمنتخبني  بالن�سبة 
املرور  اإىل  هوؤالء  ي�سطر  حيث  و�سل, 
الدوائر,  وروؤ�ساء  املجل�ص  رئي�ص  عرب 
من  لتمكينهم  اإجراءات  ينتظرون  حيث 

اأجل  من  مبا�رصة  الوالئي  على  الدخول 
طرح االن�سغاالت التي ال تعد وال حت�سى, 
ويف �سياق اآخر �سددت اللجنة على �رصورة 
�سائر  عرب  موؤخرا  املغلقة  املمرات  فتح 
اأ�سبحت  والتي  مع�سكر  بلدية  طرقات  
منها  باملدينة  الطرق  على  �سغطا  ت�سكل 
املقابل  املمر  اخل�سو�ص  وجه  على 
واملمر  اجلميل  الهواء  بحي  للجمارك 
جامعة  اإىل  املوؤدي  بالطريق  املوجود 
�سيدي �سعيد ,ناهيك عن املطالبة باإيجاد 
حل لل�سغط املتواجد على م�ستوى حماور 
الدوران مبدينة مع�سكر ,هذه االأخرية التي 
حتكمها االإ�سارات ال�سوئية ونظام االأولوية 
يف اآن واحد مما يعيق احلركة على م�ستوى 
ويت�سبب يف حوادث املرور  هذه املحاور 
,ومن جانب اآخر بات التخوف يخيم على 
بق�سية  تعلق   ما  خا�سة  عدل  مكتتبي 
ال�رصكة  طرف  من  عدل  �سكنات  اإجناز 
احلديثة   الطريقة  طريق  عن  الرتكية 
طريقة  اأنها  فرغم   coffrage tunnel
اأنهم متخوفون من  اإال  �رصيعة يف االإجناز 

ال�سوتية واحلرارية بحكم  العوازل  انعدام 
باالآجر  القدمية  الطريقة  ا�ستعمال  عدم 
والأجل  والربودة  واحلرارة  لل�سوت  العازل 
ذلك يت�ساءل املكتتبون هل هذه املخاوف 
البناءات  م�سكل  جانب   اإىل  حقيقية؟  
موؤ�س�سات  كانت  �سواء  بالوالية  اجلاهزة 
التي  البناءات  هذه  م�ست�سفيات  اأو  تربوية 
مل تعد �ساحلة لال�ستعمال بعد جتاوز مدة 
�سالحيتها وانبعاث روائح »االأمنيوت« بها 
واأ�سقفها ولذلك نطالب  وت�سدع جدرانها 
باالإ�رصاع  يف تعوي�ص هذه البناءات ببناءات 
واملتو�سطات  املتاقن  خا�سة  �سلبة 
وامل�ست�سفيات االأربعة بالوالية ,زيادة على 
باملامونية  مرابيحة  متو�سطة  تعانيه  ما 
ذات البناء اجلاهز التي ت�سكو هي االأخرى  
من روائح »امليديتي« »واالأمنيوت«  وحتى 
نزل  كلما  للكهرباء  املتكررة  االنقطاعات 
على  يكتب  االأ�ستاذ  اأ�سبح  حتى  املطر 
النقال  بهاتفه  م�سباح  �سوء  على  ال�سبورة 
لريى التالميذ الكتابة عليها كما اأن انعدام 
التدفئة يف اأكرث من 06 اأق�سام باملوؤ�س�سة 

م�سار  تعيق  اأخرى  م�ساكل  هي  واالإدارة 
التلميذ يف م�سواره الدرا�سي ,عالوة على 
ت�سدع اجلدران واالأ�سقف و غزو اجلرذان 
�ساكنو  طرح  كما  ,هذا  وبكرثة    للمطعم 
مقربة  خا�سة  مع�سكر  ببلدية  املقابر 
املحطة امل�ساكل التي يعاين قاطنوها يف 
فيها  البناء  ت�سدع  مع  االأموات  مع  �سمت 
واهرتاء �سبكة ال�رصف ال�سحي بها ونف�ص 
بحي  امل�سيحيني  ملقربة  بالن�سبة  ال�سيء 
الهواء اجلميل ,زيادة على   قنوات ال�رصف 
ال�سحي مبوقع بناء �سكنات عدل باملحطة 
مما �سكل خطرا على ال�سحة وخطرا على 
نف�ص  يف  ,و�رصح  باملوقع  ال�سكنات  بناء 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ص  النائب  ال�سياق 
مبع�سكر  خ�سيبية  حي  قاطني  اأحد  اأن  
ي�سكو من في�سان قنوات ال�رصف ال�سحي 
ببيته كلما نزل املطر وهو ينا�سد م�سوؤويل 
جدوى  بدون  �سهر  منذ  والدائرة  البلدية 
يف  مل�سكلته  حل  الإيجاد  ي�ستغيث  وهو 

اأقرب االآجال.
طالبي فاطمة

املدنية  احلماية  مديرية  اأطلقت 
توعوية  حملة  امل�سيلة  لوالية 
وحت�سي�سية وا�سعة للوقاية من اأخطار 
وذلك  االختناق  خطر  ال�سيما  الغاز 
وفئات  �رصائح  جميع  مع  بالتعاون 
املجتمع احلملة التي �ستتوا�سل طيلة 

ال�ستاء �سطر لها برنامج ثري  مو�سم 
توعوية  ميدانية  خرجات  يت�سمن 
ومراكز  الرتبوي  الو�سط  داخل 
تنظيم  عن  ف�سال  املهني,  التكوين 
وحدات  جميع  عرب  مفتوحة  اأبواب 
احلماية املدنية مع تن�سيط ح�س�ص 

اإذاعية مع خمتلف الفاعلني لتح�سي�ص 
خمتلف فئات املجتمع باأخطار الغاز 
الذي يودي  ال�سامت  القاتل  باعتباره 
ما  مو�سم,وهو  كل  الكثريين  بحياة 
يتطلّب تكثيف جميع اجلهود للتوعية, 
املواطن  لدى  وقائية  ثقافة  وزرع 

منها  التقليل  اأو  احلوادث  من  للحد 
تتعلق  ومل�سقات  مطويات  توزيع 
وتعريفهم  االختناقات  من  بال�سالمة 
باخلطر وكيفية اإ�سعاف ال�سحايا مع 

اإبراز اجلوانب الوقائية .
عبدالبا�سط بديار 

مع�سكر

احلماية املدنية بامل�سيلة 

جلنة �ل�سكن  ت�ستعر�ض م�ساكل �ملو�طنني يف دورة عادية 

�إطالق حملة حت�سي�سية للوقاية من �أخطار �لغاز

اخلبرية االأممية كنزة عقاد

�إح�ساء 11.5 مليون مهاجر يف منطقة �سمال �إفريقيا  

24 �ساعةاجلمعة 2 ال�سبت3  نوفمرب  2018  املوافـق  ل24 �سفر 1440هـ 5



ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي 
 ، زعطوط  م�شطفى  الوالئي 
النواب  و  املجل�س  رئي�س  اأن 
يد  يعملون  االأع�شاء  حتى  و 
العام  ل�شالح  خدمة  واحدة 
اأن  ال�شياق  ذات  يف  م�شيفا   ،
الوالية وبف�شل م�شاعي رئي�س 
موؤخرا  تدعمت  اجلمهورية 
امليدان  يف  املكا�شب  بعديد 

ال�شحي واملجال الريا�شي .
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
م�شطفى  بورقلة  الوالئي 
زعطوط ، يف ت�رصيح خ�س به 
اأم�شية اأم�س يومية »الو�شط«، 
العادية  الدورة  ا�شغال  اأن 
ال�شعبي  للمجل�س  الثالثة 
لليوم  الوالئي  املتوا�شلة 
من  �شتتم  التوايل  على  الثاين 
امليزانية  مناق�شة  خاللها 
 ،  2019 ل�شنة  للوالية  االأولية 
لتقرير  اال�شتماع  عن  ناهيك 
املائية  املوارد  قطاع  حول 
لعر�س  اإ�شافة   ، بالوالية 
االجتماعي  الدخول  حول 
املهني  بالتكوين  اخلا�س 
2019/2018 وكذا تقرير مدير 
التكفل  مدى  حول  الرتبية 

تقرير  يف  الواردة  بالتو�شيات 
العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة 
وال�شوؤون  املهني  والتكوين 
الدينية اخلا�س بقطاع الرتبية 
املقدمة خالل الدورة العادية 
اجلارية  ال�شنة  خالل  الثانية 
مدير  تقرير  مناق�شة  مع   ،
مدى  حول  ورقلة  جامعة 
التكفل بالتو�شيات  الواردة يف 
والتعليم  الرتبية  جلنة  تقرير 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . العايل 
باملجل�س  االأول  الرجل  ثمن 
بورقلة  الوالئي  ال�شعبي 
م�شطفى زعطوط ،يف معر�س 
حديثه معنا امل�شاعي احلثيثية 
لفخامة رئي�س اجلمهورية عبد 
تنمية  يف  بوتفليقة   العزيز 
ال�رصقي  اجلنوب  عا�شمة 
الغالف  على  اليد  رفع  بدليل 
و  الجناز  املخ�ش�س  املايل 
اجلامعي  امل�شت�شفى  جتهيز 
املتحدث  ذات  اعتربته  الذي 
ال  الذي  احلقيقي  باملك�شب 
اإذا  خا�شة   ، جاحد  اإال  ينكره 
خالل  من  �شيمكن  اأنه  علمنا 
ومن  جديدة  عمل  منا�شب 
على   كبري  ب�شكل  الق�شاء  ثم 
النق�س الفادح  يف االخ�شائيني 
وخمت�شني  بتقنيني  التدعيم  و 

التجهيزات  ت�شيري  جمال  يف 
وال�شخمة  احلديثة  الطبية 
�شاأنه  من  الذي  االمر  وهو 
اجلنوب  مر�شى  معاناة  انهاء 
وجه  على  وورقلة  عموما 
م�شافات  قطع  اخل�شو�س  مع 
عن  للبحث  كلم   1000 تتجاوز 
 ، ال�شمال  بواليات  العالج  �شبل 

االيجابية   اخلطوة  ن�شيان  دون 
املدير  الرئي�س  بها  قام  التي 
العمالق  النفطي  للمجمع  العام 
املتمثلة يف متويل  �شوناطراك 
اندية النخبة على غرار مولودية 
بني  �شباب   ، املخادمة  �شباب 
امل�شتقبل  و  تقرت  نادي   ، ثور 

الريا�شي لبلدية الروي�شات  .

ال�شعب  ممثلي  اأ�شوات  تعالت 
بورقلة  الوالئي  ال�شعبي  باملجل�س 
حول  تو�شيحت  تقدمي  ب�رصورة   ،
ل�شوناطراك  التكوين  مركز  غلق 
من  كبري  امتعا�س  ابداء  مع   ،
للبرتول  اجلزائري  املعهد  حتويل 

لبومردا�س .
طالب جلنة الرتبية والتعليم العايل 
والتكوين املهني وال�شوؤون الدينية  
بورقلة  الوالئي  ال�شعبي  باملجل�س 
، من ال�شلطات الو�شية واملركزية 
تو�شيحات  تقدمي  ب�رصورة 
املهني  التكوين  مركز  غلق  حول 
كان  والذي  بورقلة  ل�شوناطراك 
واحد  بتخ�ش�س  ور�شات   03 ي�شم 
هو التلحيم بفرتة تكوين مدتها 06 
بادراج  ياأمل  كان  والذي   ، اأ�شهر 
تلحيم  فيه مثل  اأخرى  تخ�ش�شات 
هذا  غلق  قبل   ، املعدنية  القدور 
حوايل  منذ  متاما  الهام  املرفق 
�شنتان ، ويقال اأن هذا املركز قد 
فتح بدون قرر ان�شاء ومل يدمج من 
متخرجه اال عدد قليل من الدفعة 

االأوىل .
من جهة ثانية فقد ت�شاءل  تقرير 
يومية  حتوز  الذي  اللجنة  ذات 
عن  منه  ن�شخة  »على  »الو�شط 
االأ�شباب احلقيقية التي تقف خلف 
للبرتول  اجلزائري  املعهد  حتويل 
اىل  م�شعود  حا�شي  مدينة  من 

والية بومردا�س يف حني كنا ناأمل 
فتح ملحقات له يف كل من ورقلة 
تقرت  االدارية  املقاطعة  يف  و 
تكافوؤ  مبداأ  جت�شيد  بهدف  وذلك 
 ، الوالية  انحاء  جميع  يف  الفر�س 
حول  الكبري  الت�شاوؤل  عن  ناهيك 
املربمة  االتفاقيات  تفعيل  مادى 
التكوين  ومراكز  �شوناطراك  بني 
منح  اىل  تهدف  والتي  املهني 
املرتب�شني خربة و�شهادة مطابقة 

ل�شوق ال�شغل.
 وعلى �شعيد اأخر فقد اقرتح تقرير 
اللجنة املذكورة باملجل�س ال�شعبي 
ال�شلطات  على  بورقلة  الوالئي 
متخ�ش�س  معهد  اإن�شاء  الو�شية 
اإ�شدار  على  العمل  و  الفندقة  يف 
لرفع  حتفيزية  تنظيمية  ن�شو�س 
والزراعة  الفالحة  على  االقبال 
فالحية  اأرا�شي  قطع  منح  مثل 
لالأوائل من خريجي قطاع التكوين 
تخ�ش�شات  يف  املهنيني  والتعليم  
التم�شك  عن  ناهيك  الفالحة، 
الكبري مبقرتح تكثيف التن�شيق بني 
املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع 
جمال  يف  الوطنية  الرتبية  وقطاع 
ال�شيانة  عمال  وتاأهيل  تكوين 
و�شيانة  ت�شليح  اإىل  باالإ�شافة 
الكرا�شي  مثل  املدر�شي  العتاد 

والطاوالت وغريها .  
�أحمد باحلاج 

بلدية  اأحياء وقرى  يكابد قاطني   
والية  عن  كلم    25 خويلد  �شيدي 
ورقلة ، معاناة كبرية  ب�شبب التاأخر 
ب�شبكة  يف ربط 580 جتمع �شكني 
غاز املدينة ، الإنهاء معاناة 9800 
غاز  بقارورات  التزود  يف  ن�شمة 

البوتان .
قاطني  من  الع�رصات  نا�شد 
خويلد  �شيدي  بلدية  وقرى  اأحياء 
،يف  ورقلة  لوالية  اإداريا  التابعة 
 ، الو�شط  يومية  مع   لهم  حديث 
راأ�شها  وعلى  الو�شية  ال�شلطات 
ال�شعبي  الوالية واملجل�س  م�شالح 
لدى  التدخل  ب�رصورة  الوالئي 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  م�شالح 
ربط  اأجل  من   ، و�شط  والغاز 
املدينة  غاز  ب�شبكة  م�شكن   5800
خالل  اليومية  معاناتهم  الإنهاء   ،
املعروفة   ، ال�شتوية  املرحلة 
البحث  رحلة  مع  القار�س  بربدها 
عن قارورات غاز البوتان بعا�شمة 
يكبد  بات  الذي  االأمر   ، الوالية 
التنقل  عناء  حتمل  غالبيتهم 
وم�شقة ال�شفر على م�شافات بعيدة 
، للبحث عن هذه املادة الطاقوية 
 ، اإليها  ما�شة  بحاجة  هم  التي 
لتخلي�شهم من حجم املعاناة التي 
يواجهونها مع �شدة الربد القار�س 

هو  حمدثونا  قالقل  يثري  ومما   ،
لالأمام من طرف  الهروب  �شيا�شة 
مع  التجاوب  يف  املعنية  امل�شالح 
 ، ال�رصعي  مبطلبهم  و�شفوه  ما 
االلتزام  اإطار  يف  يندرج  والذي 
القا�شية    ، احلكومة  بتعليمات 
ب�رصورة  حتديد خم�ش�شات مالية 
هامة ، لتج�شيد العمليات االإمنائية 
الهادفة وذات الطابع اال�شتعجايل 
قاطني  بان�شغاالت  للتكفل   ،
البلديات النائية واحلدودية االآهلة 
 ، الكبري   البالد  بجنوب  بال�شكان 
واالإمكانات  االأولويات  ح�شب 

املتاحة .
بلدية  رئي�س  اأكد  ثانية  جهة  من 
 ، قوارح   حممد  خويلد  �شيدي 
اأن   ، معنا  له  مقت�شب  ت�رصيح  يف 
اأجل  من  جاهدة  ت�شهر  م�شاحله 
الوالئية  لل�شلطات  التما�شات  رفع 
املركزية  املعنية  وامل�شالح 
امل�شاريع  على  التجميد  يد  لرفع 
عملية  راأ�شها  وعلى  اال�شتثنائية 
الذي   ، املدينة  بغاز  التزود 
بني  من  اأ�شبح  اأنه  ب�شاأنه  اأكد 
ال�رصوريات الع�رصية التي ال ميكن 
الظرف  يف  �شواء  عنها  االإ�شتغناء 

الراهن اأو امل�شتقبل القريب .
�أحمد باحلاج 
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�أحمد باحلاج

 رفع التجميد عن امل�شت�شفى اجلامعي  
اجناز  ال ينكره اإال جاحد

قررت اجلهات املعنية بتمرنا�شت  
اق�شاء 270 م�شتفيد بطرق ملتوية 
اجتماعي  �شكن   2056 ح�شة  من 
، موازاة مع ذلك  ايجاري عمومي 
فالقائمة طويلة خا�شة بعد اح�شاء 
من  امل�شتفيدين  من  كبري  عدد 
انفردت  ما  وهو  املهنة  مزدوجي 
عدد  يف   « الو�شط   « يومية  به 
»الو�شط«  يومية  علمت   . �شابق 
من م�شادر مطلعة  اأنه بعد درا�شة 
امل�شتفيدين من قائمة 2056 �شكن 
االأ�شبوع  وزعت  التي  اإجتماعي 
املا�شي تبني اإ�شتفادة 270  بطرق 
ملتوية ، حيث �شبق لهم اال�شتفادة 
من �شكن ريفي وبناء ه�س ، لتلجاأ 
دوائر االخت�شا�س املعنية الإتخاذ 
بها  املعمول  االإدارية  االجراءات 
اإق�شائهم  يف  واملتمثلة  حقهم  يف 
وتعوي�شهم  القائمة  من  نهائيا 
باأ�شماء اأخرى ، ومعلوم اأن  القوائم 
ال�شكن  ح�شة  من  للم�شتفيدين 
ت�شببت  بتمرنا�شت  االجتماعي 
يف  املحلي   االحتقان  تاأجيج  يف 
اله�شة من املجتمع  الفئة  �شفوف 

وذلك على خلفية  اح�شاء ع�رصات 
احلاالت من امل�شتفيدين من ذات 
ال�رصوط  فيهم  ت�شتويف  ال  النمط 
عليها  واملن�شو�س  املعمول 
احلالة   ، ال�شنة  كعامل  قانونيا 
راتب  يتجاوز  ال  اأن  و  االجتماعية 
دينار  األف   24 عتبة  امل�شتفيدين 
حلد  اللب�س  يبقى  لكن   . جزائري 
املداخيل  اأ�شحاب  من  ال�شاعة 
الدولة  يف  كاإطارات  ال�شخمة 
وموظفني  جامعيني  واأ�شاتذة 
 casnos_ الوطنية   بال�شناديق 
و cnas الدين قامو بتزوير ك�شف 
مبالني  غري  بهم  اخلا�س  احل�شاب 
بالعواقب،  ويف �شياق مت�شل فقد  
طالب املق�شيني من االإ�شتفادة من 
ح�شة ال�شكن االجتماعي االيجاري 
يف  مترنا�شت  مبدينة  العمومي 
معر�س حديثهم معنا  بفتح حتقيق 
اأمني معمق يف التجاوزات وحاالت 
كانوا  من  جميع  ومعاقبة  التزوير 
هوؤالء  على  والت�شرت  م�شايرة  وراء 
مثل  يف  �رصيك  يعتربون  حيث 
التي  واخلروقات  التجاوزات  هذه 

حمى   عدوى  بانتقال  تنذر  باتت 
من  ال�شكن   مللف  االحتجاجات 
والية  وايل  اأكد  فقد   ثانية  جهة 
يف  دومي  اجلياليل  مترنا�شت 
ملفاتيح  تق�شيم  ال  اأن  له  ت�رصيح 
ال�شكنات حتى اإنتهاء عملية الطعون 
من  امل�شتفيدين  ملفات  ودرا�شة 

جديد. ويف اإنتظار اإ�شقاط اأ�شماء 
ال  الذين  امل�شتفيدين  من  اأخرى 
يف  احلق  �رصوط  فيهم  ت�شتويف 
االإ�شتفادة ، يبقى لزاما على �شناع 
ال�شارم  التطبيق  بالوالية  القرار 

لقوانني اجلمهورية .
اأحمد باحلاج  

تبعا ملا �إنفردت به يومية »�لو�سط »

 اق�شاء 270 م�شتفيد بطرق ملتوية
 من ح�شة 2056 �شكن بتمرنا�شت 

ورقلة

الإنهاء معاناة تزويد 09 �أالف ن�سمة 
بقارور�ت غاز �لبوتان

مطالب بتقدمي تو�شيحات حول 
غلق مركز التكوين ل�شوناطراك 

مواطني بلدية �شيدي خويلد  يطالبون 
بدعمهم ب�شبكة غاز املدينة
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حتدثت  ممن  التجار  بع�ض  ارجع  وقد 
ارتفاع  اأ�سباب  الو�سط   جريدة  اإليهم 
اال�سترياد  عملية  منع  اإىل  االأ�سعار 
وتالعب  الفواكه   خا�سة  اخلارج  من 
ي�سطادون  ممن  وامل�ساربني  ال�سما�رسة 
ولو على ح�ساب جيوب  العكرة  يف املياه 
ميدانيا  عليه  وقفنا  ما  وح�سب  الفقراء، 
اأثناء جولتنا اال�ستطالعية التي قادتنا اإىل 
واملغطاة   االأ�سبوعية   االأ�سواق   وبع�ض 
وكذا  والفواكه  اخل�رس  لبيع  املخ�س�سة 
عدة حمالت للمواد الغذائية العامة ، فاإن 
البطاطا   : يلي  كما  كانت  اخل�رس  اأ�سعار 
دج   60 اىل  50دج  مابني  يرتاوح  �سعرها  
دج،    100 الطماطم    ، اجليدة  للنوعية 
 "" الكو�سة  100دج،  55دج، اخل�ض  الب�سل 
املحالت  بع�ض  يف  و�سلت  اجلريوات"" 
الفلفل احللو   اىل 150 دج،  اخليار 70دج 
 250 حد  و�سل  احلار  الفلفل  150دج، 
فيما   ، دج   140 اخل�رساء  الفا�سوليا  دج، 
جنونيا  ارتفاعا  الفواكه  اأ�سعار  �سجلت 
للكيلو  330دج  املوز  �سعر  بلغ  بحيث 
مابني  التفاح   ، 250دج  االجا�ض  غرام، 
اأما الردئء   200 اىل 250 للنوعية اجليدة 
 "" اليو�سفي  دج،  و180   100 بني  ف�سعره 
 ، دج  اىل230   180 مابني  املاندرين"" 
البقول  اأما  دج،   500 اىل   180 من  التمر 
اجلافة فقد �سجلت هي االأخرى ارتفاعا 
كبريا مقارنة بال�سنة املا�سية فقد و�سل 
للكيلو  دج   220 اىل  حاليا  العد�ض  �سعر 
الفا�سوليا  اأما  دج،   320 احلم�ض   ، غرام 
فيرتاوح �سعرها  مابني 210 اىل 230 دج 

ت�سنع  البي�ساء  اللحوم  اأ�سعار  وتبقى   ،
الزوايل""    " املواطن  كان  بعدما  احلدث 
يقتنيها عند احلاجة هاهي اليوم اأ�سبحت 
"" باأ�سالغمها"" كما قال اأحدهم، بحيث 
و�سل �سعر الدجاج اىل 370 دج للكيلوغرام 
وال�سمك اىل 300 دج، اأما اللحوم احلمراء 
يف  ياأكلونها   املواطنني  اأغلب  فاأ�سبح 
، وملعرفة  االأ�سحى فقط  االأفراح وعيد 
االأ�سباب احلقيقة  لهذا االرتفاع املفاجئ 
اآراء  اأخدنا  الغذائية  املواد  خمتلف  يف 
بع�ض التجار من بائعي اجلملة والتجزئة 
ومربي الدجاج وهم كما يلي:                                                                                       
 اأحمد بائع للتمر باجلملة والتجزئة:يعترب 
احلايل  الوقت  يف  التمر  اأ�سعار  ارتفاع 
امل�سالح  قبل  من  املراقبة  انعدام  �سببه 
املنتوج  تخزين  عملية  وكذا  املخت�سة، 
ينق�ض  حتى  معينة   ملدة  احلاويات  يف 
اإخراجه  يتم  ذلك  بعد  ثم  ال�سوق  يف 
باأن  اأخربنا  كما  مرتفعة،  باأ�سعار  وبيعه 
املنتجة  الواليات  يف  مرتفع  التمر  �سعر 
البلح   """ نوعية   خا�سة  املادة،  لهذه 
كبرية  كمية  ت�سدير  ب�سبب  وال�سملوخ"" 
منه اىل  تون�ض                         كذلك 
الغر�ض""  االأخرى""  للنوعية  بالن�سبة 
ف�سعره يف �سوق اجلملة 40دج  ويباع حاليا  
يف املحالت ب: 70دج، ويتوقع اأحمد بقاء  
ال�سما�رسة  لدخول  نظرا  مرتفع  ال�سعر 

وامل�ساربني على اخلط 
لقاكهة  والتجزئة  باجلملة  بائع  يو�سف 
ارتفاع  لنا  املاندرين"":اأكد   "" اليو�سفي 
املا�سية  بال�سنوات  مقارنة  االأ�سعار 
ب�سوقي  حاليا  �سعرها  تراوح  بحيث 
مابني  العيد  و�سلغوم  مب�ستغامن  اجلملة 
عند  لكن  اجليدة  للنوعية  دج  و160   150

الوالية  وحمالت  اأ�سواق  اىل  و�سولها 
تباع ب:200 دج اىل غاية 230 دج، وهذا 
ح�سب راأيه منطقي ملا يعانيه التاجر من 
م�سقة التنقل وم�ساريف ال�سفر، لكنه اأكد 
عند  �سينخف�ض   ال�سعر  باأن  االأخري  يف 

وفرتها يف ال�سوق.
فريد بائع جتزئة للخ�رس والفواكه: يوؤكد 
باأن ال�سبب وراء ارتفاع  �سعرالفواكه يعود 
اإىل عدم اال�سترياد  من اخلارج عك�ض ما 
ال�سما�رسة  بع�ض  ودخول  ال�سابق  كان يف 
االأ�سناف  هوؤالء  العملية  يف  وامل�ساربني 
يف  لي�سطادوا  االأزمات   دائما  ي�ستغلون 
اأكل  �سواء  املواطن  واليهم  العكرة  املياه 
يرتفع  ال�سعر  جعل   مما  جوعا  مات  اأم 
ح�سب  يبيع  تاجر  وكل  اآخر  اإىل  يوم  من 
منطقه وهواه، فهناك من ي�سرتي الفاكهة 
األي�ض هذا  ب100دج  ويبيعها ب 250دج  

من املنكرات؟.
باجلملة:  للدجاج  وبائع  مربي  مو�سى 
عدة  �سببه  الدجاج  �سعر  ارتفاع  يعترب 
النخالة""   "" االأكل  غالء  منها  عوامل 
الدواء   ، دج   5400 �سعرها  و�سل  بحيث 

اأين  ب 1800 دج مقارنة بال�سنة املا�سية 
كان ال يتجاوز 1200دج، اإ�سافة اإىل غالء 
العمال  ومطالبة  الفلو�ض""  الكتاكيت"" 
اأنه ال يزال متاأثر  برواتبهم، مو�سى يبدو 
عندما   �سابقا  تكبدها  التي  باخل�سارة 
خف�ض ال�سعر اإىل 150 دج للكيلوغرام مما 
كبده خ�سارة قدرها 40 مليون �سنتيم وهي 
ح�سبه لن تتكرر، ويف االأخري وجه ر�سالة 
امل�سالح  ""اإىل  الو�سط  ""جريدة  عرب 
توفري  اأجل  من  املخت�سة   الفالحية 
مربي  اإليها  يحتاجها  التي  ال�رسوريات 
اأ�سعار  توازن  على  للحفاظ  الدجاج   
ال�رسائية  القدرة  مع  متا�سيا  ال�سوق  

للمواطن.
من خالل هذه اخلرجة امليدانية تبني لنا 
االأ�سعار ماهو  فاتورة غالء  يدفع  اأن من 
اإال املواطن املغلوب على اأمره من فئتي 
الفقراء  والعمال واملوظفني ذوي الدخل 
واللحوم  الفواكه  اإقتناء  الأن  ال�سعيف، 
البي�ساء واحلمراء اأ�سبح عند البع�ض من 
امل�ستحيالت اإن مل اأقل من املمنوعات، 

فماذا بقي ""للزوايل""؟.  

عادت موجة ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية من جديد  يف مدينة جيجل  بحيث �ضجلنا ارتفاعا جنونيا يف اغلب اخل�ضر 
والفواكه والبقول اجلافة واللحوم احلمراء والبي�ضاء وقد اأبدى املواطنون ا�ضتياءهم  وتذمرهم جراء هذه الزيادات 

املفاجئة التي اأثقلت كاهلهم وعمقت جرح متاعبهم.

جيجل

ر�ضيد هزيل

ارتفاع جنوين لأ�ضعار اخل�ضر والفواكه 
واللحوم احلمراء والبي�ضاء 

اأدرار

دار الثقافة بالبويرة

�ضيدي بلعبا�س

امل�ضيلة

اإعادة ت�ضغيل م�ضنع تعليب املنتجات الفالحية املتوقف منذ 20 �ضنة 

ن�ضاطات ثقافية واأدبية يف عيد الثورة

مكتتبو م�ضروع 78 م�ضكن 
يحتجون اأمام مقر الولية 

مركز التكوين زيان حممد بعني احلجل 
يحتفي بذكرى الفاحت نوفمرب 

احتج نهاية االأ�سبوع الع�رسات من  
املكتتبني يف  م�رسوع  78 م�سكن  
مقر  اأمام  اجتماعي   ت�ساهمي 
عدم  على  بلعبا�ض  �سيدي  والية 
املقاولة  من  م�رسوعهم  �سحب 
حب�ض  ب�سبب   باالإجناز  املكلفة 
م�سريها بتهمة الن�سب واالحتيال  
اأ�سغال اجناز  توقف  اإىل  اأدى  ما 
حلما  ظل  الذي  امل�رسوع  هذا 
وهو   2011 �سنة  منذ  يراودهم  
،اإذ  امل�رسوع   انطالق  تاريخ 
احلركة  بت�سعيد  هوؤالء  هدد 
لفت  اأجل  من  االحتجاجية  
توقف  يف  للنظر  الو�ساية  انتباه 
اأكد  �سنوات   05 منذ  امل�رسوع 
اإنهاء  �رسورة  على  املحتجون 
 50 ال  تتعدى  مل  التي  االأ�سغال 
�سحية  وقعوا  بعدما  املائة  من 
ب�سبب  بالبناء  املكلف  املقاول 
ال�سكنية  الوحدة  ببيع  قيامه 
وهو  واحد  �سخ�ض  من   الأكرث 
منهم  بالعديد  دفع  الذي  االأمر 
و�سل  عددهم  الذين  املكتتبون 
م�رسوع  من  �سخ�ض    140 اإىل 
اإيداع  اإىل   ، 78 ح�سة  يتعدى  مل 
ت�سبب  ما  املقاولة  �سد   �سكوى 
يف �سجن  �ساحبها بتهمة الن�سب 
و االحتيال باأحكام  نهائية نافذة 
وبالرغم  الع�رسين �سنة    قاربت 

اإال  العقاري  املرقي  �سجن  من 
حد  على  تنتهي  مل  امل�ساكل  اأن 
تقدموا  الذين  املحتجني  تعبري 
الأكرث من مرة بطلب اإىل اجلهات 
الو�سية من اجل �سحب امل�رسوع 
واإعادة  املعنية  املقاولة  من 
عمومية  مقاولة  اإىل  اإ�سناده 
اأمالك  مديرية  اأن  اإال  اأخرى 
ح�سبهم   تتماطل  تزال  ال  الدولة 
يف تنفيذ  املادة  20 من القانون 
04/11  املتعلق بن�ساط الرتقية  
انه  على  تن�ض  التي  العقارية 
العقاري  املرقي  �سفة  ت�سقط 
بالن�سب  اأدين  من  كل  على 
ذات  يف  مت�سائلني    . واالحتيال 
ت�سرت  وراء  ال�سياق عن من يقف 
املقاول  على  الو�سية  اجلهات 
االأخري  هذا  وان  خا�سة  املعني 
مل  يقم بعد  بت�سليم عقود  البيع 
على   حيازتهم  رغم  للمكتتب 
اأحكام نهائية  ،ومن زاوية اأخرى 
الوالئية  ال�سلطات  هوؤالء  نا�سد 
بغية  العاجل  التدخل  اأجل  من 
جديد   من  امل�رسوع  بعث  اإعادة 
اأخرى  منحه ملقاولة  عن طريق 
بناء  اأ�سغال  عن  التجميد  لرفع 
طال  التي  املجمدة  �سكناتهم 

انتظارها  
 �س.�ضهيب

خل�ضر بن يو�ضف 

الثورة  الندالع   64 للذكرى  اإحياًء 
نوفمرب   اأول  املجيدة  التحريرية 
مركز  �سطر   ،   2018   /   1954
بعني  حممد  زيان  املهني  التكوين 
باملنا�سبة  ثرياً  برناجماً  احلجل  
حتت �سعار " اجلزائر ر�سالة �سموخ 
 " ومبادئها  قيمها  دليل  ونوفمرب 
ا�ستهل �سبيحة يوم االأربعاء بتن�سيط 
وقراءات  وحما�رسات  مداخالت 
تاريخ  التكوين حول  �سعرية  مبركز 
اطارات  قبل  من  التحريرية  الثورة 
تناولوا   ، املثقفني  وبع�ض  املركز 
الكربى  املحطات  اأهم  خاللها  من 
بناء  يف  ودورها  املظفرة،  للثورة 
بغية  احلديث،  اجلزائري  املجتمع 
ال�سباب   من  اجلديد  اجليل  تذكري 
ومباآثر  املجيدة  ثورتهم  بتاريخ 
ال�سهداء واملجاهدين وذلك بح�سور 
الزهاق  عا�سور  ال�سيخ  املجاهد 

اطارات   ، .ب  خل�رس  االأ�ستاذ   ،
املركز مدير املركز بن عي�سة قدور 
 ، اخلمي�سي  معمري  امل�ست�سار   ،
نقبيل كمال ، �سابي احلاج وخمتلف 
ومب�ساركة  واالأ�ستاذات  االأ�ساتذة 
بع�ض الطالبات  ، كما مت باملنا�سبة 
عر�ض فيلم عن البطل العقيد لطفي 
باملنا�سبة   تاريخية  �سور  وعر�ض 
باأهم  لتعريفهم  اجلمهور  على 
الثورة  تاريخ  الفي�سلية يف  االأحداث 
املجيدة ، ويف م�ساء اليوم مت اجراء 
مناف�سة فكرية ثقافية باالإ�سافة اإىل 
اجراء مناف�سة ريا�سية بني االفواج  
ختام  ويف   . جيد   تناف�سي  جو  يف 
هذا الربنامج مت ت�رسيف امل�ساركني 
ماأدبة  واقامة  تقديرية  ب�سهادات 
غداء على �رسف املجاهد عا�سور 
من  نف�سه  يتمالك  مل  الذي  الزهاق 
الواحد  باحلرف  وقال  التاأثر  �سدة 
ربي يحفظ  دزاير  مازال خري يف   "

بالدنا " 

ال�سيد  اأم�ض  اأول  م�ساء  قام 
ادرار  والية  وايل  بكو�ض  حمو 
اإيل  قادته  خاطفة  بزيارة 
املتواجدة  ال�سناعية  املنطقة 
للوقوف  ادرار  مدينة  مبدخل 
بالتعليب  اخلا�ض  امل�سنع  على 
املعروف  الطماطم  وت�سبري 
اأن  �سمي  الذي  الكا�ض  با�سم 
ذاك باملركب الفالحي الغذائي 
كل  حتويل  اأ�سا�ض  على  للجنوب 
بغية  اإليه  الفالحية  املنتجات 
تعليبها وت�سبريها لكن مل يحدث 

هذا وتوقف امل�سنع يف االأ�سهر 
الأ�سباب  االإنتاج  من  االأويل 
وبقي  اليوم  اإيل  جمهولة  تبقي 
�سنة   20 ملدة  مغلقا  امل�سنع 
الوايل  طاف  اأين  للتلف  عر�سة 
مع  املجهزة  وحداته  بجميع 
اخلا�سة  والو�سائل  العتاد  تراكم 
باالإنتاج والتعليب حيث ا�ستف�رس 
عن  الوالية  يف  االأول  امل�سوؤول 
االأ�سباب التي جعلت هذا امل�سنع 
طرف  من  �ساكنا  يحرك  مل 
امل�ستثمر احلا�رس الغائب والذي 

امل�سنع  هذا  ملكية  قرار  يحمل 
ا�ست�سالح  مبعية  اأجنزه  الذي 
اأ�سا�ض  على  �سا�سعة  اأرا�سي 
حتويل املنتجات الفالحية لذات 
للم�رسوع  مالية  بتكلفة  امل�سنع 
اأماال  ال�سكان  عليه  علق  الذي 
مليار   35 فاقت  والتي   كبرية 
االأنظار  عن  اختفي  لكنه  �سنتيم 
وعر�سه  مغلقا  امل�سنع  وترك 
االأرا�سي  اأي�سا  ترك  مع  للتلف 
هذا  بو�سائلها  مهملة  الفالحية 
حرك  ال�سلبي  والواقع  االأمر 

اتخاذ  على  و�سدد  ادرار  وايل 
كافة االإجراءات القانونية بهدف 
من  امل�سنع  ن�ساط  بعث  اإعادة 
جديد يف اقرب وقت ممكن الن 
يف  جرمية  يعترب  الو�سع  هذا 
منوها  بالوالية  اال�ستثمار  حق 
اأمام  وا�سعة  االأبواب  فتح  على 
العمل  يف  اجلادين  امل�ستثمرين 
اخذ  من  هناك  بان  م�سيفا 
عقارات ومل يحولها اإيل ور�سات 

الجناز
اأدرار :بو�ضريفي بلقا�ضم  

" علي  الثقافة  اإدارة دار  �سطرت 
زعموم " مبدينة البويرة برناجما 
مبنا�سبة  ثريا  وادبيا  ثقافيا 
ثورة  الندالع   64 الذكرى  حلول 
على  وذلك  املظفرة  نوفمرب  اول 
مدار يومني كاملني تتخلله ح�سب 

ت�رسيح املديرة " �سليحة �رسبي 
معار�ض   " الو�سط   " ليومية   "
للكتاب التاريخي واللوحات الفنية 
ال�سهداء  ب�سور  خا�ض  وجناح 
تن�سيط  وكذا  واملجاهدين 
اأ�ساتذة  طرف  من  حما�رسات 

حتت  حما�رسة  منها  التاريخ 
 " �سيزارو  عائلة  ق�سية   " عنوان 
متبوعة ب�سهادات حية للمجاهدين 
"خدو�سي  املجاهد  بينهم  من 
 " املجاهد  وتكرمي   " حممد 
قنداز عي�سى " عرفانا ملا قدمه 

الوطن  �سبيل  يف  ت�سحيات  من  
امل�سطر  الربنامج  يت�سمن  .كما 
ق�سيدة  الأح�سن  �سعرية  م�سابقة 
ثورية باللغتني العربية واالمازيغية 
اأ�رسفت عليها  االأديبة والكاتبة " 
عر�ض  جانب  اىل   " فاديل  زهرة 

القاعة  يف  الثورية  االفالم  عديد 
واملوؤ�س�سات  لدارالثقافة  الكربى 
و�سعيد  حيزر  من  بكل  العقابية 
عبيد غرار فيلم بعنوان " اجلزائر 
 " واأفالم     " والقنبلة  ديغول 
م�سطفى   " و   " اجلزائر  معركة 

 " ن�سومر  فاطمة  و"   " بولعيد  بن 
تنظيم  مت  الربنامج  ختام  ويف   ،
املجاهد  متحف  اىل  زيارة 
لفائدة  العا�سمة  باجلزائر 

تالميذاملوؤ�س�سات الرتبوية .
 اأح�ضن مرزوق
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االإرهاب �سناعة يهودية ولواله ملا قامت اإ�سرائيل
د. غازي ح�سني

الإرهابية  املنظمات  قادة  اأ�صبح 
وقادة  ووزراء  وزراء  روؤ�صاء  اليهودية 

يف اجلي�ش واملجتمع الإ�رسائيلي.
»اإ�رسائيل« اأكرث وح�صية وهمجية من 
اأملانيا النازية واأخطر دولة اإ�صتعمارية 
تاريخ  واإرهابية ظهرت يف  وعن�رسية 
الب�رسية. ا�صتخدم املهاجرون اليهود 
لتحقيق  الإرهاب  اأ�صكال  جميع 
والأطماع  واخلرافات  الأكاذيب 
وال�صهيونية،  والتلمودية  التوراتية 
يزال  ول  كان  ال�صهيوين  فالإرهاب 
املرتكزات  اهم  اأحد  الرهاب 
الأ�صا�صية لل�صيا�صة ال�صهيونية، واقرتن 
والتدمري  العن�رسية   اأنواع  باأب�صع 
والإبادة اجلماعية والغتيالت والقتل 
الفل�صطيني  ال�صعب  واحل�صاربحق 
وكان  املجاورة.  العربية  وال�صعوب 
ومدرو�صاً  وعقائدياً  دينياً  اإرهاباً 
ومار�صته  طبقته  ومنظماً  وخمططاً 
اليهودية  الإرهابية  املنظمات 
بعد  ال�صهيوين  الكيان  ثم  امل�صلحة 
يف  وال�صهيونية  ال�صتعمار  زرعه  اأن 
ال�صتعمار  لتحقيق  العربية  فل�صطني 
ال�صتيطاين واإقامة اإ�رسائيل العظمى 
القت�صادية من خالل م�رسوع ال�رسق 
الأو�صط اجلديد بدعم وتاأييد كاملني 
واأتباعها  الأمريكية  الإمربيالية  من 
واأنظمة  ونهيان  وثاين  �صعود  اآل  من 

اتفاقات الذعان.

املجازر اجلماعية

اختارت الع�صابات الإرهابية اليهودية 
الفل�صطينية  واملدن  والبلدات  القرى 
والدر�ش  العملي  النموذج  لتكون 
من  التوراة  يف  ورد  ملا  التطبيقي 
فل�صطني  وح�صية وهمجية لغت�صاب 
اليهود  دولة  واإقامة  العرب  وترحيل 
العربي  الوطن  قلب  يف  العن�رسية 
لل�صيطرة على ثرواته وخدمة م�صالح 

ال�صهيونية والإمربيالية.
ومنها  اجلماعية  املجازر  وكانت 
يف  حتول  نقطة  يا�صني  دير  جمزرة 

ديارهم  من  الفل�صطينيني  ترحيل 
واإحالل امل�صتعمرين اليهود حملهم.

اأ�صاليب  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  وورث 
اليهودية  املنظمات  وجتارب 
املجازر  اإرتكاب  يف   الإرهابية 

اجلماعية واإرهاب العرب وقتلهم.
الإرهابية  املنظمات  قادة  اأ�صبح 
روؤ�صاء وزارات ووزراء وقادة يف اجلي�ش 
»اإ�رسائيل«.  تاأ�صي�ش  بعد  واملجتمع 
الإرهاب  ارتكاب  اإ�رسائيل  وتابعت 
العرب وبدعم  الر�صمي املنظم جتاه 
وتاأييد كاملني من يهود العامل والدول 
الوليات  طليعتها  ويف  ال�صتعمارية 
املتحدة الأمريكية التي ترف�ش تاأمني 
الفل�صطيني  لل�صعب  الدولية  احلماية 
عليه  الإ�رسائيلي  الهولوكو�صت  وتربر 

بالدفاع عن النف�ش .
وجتاوز الإرهاب الإ�رسائيلي املجازر 
والإبادة اجلماعية وجت�ّصد يف حروب 
يف  اإ�صتيطاين  وا�صتعمار   عدوانية 
و1978  و1967  و1956   1948 اأعوام 
و1982 و1993 و1996 و2006 و2008. 
وجتاوز الإرهاب الإ�رسائيلي اجلانب 
املجالت  اإىل  وامتد  الع�صكري، 
والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية 
يف  العربي  ال�صعب  تعّر�ش  وبالتايل 
ولبنان  والأردن  و�صورية  فل�صطني 
الإرهاب  �صور  اأب�صع  اإىل  وم�رس 
والتدمري  والإبادة  واحلروب 
والغتيالت  والقتل  والعن�رسية 
واحلقوق  واملياه  الر�ش  وم�صادرة 
التاريخ احلديث  لها يف  التي ل مثيل 

على الإطالق.

ا�ستخدام الإرهاب 
والتهديد به

ا�صتخدام  من  »اإ�رسائيل«  وتهدف 
ا�صتنـزاف  به  والتهديد  الإرهاب 
العربية  للبلدان  القت�صادية  املوارد 
وفر�ش الهيمنة والتبعية عليها وك�رس 
توجهاتها  وتغيري  ال�صيا�صية  اإرادتها 
ق�صية  لت�صفية  ال�صيا�صية  ومواقفها 
م�صالح   وحتقيق  وتهويدها  فل�صطني 
وال�صهيونية  المريكية  المربيالية 

العاملية.
التوتر  بث  ا�رسائيل  ا�صتخدمت   
داخل  ال�صتقرار  وعدم  الدائم 
املنطقة  ون�رس احلروب والعتداءات 
وثرواتها  مواردها  ل�صتنزاف  فيها 
وفر�ش  تطورها  وعرقلة  وطاقاتها 
عليها  املبا�رسة  الع�صكرية  ال�صيطرة 
واإرهاب  الع�صكرية  القواعد  بزرع 
احلكام العرب وك�رس اراداتهم  وقمع 
خزائن  وتنظيف  العربي  الن�صال 
املال يف بلدان النفط والغاز العربية 
واإقامة ا�رسائيل العظمى القت�صادية 
الو�صط  ال�رسق  م�رسوع  خالل  من 
والإرهاب  فاإ�رسائيل  اجلديد. 
واحدة  لعملة  ووجهان  متالزمان 
التي  ال�صهيونية  اليديولوجية  هي 
والعن�رسية  والإبادة  الإرهاب  تغذي 
وال�صتعمار ال�صتيطاين وترجعها اإىل 

الأ�صول التوراتية والتلمودية.
على  ال�صهيوين  الكيان  ويعمل 
وترحيل  فل�صطني  اإىل  اليهود  تهجري 
وال�صتعمار  بالإرهاب  منها  العرب 
ال�صتيطاين واملجازر اجلماعية على 
والرثوات  واملياه  الأرا�صي  ح�صاب 
و�صن  الفل�صطيتيةوالعربية،  واحلقوق 
الأمن  بذريعة  عليها  العتداءات 
التوراتية  اليهودية  احلقوق  وبا�صم 
الكاذبة واعتبار ال�صفة الغربية اأرا�ش 

حمررة ولي�صت حمتلة...
توؤمن الب�رسية جمعاء  باأن احلق ملك 
�صلطة  له  الذي  وحده  وهو  ل�صاحبه، 
ينبغي  لغت�صابه  حماولة  وكل  عليه، 
وامللكية  احلياة  يف  كاحلق  ردعها، 

ويف الأر�ش والوطن والعودة اإليه.
وينبغي حفظ احلق من الغت�صاب اأو 
النتقا�ش منه وا�صرتداده من غا�صبيه 
اأو  ال�صيا�صية  احلقوق  من  كان  �صواء 
امللكية  حق  ومنها  املدنية  احلقوق 
يف الأر�ش والعقارات والرثوة املائية 

وبقية الرثوات الطبيعية.

خالفًا جلميع الب�سر

الب�رس  جلميع  خالفاً  اليهود  ولكن 
خا�ش  وب�صكل  للعرب  يعرتفون  ل 

ال�صيا�صية  بحقوقهم  للفل�صطينيني 
وحقهم يف ملكية اأرا�صيهم وعقاراتهم 
مما  الحتالل،  دولة  ت�صادرها  التي 
وعن�رسيهم  وح�صيتهم  بجالء  يظهر 

وا�صتحالة التعاي�ش معهم.

جذور الإرهاب اليهودي

اليهودي  الإرهاب  جذور  تعود 
تاأ�صي�ش  قبل  ال�صنني  مئات  اإىل 
والتلمود  فالتوراة  ال�صهيوين  الكيان 
�صهيون  حكماء  وبروتوكولت 
وحركة  كاأيديولوجية  وال�صهيونية 
القوة   وا�صتخدام  الإرهاب  اأن  توؤكد 
الأهداف  لتحقيق  م�رسوعة  اأداة 
العظمى  اإ�رسائيل  واإقامة  ال�صهيونية 

القت�صادية يف فل�صطني العربية.
التي  والوقائع  الأحداث  اأكدت 
الثالثينات  يف  فل�صطني  يف  جرت 
الع�رسين  القرن  من  والأربعينات 
الو�صيلة  كان  اليهودي  الإرهاب  اأن 
الكيان  قيام  اإىل  اأدت  التي  الأ�صا�صية 
ال�صهيوين. واأكد ال�صفاح مناحيم بيغن 
الإرهابية  اأن املنظمات  يف مذكراته 
برتحيل  قامت  التي  هي  اليهودية 
العرب، وهي التي نظمت عملية القتل 

والطرد.
واعرتف ا�صحق �صامري، رئي�ش وزراء 
»اإ�رسائيل« اإبان انعقاد موؤمتر مدريد 
الإرهاب  بدور   1991 عام  لل�صالم 

اليهودي يف اإقامة »اإ�رسائيل« وقال:
»�صموين اإرهابياً«، �صموين وطنياً، لول 

الإرهاب ملا قامت »اإ�رسائيل«.
بالإرهاب  »اإ�رسائيل«  تاأ�صي�ش  ارتبط 
الأر�ش  و�صيا�صة  اجلماعية  والإبادة 
وتدمري  العرب  وترحيل  املحروقة 
اأرا�صيهم  وم�صادرة  وقراهم  مدنهم 
وتهويدها  ومقد�صاتهم  وممتلكاتهم 
على  اليهودية  امل�صتعمرات  واإقامة 

اأنقا�صها.
بيغن  وبالتحديد  قادتها  واعرتف 
الإرهاب  لول  اأنه  ورابني  و�صامري 
قامت  ملا  اجلماعية  واملجازر 
الع�صابات  وا�صتعملت  »اإ�رسائيل، 
الطرود  امل�صلحة  الرهابية  اليهودية 

يف  املفخخة  وال�صاحنات  املتفجرة 
واملكاتب  والفنادق  اخل�صار  اأ�صواق 
حيفا  يف  العربية  وال�صوارع  واملنازل 
وعمان.  وبريوت  والقد�ش  ويافا 
تختطف  العامل  يف  دولة  اأول  وكانت 
عندما   1954 عام  املدنية  الطائرات 
�صورية.  عربية  طائرة  اختطفت 
الثقافية  املراكز  بتفجري  وقامت 
والإ�صكندرية  القاهرة  يف  الأمريكية 
عام 1955 لدهورة العالقات الأمريكية 
ـ امل�رسية. وكان لفون وزير احلرب 
الإ�رسائيلي هو الذي خطط واأ�رسف 
يهود  ونفذها  الب�صعة  اجلرائم  على 

من القاهرة والإ�صكندرية.

الغتيالت

املقدم   1956 متوز   13 يف  واغتالت 
البطل  ال�صهيد  امل�رسي  اجلي�ش  يف 
يف  متفجر  بطرد  حافظ  م�صطفى 
اغتال   1956 متوز   14 ويف  غزة، 
الأردنية عمان  العا�صمة  املو�صاد يف 
الع�صكري  امللحق  متفجر  بطرد 
واغتالت  م�صطفى.  �صالح  امل�رسي 
خم�صة من اأكرب علماء الذرة امل�رسيني 
بطرد   1962 عام  الثاين  ت�رسين  يف 
من  و�صتة  القاهرة،  يف  اأي�صاً  متفجر 
العلماء الأملان الذين عملوا بالقاهرة 
بطرود  1962و1963  عامي  يف 
متفجرة. واأحرقت )15( طائرة ركاب 
مدنية يف عام 1968 يف مطار بريوت. 
عام  ليبية  ركاب  طائرة  واأ�صقطت 
1971فوق �صيناء وقتلت جميع ركابها 
واغتال   .)106( وعددهم  وطاقمها 
 8 يف  كنفاين  غ�صان  الأديب  املو�صاد 
ملغومة  �صيارة  بوا�صطة   1972 متوز 
وحاول  بريوت  اللبنانية  العا�صمة  يف 
ال�صايغ يف  اأني�ش  املو�صاد اغتيال د. 
19 متوز 1972 يف بريوت وفقد على 
عينيه  اإحدى  احلقرية  املحاولة  اأثر 
واغتالت  يديه.  اإحدى  من  واأ�صبعني 
واأبو  نا�رس  كمال  ال�صاعر  »اإ�رسائيل« 
يو�صف النجار وكمال عدون عام 1973 
يف منازلهم يف العا�صمة اللبنانية وزير 
ال�صاعقة  منظمة  عام  اأمني  حم�صن 

جهاد  واأبو  فرن�صا،  يف   1979 عام 
العا�صمة عام  الوزير يف تون�ش  خليل 
للجهاد  العام  الأمني  واغتالت   .1988
يف  ال�صقاقي  فتحي  د.  الإ�صالمي 
واغتالت  مالطا.  يف   1996/10/26
منهم:  والعرب  الفل�صطينيني  اآلف 
يف   1972/10/17 بتاريخ  زعيرت  وائل 

العا�صمة الإيطالية روما.
بتاريخ  الهم�رسي  حممود  د. 
التحرير  منظمة  ممثل   1977/12/8

الفل�صطينية يف العا�صمة الفرن�صية.
جهاز  رئي�ش  �صالمة،  ح�صن  علي 
جاز  الفل�صطيني  الرئا�صي  الأمن 

الـ17عام 1979يف بريوت.
 1994/6/23 يف  �صلوحة،  نا�رس 
 1994/11/2 يف  العابد  هاين  بغزة. 
يف  الإ�صالمي(  اجلهاد  قادة  )اأحد 
اأحد  كحيل،  كمال  يون�ش.  خان 
يف  الق�صام  الدين  عز  كتائب  قيادي 

1995/4/2 بغزة.
حممود اخلواجا، اأحد ن�صطاء اجلهاد 

الإ�صالمي يف 1995/6/22 بغزة.
يحيى  املهند�ش  البطل  ال�صهيد   
عيا�ش، قائد كتائب عز الدين الق�صام 
يف 1996/1/4 بغزة.  تطبق احلكومة 
ال�صتيطاين  ال�صتعمار  الإ�رسائيلية  
العرقي  والتطهري  والعن�رسية  
ال�صيا�صية  والغتيالت  والإرهاب 
للقيادات والكوادر الفل�صطينية  وقتل 
ينقذها  ر�صمية  ك�صيا�صة  الطفال 
القتل  وفرق  الإ�رسائيلي  اجلي�ش 
بامل�صتعربني،  وامل�صماة  له  التابعة 
مبالحمهم  العرب  ي�صبهون  الذين 
اللبا�ش  ويرتدون  العربية  ويتكلمون 
»اإ�رسائيل«  تكون  وبذلك  العربي. 
الدولة الوحيدة يف العامل التي متار�ش 
التي  ال�صيا�صية  والغتيالت  الإرهاب 
اليهودية  الع�صابات  عن  ورثتها 
الإرهابية امل�صلحة، ك�صيا�صة ر�صمية 
دائمة وعلنية مما يجعلها اأكرث وح�صية 
واأخطر  النازية  اأملانيا  من  وهمجية 
ل  الب�رسية،  تاريخ  يف  ظهرت  دولة 
تعرتف  اأن  املنطقة  ل�صعوب  ميكن 
اإىل  وم�صريها  معها،  وتتعاي�ش  بها 

الزوال.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط
دائرة الأغواط 
بلدية الأغواط

رقم : 160/2018

و�صل اإيداع ملف
جتديد جمعية بلدية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 

2018/10/28 الإيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة بلدية: 
- ت�صمية اجلمعية : " جمعية �صباب اأمل الأغواط" بلدية الأغواط

- املقر الجتماعي : "حي ال�صاية ق�رص البزائم" الأغواط
- املودع : حمدي حممد 

- الوظيفة يف اجلمعية : الرئي�س
مالحظة : 

و بالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 
02 من القانون ال�صالف الذكر 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 

 و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات طبقا لحكام من املر�صوم 

التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف  16 فرباير 2015 املحدد لحكام 
والقانون ال�صا�صي النموذجي املطبق على النادي الريا�صي 

الهاوي
   مت هذا اليوم  04-10 - 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح 

بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية 
امل�صماة:النادي الريا�صي للهواة »نادي الريا�صات العليا » بلدية 

الأخ�رصية
املقيمة: حي 81 م�صكن املحل رقم 05 بلدية الخ�رصية

لرئي�س اجلمعية  : عيا�س حممد بن احمد
تاريخ ومكان امليالد: 01-10-1953 احلرا�س ولية اجلزائر

العنوان : مدر�صة ابن بادي�س بلدية الخ�رصية
املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل ثالثني 30 يوما على الأكرث 

التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية بطلب من 
رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها

ANEP N°: 832907 الو�شط:2018/11/03

الو�شط:2018/11/03الو�شط:2018/11/03
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خالل  وقعت  احلادثة  اأن  وذكرت 
ثالث  قبل  الفل�سطينية،  اعتقال 
ب�سبهة تقدمي امل�ساعدة  �سنوات، 
يف  بـ"الإرهاب"،  و�سف  ملا 
الفل�سطينية  املقاومة  اإىل  اإ�سارة 
اجلرمية،  اأن  التقرير  يف  وجاء 
اليوم،  معروفة حتى  تكن  التي مل 
"وحدة  من  فيها  التحقيق  يجرى 
يف  املعتقلني  �سكاوى  مراقب 
�سكلي  اإجراء  وهو  ال�ساباك"، 
ما  وهو  نتيجة،  دون  غالبا  ينتهي 
اإىل  اإ�سارتها  يف  "هاآرت�س"  اأكدته 
من  اأكرث  اأغلقت  الوحدة  هذه  اأن 
األف �سكوى �سابقة دون اأن ت�سدر 

تعليمات بفتح حتقيق جنائي.
عن  اأنباء  ت�رسبت  اأن  و�سبق 
حماولت اعتداء اأو حتر�س جن�سي 
الحتالل  و�سجاين  حمققي  من 
غري  الفل�سطينيني،  الأ�رسى  بحق 
امللفات  من  بقي  امللف  هذا  اأن 
وملحدودية  حل�سا�سيته،  ال�سائكة 
احلالت يف الوقت نف�سه، مقارنة 

باأعداد الأ�رسى الفل�سطينيني.

جرائم جنائية لل�شاباك

م�سدر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
اإن  قوله:  اإ�رسائيلي"  اأمني" 
والتي  الق�سية،  هذه  يف  التحقيق 
من  خا�س  طاقم  عليها  ي�رسف 
قد  الإ�رسائيلية،  الق�ساء  وزارة 
اإىل  التحقيق  نتائج  ونقلت  انتهى، 
التقرير  يف  وجاء  العامة  النيابة 
اأن م�سادر اأمنية اأكدت، يف الأيام 
التفا�سيل،  هذه  �سحة  الأخرية، 
وب�سمنها �سبهات بارتكاب جرائم 
جنائية من ال�ساباك، واأن حمققني 
يف  ب�سهاداتهم  اأدلوا  ال�ساباك  يف 
الق�سية، اإىل جانب جنود و�سباط 
يحقق  مل  اأنه  علما  اجلي�س،  يف 

حتت طائلة التحذير مع املجندات 
الالتي اأجرين التفتي�س.

ووفق التقرير؛ فقد فتح التحقيق 
"وحدة  رئي�سة  اأقنعت  عندما 
يف  املعتقلني  �سكاوى  مراقب 
"جانا  ال�سابقة،  ال�ساباك"، 
الفل�سطينية  مودزغفري�سفيلي"، 
املت�رسرة بتقدمي �سكوى، خا�سة 
اإىل  توؤِدّ  مل  ال�سابقة  �سكواها  واأن 

اإجراء حتقيق جدّي.
الأ�سريات  فاإن  متابعني،  وبح�سب 
والأ�رسى، يتجنبون تقدمي �سكاوى 
العتداء  من  النمط  هذا  حول 
لتجنب  "الإ�رسائيلي"؛  والتعذيب 
ميكن  واأ�رسية  اجتماعية  م�ساكل 
اأن  مو�سحني  لها،  يتعر�سوا  اأن 
عرب  بانتهاكات  يتعلق  الأمر 
ح�سا�سة،  لأماكن  الأيدي  مل�س 
ت�سنف  وهي  النابية،  الألفاظ  اأو 
وحتر�سات  اعتداءات  قانونيا 

جن�سية واأ�سار التقرير اإىل اأن بنود 
هذه املخالفة اجلنائية ترتاوح ما 
ارتكاب  اأو  الغت�ساب  �سبهة  بني 
اأو  العتداء  وبني  جن�سية  خمالفة 
لل�سالحيات،  ال�سيئ  ال�ستخدام 
ثالث  اإىل  عقوبتها  ت�سل  والتي 

�سنوات.

تفتي�ش ج�شدي

احلادثة  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 
توجهت  حيث   ،2015 عام  وقعت 
اأعقاب  يف  الحتالل،  قوات 
لعتقال  ا�ستخبارية"،  "معلومات 
"ارتكاب  ب�سبهة  فل�سطينية  �سيدة 
وهي  خطرية"،  اأمنية  خمالفات 
الغربية،  ال�سفة  �سكان  من 
امل�ساعدة  بتقدمي  وا�ستبهت 
املقاومة(،  )لن�سطاء  الفعالة 
من  اثنان  احلملة  يف  و�سارك 

عنا�رس ال�ساباك.
م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
التحقيقات  تفا�سيل  على  مطلعة 
على  اأ�سا�سا  تركزت  احلملة  اأن 
جمع هواتف نقالة واأجهزة لوحية 
منزل  من  اإعالمية  ومواد  )اآيباد( 
الفل�سطينية وعندما دخلت قوات 
�ساعات  يف  منزلها  اإىل  الحتالل 
يف  تزال  ل  كانت  وبينما  الليل، 
غرفتها، طلب اأحد عنا�رس �ساباك 
تفتي�س  اإجراء  املجندات  من 
داخل مواقع ح�سا�سة من ج�سدها 
وتبني اأن �سابك طلب من ال�سابط 
اإىل  تعليمات  ي�سدر  اأن  امل�سوؤول 
جمندتني بعملية التفتي�س، ونفذت 
مرتني  التعليمات،  املجندتان 
هيئة  ووفق  حدة  على  واحدة  كل 
فاإن  واملحررين؛  الأ�رسى  �سوؤون 
يف  لالعتقال  تخ�سع  اأ�سرية   56

�سجون الحتالل. 

من حلظة االعتقال حتى االإفراج عنهن، تتعر�ش االأ�شريات يف �شجون االحتالل 
التحر�ش  اأو  باالعتداء  ي�شنف  ما  �شمنها  باجلملة،  "االإ�شرائيلي" العتداءات 

اجلن�شي، وفق ما ك�شفت عن �شحيفة "هاآرت�ش" العربية  وبح�شب تقرير ن�شرته 
�شحيفة "هاآرت�ش"، اجلمعة؛ فاإن م�شوؤولني يف جهاز االأمن العام ال�شهيوين 

)ال�شاباك( اأ�شدروا تعليمات ملجندات باإجراء تفتي�ش داخل اأماكن ح�شا�شة يف ج�شد 
�شيدة فل�شطينية، دون اأي �شبب يربر مثل هذا التفتي�ش.

ي�شل اإىل التحر�ش اجلن�شي

التفتي�ش املهني جرمية "اإ�سرائيلية" بحق الأ�سريات

الحتالل ميدد اعتقال عائلة املطارد اأ�سرف نعالوة
مددت ما ي�سمى حمكمة �سامل 
بجنني  ال�سهيونية  الع�سكرية 
�سمال ال�سفة الغربية، اعتقال 
اأ�رسف  املطارد  عائلة  اأفراد 
لل�سغط  حماولة  يف  نعالوة؛ 

عليه لت�سليم نف�سه.
حملية  م�سادر  وقالت 
املحكمة  اإن  ملرا�سلنا: 
اأ�رسف  �سقيق  اعتقال  مددت 
�سيخة  اأبو  وليد  اأجمد  الأ�سري 
و�سقيقته  اأيام،   ٧ عاما(   33(
 34( فريوز  الدكتورة  الأ�سرية 
وكانت املحكمة  اأيام   5 عاما( 
اعتقال  اأم�س  مددت  ذاتها 
يف  نعالوة؛  وفاء  والدتهم 
لل�سغط  م�ستمرة  حماولت 
وف�سلت  اأ�رسف  املطارد  على 
باعتقال  الحتالل  حماولت 

يوما؛   )26( طوال  "اأ�رسف"، 
قتل  من  "نعالوة"  متكن  اإذ 

ثالث  واإ�سابة  م�ستوطنني 
م�ستوطنة  يف  بطولية  بعلمية 

من  يتمكن  اأن  قبل  "بركان"، 
الن�سحاب ب�سالم.

يف الذكرى ١٠١ لوعد بلفور.."حما�ش"

 وجود الحتالل باطل ومطلوب 
دعم م�سرية العودة

يف  "حما�س"  حركة  اأكدت 
الوجود  بلفور  وعد  ذكرى 
الباطل لالحتالل ال�سهيوين، 
واأنه ل ميكن العرتاف به، 
مقاومته،  بحق  متم�سكة 
ودعت اإىل تقدمي كل اأ�سكال 
رمز  العودة  مل�سرية  الدعم 
احلقيقية  الوطنية  الوحدة 
خمططات  مواجهة  يف 
بياٍن  يف  وقالت  الحتالل. 
اإن  اجلمعة:  اأم�س  لها، 
الذكرى املئوية لوعد بلفور 
فيه  تتزايد  وقت  يف  تاأتي 
واملخططات  الإجراءات 
والإ�رسائيلية  الأمريكية 
الق�سية  معامل  لطم�س 
الفل�سطينية والتنكر الكامل 
للحقوق الوطنية والتاريخية 

لل�سعب الفل�سطيني.
الذكرى  هذه  اإن  واأ�سافت: 
نوؤكد  لأن  تدفعنا  املوؤملة 
مرارا وتكرارا على الوجود 
الباطل وغري ال�رسعي لهذا 
يف  حقنا  وعلى  الحتالل، 
مهما  ال�سبل  بكل  مقاومته 
كانت الت�سحيات، كما توؤكد 
لتج�سيد  الالزمة  ال�رسورة 
وحت�سيد  الوطنية  الوحدة 
كل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 
حتت  وال�ستات  الوطن  يف 
التحرري  امل�رسوع  مظلة 
كل  جتنيد  يتطلب  الذي 
وال�سمود  القوة  عوامل 
بلفور،  ووْعد  لإجناحه. 
املطلق  ال�سائع  ال�سم  هو 
اأر�سلها  التي  الر�سالة  على 
الربيطاين  اخلارجية  وزير 
يف  بلفور  جمي�س  اآرثر 
اللورد  اإىل   191٧/11/2
اليهودي روت�سيلد قبل �سهٍر 
واحٍد من احتالل بريطانيا 
اإىل  فيها  م�سرياً  فل�سطني، 
اأبدته  الذي  الكامل  التاأييد 
احلكومة الربيطانية لإن�ساء 
يف  لليهود  قومي  وطٍن 

فل�سطني.
اأن  "حما�س" على  و�سددت 
تعتذر  اأن  ملزمة  بريطانيا 
واأن  الفل�سطيني،  لل�سعب 
اخلطيئة  هذه  عن  تكفر 
تزال  ل  التي  التاريخية 
هذا  يومنا  اإىل  عنقها  يف 
مهما حاولت اأن تتن�سل من 

م�سوؤوليته اأو تربيره.
�سعبنا  اأن  اإىل  ونبهت 
مر  على  اأكد  الفل�سطيني 
من  الكثري  ورغم  التاريخ، 
املحطات الدموية واملوؤملة 
القرارات  من  والكثري 

واملوؤامرات  الباطلة 
بوطنه  مت�سكه  الدولية، 
تزال  ل  واأنها  فل�سطني 
واأن  وروحه،  قلبه  ت�سكن 
للت�سحية  ال�ستعداد  لديه 
من اأجل حريته وا�ستقالله، 
من  بحال  ميكن  ل  واأنه 
اأن يتخلى عن ذرة  الأحوال 
�سعبنا  وحّيت  منها،  تراب 
وغزة  القد�س  يف  املرابط 
وال�ستات  وال48  وال�سفة 
�سمودهم  على  واملنايف 
لكل  وت�سديهم  وثباتهم 
واملخططات  املوؤامرات 
التي تهدف لت�سفية حقوقنا 
بوعد  مبدوءة  الوطنية، 
و�سولً  امل�سوؤوم  بلفور 

ل�سفقة القرن املرفو�سة.
وقالت حما�س: اإن بريطانيا 
تاريخية  جمزرة  ارتكبت 
بحق �سعب له وجود وثقافة 
اليوم  ملزمة  وهي  وتاريخ؛ 
خطيئتها  عن  بالتكفري 
لأهلها،  احلقوق  باإعادة 
لل�سعب  العملي  والعتذار 
الفل�سطيني بعودة الالجئني 
اأر�س  من  ُهجروا  الذين 
فل�سطني التاريخية موطنهم 
عما  وتعوي�سهم  الأ�سلي، 
حقهم  ودعم  بهم،  حلق 
وال�ستقالل  احلرية  يف 
وجود  اأن  على  و�سددت 
�رسعا،  باطل  الحتالل 
اأو  به  العرتاف  ميكن  ول 
�رسعنته حتت اأي مربر من 
املربرات اأو حتت اأي ظرف 
"حق  واأكدت  الظروف  من 
الثابت  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف  للم�ساومة  القابل  وغري 
حتى  الحتالل  مقاومة 
باحلرية  اأهدافنا  حتقيق 

واخلال�س من الحتالل".
القاطع  رف�سها  وجددت 
بل وت�سديها لكل حماولت 
الحتالل  دولة  مع  التطبيع 
كل  وعلى  اأ�سكاله  بكل 
وعدتها  م�ستوياته، 
)حماولت التطبيع( "جرمية 
ظهر  يف  وطعنة  كربى 
ال�سمود الفل�سطيني"واأكدت 
لتحقيق  الدوؤوب  �سعيها 
�رسورة  الوطنية  الوحدة 
العمل  ت�ستلزم  ا�سرتاتيجية 
مكونات  كل  من  لأجلها 
ال�سعب الفل�سطيني، واإعادة 
ال�سيا�سي  النظام  توحيد 
املوقعة  التفاقات  وفق 
ال�رساكة  اأ�س�س  على 

الوطنية. 
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فرن�سا

الفرن�سية  تابعت �سحيفة »ال فيغارو« 
ت�رصيجات نائب عام مدينة اإ�سطنبول 
وقالت  الق�سية،  حول  فيدان،  عرفان 
العام  »املدعي  رئي�سي:  عنوان  يف 
اإن جمال خا�سقجي قتل  قال  الرتكي 
خنًقا، ومن ثم قطعت اأو�ساله«وذكرت 
خا�سقجي  اأن  خربها  يف  ال�سحيفة 
كان من منتقدي ويل العهد ال�سعودي 
وقتل  كتاباته،  يف  �سلمان،  بن  حممد 

فور دخوله قن�سلية بالده.
ال�سكوك  اإن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
تزال  ما  الق�سية  حول  والت�ساوؤالت 
بقتل  اأمر  الذي  »من  مثل  قائمة، 
جثته؟«،  هي  واأين  خا�سقجي؟ 
طلبوا  االأتراك  امل�سوؤولني  اأن  مبينًة 
ال�سلطات  من  اأجوبة  على  احل�سول 
�سحيفة  كتبت  بدورها  ال�سعودية، 
موقعها  على  االأ�سبوعية  بوينت«  »لو 
الرتكي  العام  »املدعي  االإلكرتوين: 
قتل  جرمية  عن  تفا�سيل  يك�سف 
ال�سحيفة  الدنيئة«،وذكرت  خا�سقجي 
اأن النيابة العامة ك�سفت عن تفا�سيل 
�ساعات  بعد  الق�سية  حول  جديدة 
ال�سعودي  العام  املدعي  مغادرة  من 
»لو  واأوردت  لرتكيا  املعجب،  �سعود 
بوينت« يف خربها، اأنه مل يتم حتقيق 
اأي تقدم ب�ساأن حتديد هوية ال�سخ�ص 
الذي اأمر بقتل خا�سقجي، اأو حتديد 

مكان اجلثة.

هولندا

االإذاعة  هيئة  قالت  جهتها،  من 
»جمال  اإن   ،»NOS« الهولندية 
بعد  مبا�رصة  خنًقا  قتل  خا�سقجي 
ال�سعودية«واأ�سافت  القن�سلية  دخوله 
امل�سوؤولني  �سدر عن  الذي  البيان  اأن 
منذ  نوعه  من  االأول  هو  االأتراك 
ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل  حادثة 
كرانت«  فولك�ص  »دي  �سحيفة  اأما 
لها  خرًبا  فعنونت  اليومية،  املحلية 
»خا�سقجي  الرئي�سي  املان�سيت  يف 
عام  نائب  اإن  ب�رصعة«وقالت  خنق 
قتل  عملية  و�سف  اإ�سطنبول  مدينة 
ب�سكل  لها  »املدبر  بـ  خا�سقجي 
 »NRC« �سحيفة  غطت  م�سبق«كما 
اليومية الت�رصيحات الرتكية الر�سمية 
ب�ساأن خا�سقجي، وقالت اإن ال�سحفي 
و�سوله  بعد  مبا�رصة  قتل  ال�سعودي 

قن�سلية بالده.

�سوي�سرا

ال�سوي�رصية  »بليك«  �سحيفة  تابعت 
ال�سهرية تغطية وكالة االأنا�سول لبيان 
الذي  اإ�سطنبول،  يف  العامة  النيابة 
قالت  ال�ساأن،  وبهذا  االأربعاء  �سدر 
ال�سحيفة اإن خا�سقجي مت خنقه حتى 
املوت بعد دخوله قن�سلية بالده، كما 
تلك  اأن  م�سيفًة  اأو�ساله،  تقطيع  مت 
م�سبًقا  لها  التخطيط  جرى  العملية 
كما تطرقت ال�سحيفة يف خربها اإىل 
 18 ت�سليم  ال�سعودية  من  تركيا  طلب 
م�ستبًها يف قتل خا�سقجي، م�سريًة اأن 

الريا�ص رف�ست طلب اأنقرة.

البلقان

اأفردت  والهر�سك،  البو�سنة  يف 

حتت  خرًبا  »اأو�سلوبوجينيا«،  �سحيفة 
فور  خنًقا  قتل  »خا�سقجي  عنوان 
و�سوله القن�سلية«وذكرت يف اخلرب اأن 
اإىل  نقلها  مت  املقتول  ال�سحفي  جثة 
عن  حتدثت  فيما  معلومة،  غري  جهة 
ال�سلطات  بني  التعاون  اإىل  االفتقار 
الق�سية  ب�ساأن  والرتكية  ال�سعودية 
فيما كتبت �سحيفة »كورير« ال�رصبية 
قالت  خا�سقجي  عن  خرًبا  اليومية 
فيه: »املدعي الرتكي �سارك تفا�سيل 
اإن  خا�سقجي«وقالت  عن  مروعة 
ا�ستجوابه  يتم  ال�سعودي مل  ال�سحفي 
و�سوله  فور  املوت  حتى  خنقه  بل 

القن�سلية.

املجر

جريدة »نيب�زسافا« الرائدة يف املجر، 
نقلت ت�رصيح املدعي العام الرتكي، يف 
مقال حتت عنوان »ال�سحفي ال�سعودي 
القن�سلية«ولفت  دخوله  فور  خنق 
الذي  التف�سيلي  البيان  اإىل  املقال 
ا�سطنبول،  مدينة  عام  نائب  به  اأدىل 
م�سرًيا اأن املدعي العام ال�سعودي قام 
بزيارة اإىل تركيا ا�ستغرقت ثالثة اأيام 
للتحقيق يف ق�سية خا�سقجي وذكرت 
اأن ال�سلطات الرتكية طلبت من  اأي�ساً 
ال�سلطات ال�سعودية حتديد مكان جثة 
»املتعاون  هوية  وحتديد  خا�سقجي 
مل  ال�سعودية  اأن  م�سيفة  املحلي«، 

ت�ستجب رغم وعودها بالقيام بذلك.

النم�سا

�ستاندارد«  »دير  �سحيفة  ن�رصت 
عنوان  مقااًل حتت  البارزة  النم�ساوية 
وقطعت  خنًقا  قتل  »خا�سقجي 

جثة  اأن  املقال،  يف  جثته«وجاء 
قتله  عملية  واأن  قطعت،  خا�سقجي 
اأنه  م�سريًة  م�سبًقا،  لها  خمطًطا  كان 
رغم جهود تركيا، »رف�ست« ال�سلطات 

ال�سعودية التعاون يف التحقيق.

** بلغاريا

كتبت �سحيفة »Chasa 24« البلغارية 
اليومية، مقااًل قالت فيه اإن خا�سقجي 
القن�سلية  دخوله  فور  خنًقا  قتل 
واأ�سافت اأنه رغم اأن احلادثة ت�سببت 
اإال  عميقة،  دولية  �سيا�سية  اأزمة  يف 

�سوف  اليمن  يف  والقتل  العنف  اأن 
الدائرة  للحرب  اإ�سارة  يف  ي�ستمران، 

بهذا البلد العربي منذ �سنوات.
االإخباري،   News.bg ملوقع  ووفقا 
اإ�سطنبول  يف  املحادثات  ت�سفر  مل 
اأية  عن  ال�سعودي  العام  املدعي  مع 
نتائج واالأربعاء، اأعلنت النيابة العامة 
قتل  ال�سعودي  ال�سحفي  اأن  الرتكية، 
يف  بالده  قن�سلية  دخوله  فور  خنًقا 
اأكتوبر املن�رصم   2 بتاريخ  اإ�سطنبول، 
»وفقا خلطة كانت معدة م�سبقا«وقالت 
»جثة  اإن  بيان،  يف  الرتكية،  النيابة 
جرى  خا�سقجي  جمال  املقتول 

التخل�ص منها عرب تقطيعها«.
اأقرت  املن�رصم،  اأكتوبر   20 ويف 
داخل  خا�سقجي  مبقتل  الريا�ص 
اإنه »�سجار«،  اإثر ما قالت  قن�سليتها، 
للتحقيق  �سعوديا   18 توقيف  واأعلنت 
مكان  عن  تك�سف  مل  بينما  معهم، 
بت�سكيك  الرواية  هذه  وقوبلت  اجلثة 
وا�سع، وتناق�ست مع روايات �سعودية 
غري ر�سمية، حتدثت اإحداهما عن اأن 
اإر�سالهم  مت  �سعوديا   15 من  »فريقا 
وخطفه،  وتخديره  خا�سقجي  للقاء 
�سجار  يف  باخلنق  يقتلوه  اأن  قبل 

عندما قاوم«.

وجهت و�سائل اإعالم اأوروبية انتقادات على نطاق وا�سع، مل�ستوى التعاون ال�سعودي يف التحقيقات املتعلقة بق�سية قتل ال�سحفي جمال 
خا�سقجي، عقب بيان النيابة الرتكية الذي اأعلن اأن خا�سقجي قتل خنًقا بعد دخوله قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول.

م٫�س 

اإعالم اأوروبي ينتقد م�ستوى التعاون ال�سعودي 

بومبيو يحدد موعد العقوبات الأمريكية على املتورطني مبقتل خا�سقجي
االأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأعلن 
مايك بومبيو، اأن الواليات املتحدة 
اأخرى  اأ�سابيع  ب�سعة  اإىل  �ستحتاج 
املتورطني  عن  معلومات  جلمع 
ال�سعودي،  ال�سحفي  قتل  يف 
جمال خا�سقجي، لفر�ص عقوبات 
عليهم، وقال بومبيو يف مقابلة مع 
االإذاعية  اأك�ص«  اأو  اأم  حمطة »كيه 
اأ�سابيع  ب�سعة  اإن  اخلمي�ص  يوم 
لدى  تتوفر  اأن  قبل  �ستمر  اأخرى 

كافية  اأدلة  املتحدة  الواليات 
لفر�ص عقوبات فيما يتعلق مبقتل 
قن�سلية  يف  خا�سقجي  ال�سحفي 

بالده با�سطنبول.
املقابلة  يف  بومبيو  واأ�ساف 
اأن  لوي�ص،  �سانت  يف  االإذاعية 
اأن  اأو�سح  ترامب  دونالد  الرئي�ص 
فيما  اإجراءات  �ستتخذ  وا�سنطن 
خا�سقجي  قتل  بواقعة  يتعلق 
يف  م�ستمرون  »نحن  واأ�ساف: 

نحن  احلقائق.  جممل  ا�ستي�ساح 
على  عقوبات  فر�ص  يف  نفكر 
اأ�سخا�ص ميكن اأن نحددهم اليوم 
على اأنهم متورطون يف هذا القتل. 
اأ�سابيع  ب�سع  منا  ي�ستغرق  ورمبا 
عقوبات  لفر�ص  كافية  اأدلة  جلمع 
�سنكون  اأننا  اأعتقد  لكنني  عليهم، 

قادرين على حتقيق ذلك«.
اإن االإدارة االأمريكية  وقال بومبيو 
»تدر�ص م�ساألة فر�ص عقوبات على 

االأفراد الذين متكنا حتى االآن من 
واقعة  يف  �سالعون  اأنهم..  حتديد 
القتل تلك«واأكد: »نحن يف طريقنا 
اإننا  قال  الرئي�ص  احلقائق  لك�سف 
يف  ال�سالعني  مبحا�سبة  �سنطالب 

ارتكاب هذه اجلرمية الب�سعة«.
اأن  على  بومبيو  الوزير  و�سدد 
تتغا�سى  لن  املتحدة  الواليات 
ذلك  ومع  خا�سقجي،  مقتل  عن 
بال�سعودية  تربطها  بالده  اأن  ذكر 

عميقة  ا�سرتاتيجية  »عالقات 
على  عازمون  ونحن  وطويلة.. 
العالقات«وكان  تلك  بقاء  �سمان 
ال�سعودية  املخابرات  مدير 
في�سل  بن  تركي  االأمري،  ال�سابق 
االأربعاء  يوم  حذر  قد  �سعود،  اآل 
اإزاء  االأمريكي  الغ�سب  اإن  من 
»ي�سيطن«  والذي  مقتل خا�سقجي 
ال�سعودية  العربية  اململكة 
العالقات  �سفو  بتعكري  يهدد 

اال�سرتاتيجية بني البلدين.
ك�سف  الذي  تركي،  االأمري  وقال 
يف  تلميذه  كان  خا�سقجي  اأن 
اأمام  خطاب  يف  اال�ستخبارات، 
للعالقات  الوطني  املجل�ص 
نقدر  »نحن  العربية:  االأمريكية 
عالقتنا اال�سرتاتيجية مع الواليات 
املتحدة، وناأمل يف احلفاظ عليها، 
املتحدة  الواليات  ترد  اأن  ونرجو 

على ذلك باملثل«.
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وا�سنطن بو�ست

نتنياهو طلب من ترامب دعم ويل العهد ال�سعودي
»وا�سنطن  �سحيفة  قالت 
رئي�ص  اإن  االأمريكية  بو�ست« 
بنيامني  االإ�رصائيلي  الوزراء 
الرئي�ص  من  طلب  نتنياهو، 
االأمريكي دونالد ترامب، دعًما 
حممد  ال�سعودي  العهد  لويل 
مقتل  خلفية  على  �سلمان،  بن 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي 
خا�سقجي، داخل قن�سلية بالده 

يف مدينة اإ�سطنبول الرتكية.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولني 
اأمريكيني قولهم اإن نتنياهو عربرّ 

عن دعمه لويل العهد ال�سعودي 
�سهام  اإليه  هت  ُوجرّ الذي 
خا�سقجي  مقتل  بعد  االنتقاد 
املا�سي،  اأكتوبر  مطلع 
فاإن  ال�سحيفة،  تقرير  وح�سب 
هاتفًيا  ات�سااًل  اأجرى  نتنياهو 
بحماية  ون�سحه  ترامب،  مع 
العهد  القائمة مع ويل  عالقته 

ال�سعودي.
اأ�سارت  التقرير،  نف�ص  ويف 
اأن  اإىل  بو�ست«  »وا�سنطن 
الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�ص 

مماثاًل  موقًفا  اأبدى  ال�سي�سي، 
ات�سال  خالل  نتنياهو  ملوقف 
وطلب  ترامب،  مع  هاتفي 
ال�سعودي،  العهد  لويل  دعًما 
اأوروبية  دواًل  اأن  على  دت  و�سدرّ
وبريطانيا  اأملانيا  مثل 
بت�رصيحات  اأدلت  وفرن�سا، 
الريا�ص  على  �سغوًطا  تت�سمن 
اإال  خا�سقجي،  حادثة  ب�سبب 
واالإمارات  اإ�رصائيل وم�رص  اأن 
بقوة  وقفت  املتحدة  العربية 

اإىل جانب بن �سلمان.

اأعلنت  املا�سي،  واالأربعاء 
اأن  الرتكية،  العامة  النيابة 
خنًقا  قتل  ال�سعودي  ال�سحفي 
يف  بالده  قن�سلية  دخوله  فور 
اأكتوبر   2 بتاريخ  اإ�سطنبول، 
كانت  خلطة  »وفقا  املن�رصم 
النيابة  م�سبقا«،وقالت  معدة 
»جثة  اإن  بيان،  يف  الرتكية، 
خا�سقجي  جمال  املقتول 
عرب  منها  التخل�ص  جرى 
اأكتوبر   20 تقطيعها«،ويف 
املن�رصم، اأقرت الريا�ص مبقتل 

خا�سقجي داخل قن�سليتها، اإثر 
اإنه »�سجار«، واأعلنت  ما قالت 
للتحقيق  �سعوديا   18 توقيف 
عن  تك�سف  مل  بينما  معهم، 
هذه  اجلثة،وقوبلت  مكان 
وا�سع،  بت�سكيك  الرواية 
�سعودية  روايات  مع  وتناق�ست 
غري ر�سمية، حتدثت اإحداهما 
اأن »فريقا من 15 �سعوديا  عن 
خا�سقجي  للقاء  اإر�سالهم  مت 
اأن  قبل  وخطفه،  وتخديره 
يقتلوه باخلنق يف �سجار عندما 

الرتكي  الرئي�ص  د  قاوم«واأكرّ
اأردوغان، يف وقت  رجب طيب 
الك�سف  �رصورة  على  �سابق، 
عن جميع مالب�سات »اجلرمية 
لها م�سبًقا«، مبا يف  املخطط 
اأ�سدر  الذي  ال�سخ�ص  ذلك 

االأمر بارتكابها.
و�سبق اأن اأملح ترامب باحتمالية 
فر�ص عقوبات على ال�سعودية، 
اإىل  اأخرى  اأ�سار من جهة  لكنه 
عدم رغبته يف اإف�ساد العالقات 

الثنائية معها.

حتقيقات خا�سقجي



عي�شة ق.

ركلة  �سعيدي  احلكم  يعلن  ان  قبل 
من  الأخرية  الدقيقة  يف  جزاء 
حممد  لالعب  ال�سائع  الوقت 
�سوقار اإثر تعر�سه لعرقلة وا�سحة 
اأن  قبل  العلميات  منطقة  داخل 
يتويل زميله لعمارة تنفيذها بنجاح 
الذين  املكرة  جماهري  مهديا 
م�سطفى  ملعب  اإىل  بقوة  تنقلوا 
الفريق  لت�سجيع  بالبليدة  ت�ساكر 
اإىل  عادوا  والذين  الثاين  اللقب 
معلنني  رائعة  مواكب  يف  املدينة 
الأفراح بعدما عانق فريق املدينة 

لقبا جديدا.

بوزيدي: خربة 
العبينا �شنعت الفارق 

وهديف حتقيق البقاء

اأن  بلعبا�س  احتاد  مدرب  ك�سف 
امام  الفارق  �سنعت  لعبيه  خربة 
ق�سنطينة  �سباب  من  نظرائهم 
املمتازة  الكاأ�س  لقب  وح�سمت 

لدى  بوزيدي  وقال  ل�ساحلهم، 
على  �سيفا  اأم�س  �سباح  نزوله 
كانت  فريقه  اأن  الوطنية  الإذاعة 
عن  املباراة  يف  فر�سة  اأول  لديه 
واملناف�س  زواري  الالعب  طريق 
خلق بدوره فر�سة الت�سجيل اإل اأن 
ذلك مل يفد يف الو�سول اإىل مرمى 
احد الفريقني، واأو�سح اأن املقابلة 
لعبي  من  بدنيا  �سعفا  �سهدت 
كثريا  عانى  اأنه  رغم  الفريقني 
من  معاناتها  ب�سبب  ت�سكيلته  مع 
اأنه  وا�ستطرد  الإ�سابات،  م�سكل 
حتدث اإىل لعبيه ما بني ال�سوطني 
وكان حازما معهم وهو ما اأتى اأكله 

وجنح يف قطف ثماره.
الأمور  وجد  اأنه  بوزيدي  واأو�سح 
عند  باخلري  تب�رش  ل  الن�سباطية 
وهو  بالفريق  املر  بادئ  التحاقه 
لو�سع  بالالعبني  يجتمع  جعله  ما 
اأين  معهم  احلروف  على  النقاط 
بينهم  ن�سابها  اإىل  الأمور  عادت 
هذا  يهدف  اأنه  وقال  والإدارة، 
مع  البقاء  حتقيق  اإىل  املو�سم 

الت�سكيلة.

الهناين: التتويج جاء 
يف وقته لتجاوز الفرتة 

ال�شعبة

عبد  بلعبا�س  احتاد  رئي�س  عربرّ 
الكبرية  �سعادته  الهناين عن  الغني 
فريقه،  اأحرزه  الذي  التتويج  اإثر 
الوقت  يف  جاء  اأنه  �سدد  والذي 
بداية  بعد  خا�سة  املنا�سب 
فريقه  يحققها  �سعبة  مو�سم 
حتقيق  يف  �سعوبات  وجد  والذي 
وهو  الوطنية  بالبطولة  النطالقة 
املهددين  ثاين  يتواجد  الذي 
الثانية،  الرابطة  اإىل  بال�سقوط 
ت�رشيحات  يف  املتحدث  ومتنى 
نهاية  عقب  بها  اأدىل  اإعالمية 
التتويج  هذا  يكون  اأن  املقابلة 
اخلروج  اأجل  من  النادي  فر�سة 
يتواجد  التي  ال�سيقة  الدائرة  من 
وت�سكل  الوطنية،  بالبطولة  فيها 
للت�سكيلة  احلقيقية  النطالقة 
من  البلعبا�سي  النادي  عائلة  وتلم 
من  لإنقاذه  باليد  اليد  و�سع  اأجل 

ال�سقوط.

احتاد بلعبا�س يتوج باللقب الثاين يف تاريخهجنح يف ك�شب كاأ�س ال�شوبر يف الوقت ال�شائع
توج فريق احتاد �شيدي بلعبا�س بلقب الكاأ�س املمتازة االأوىل يف م�شواره الكروي بعدما اأطالح 
ب�شباب ق�شنطينة حامل لقب البطولة الوطنية املو�شم املن�شرم، بينما توج االحتاد بلقب كاأ�س 

اجلمهورية، قبل اأن ي�شيف اأم�شية اأول اأم�س اللقب الثاين يف تاريخه بعد كاأ�س اجلمهورية 
ويخطف لقب ال�شوبر من �شباب ق�شنطينة بف�شل الهدف الوحيد الذي �شجله لعمارة يف الوقت 

ال�شائع من املقابلة التي كانت تتوجه نحو ركالت الرتجيح

بطولة اإفريقيا 
الع�شكرية 
للمالكمة

م�شاركة 15 
بلدا واجلزائر 
ممثلة بع�شرة 

مالكمني
لبطولة  اخلام�سة  الطبعة  يف 
الع�سكرية  للمالكمة  اإفريقيا 
 8 اإىل   4 من  تنظيمها  املزمع 
حت�سري  و  جتمع  مبركز  نوفمرب 
بنب  الع�سكرية  الوطنية  الفرق  
 15 ميثلون  مالكما   92 عكنون 
التي  اجلزائر  بينهم  من  بلدا 
مالكمني،  بع�رشة  ممثلة  �ستكون 
الوطني  املدرب  اأفاد  ح�سبما 
اىل  واإ�سافة  بجاوي،  براهيم 
اجلزائر ي�سارك يف هذا املوعد 
املغرب،  من  كال  الإفريقي 
جمهورية  الكامريون،  نيجرييا، 
الدميوقراطية،  الكونغو 
كينيا،  زامبيا،  غينيا،  الكونغو، 
تون�س،بوركينافا�سو، مايل، غانا، 
واأو�سح  ال�سينغال،  و  تنزانيا 
الع�سكري  الوطني  املدرب 
 « ت�رشيح:  يف  بجاوي  براهيم 
مالكمني  ع�رشة  ا�ستدعاء  مت 
بها  ي�ستهان  ل  خربة  ميلكون 
يف  امل�ساركة  لهم  �سبق  حيث 
ودولية  اإفريقية  مناف�سات   عدة 
لفكرة  متحم�سون  جد  وهم 
خا�سة  الوطنية  الراية  ت�رشيف 
هذه  �ستحت�سن  اجلزائر  واأن 
اأن  اآمل  الفريقية،  املناف�سة 
اجلزائريون  املالكمون  يقدم 
قدرات  من  لديهم  ما   اأح�سن 
من�سة  هرم  فوق  ال�سعود  ق�سد 
نوه  املنا�سبة  وبهذه  التتويج.«. 
بالإمكانيات  بجاوي  براهيم 
التي  واملادية  اللوج�ستيكية 
ق�سد  الع�سكرية  القيادة  وفرتها 
الفني  للطاقم  الفر�سة  اإتاحة 
اجلزائريني   املالكمني  بتح�سري 
خالل  من  الظروف  اأح�سن  يف 
داخل  الرتب�سات  من  جمموعة 
»امل�سوؤولون  وخارجه:  الوطن 
وفروا  الع�سكرية  الريا�سة  على 
لنا كل المكانيات ال�رشورية من 
اأجل التح�سري اجليد للمالكمني. 
نتمنى اأن يتوج املنتخب الوطني 
يعد  الذي   الإفريقي  باللقب 
الذي  والأ�سا�سي  الأول  الهدف 
بدء  قبل  الفني  الطاقم  �سطره 

املوعد الفريقي«.
املناف�سة  برنامج  وح�سب 
يومي  الت�سفوية  الأدوار  ف�ستقام 
4 و5 نوفمرب وربع النهائي يوم 6 
ن�سف  الدور  يقام  بينما  نوفمرب 
نوفمرب،  ال�سابع  يف  النهائي 
ليوم  برجمت  النهائية  الأدوار 
الثامن نوفمرب. يذكر اأن اجلزائر 
الثاين  املركز  احتلت  قد  كانت 
 3 ميداليات  ثمانية  بر�سيد 
وبرونزيتان  ف�سيات   3 ذهبيات، 
التي  الرابعة  الطبعة  خالل 
اللقب  �ساحبة  بتون�س  اأقيمت 
الفريقي بر�سيد ت�سع ميداليات 

4 ذهبيات 5 ف�سيات.
وكاالت

اإدارة بوقلقال تف�شخ عقد احلار�س خيرث

اأوملبي املدية يفا�شل بني عجايل برية وبوعراطة
املدية  اوملبي  فريق  اإدارة  تفا�سل 
بني ثالثة مدربني من اجل التعاقد 
مع اأحدهم حت�سبا خلالفة املدرب 
�سعيد حمو�س الذي ف�سخت الإدارة 
توايل  ب�سبب  اأم�س  اأول  معه  العقد 
يحققها  التي  ال�سلبية  النتائج 
املو�سم  انطالق  منذ  الفريق 
عنه  تغيب  والذي  اجلديد،  الكروي 
مباريات  �ست  طيلة  النت�سارات 
ال�سدد  هذا  ويف  التوايل،  على 
حمفوظ  الرئي�س  اإدارة  و�سعت 
بوقلقال قائمة ت�سم ثالثة مدربني 
�سوف تفا�سل بينهم لتعيني اأحدهم 
على را�س العار�سة الفنية لفريقها، 
ويتعلرّق الأمر بكل من خل�رش عجايل 
الذي ا�ستقال الأ�سبوع املنق�سي من 
ر�سيد  مليلة،  عني  جمعية  تدريب 
اين  برية،  الكرمي  وعبد  بوعراطة 
ل ي�ستبعد اأن تتجاوز مدة الإعالن 
عن املدرب اجلديد بداية الأ�سبوع 
املقبل، خا�سة واأن الفريق �سيكون 
على موعد مع خو�س مباراته �سمن 

املحرتفة  الرابطة  من   13 اجلولة 
الأوىل هذا الثنني عندما يتنقل اإىل 
العا�سمة ملالقاة ن�رش ح�سني داي. 
اجلديد  املدرب  مهمة  و�ستكون 
»التيطري«  مدينة  اأبناء  لت�سكيلة 
ال�سقوط،  �سبح  من  الفريق  اإنقاذ 
�سمن  النادي  تواجد  واأن  خا�سة 
�سل�سلة النتائج ال�سلبية يف اجلولت 
الأخرية جعله مهددا بولوج منطقة 
�سوى  عنها  يف�سله  ل  التي  اخلطر 
املقابل،  يف  فح�سب.  نقاط  ثالث 

بوقلقال  الرئي�س  اإدارة  اأقدمت 
العقد مع احلار�س عبد  على ف�سخ 
القتناع  عدم  ب�سبب  خيرث  احلميد 
بامل�ستوى الذي قدمه منذ انطالق 
قرر  اأين  اجلاري،  الكروي  املو�سم 
حديد  من  بيد  ال�رشب  الرئي�س 
املتقاع�سني  الالعبني  هدد  عندما 
عدم  حال  يف  عقودهم  بف�سخ 
الفرتة  خالل  امل�ستوى  حت�سني 

املقبلة.
ع.ق.

 تعقيبا على عر�س �شركة 
مدار لرتوؤ�س �شباب بلوزداد

عليق: �شاأح�شم موقفي 
الأ�شبوع املقبل

ال�سابق  الرئي�س  عليق  �سعيد  د  اأَكرّ
ا  عر�سً تلقى  اأنَرّه  العا�سمة  لحتاد 
تويل  بهدف  »مدار  جممع  من 
خالل  بلوزداد  �سباب  رئا�سة 
عليق  �سعيد  وقال  املقبلة،  الفرتة 
ال�رشكة  م�سوؤويل  �سيلتقي  اإنه 
الأمور،  حل�سم  املقبل،  الأ�سبوع 
�رشكة  م�سوؤويل  »التقيت  واأ�ساف 
مدار وعر�سوا علَيرّ رئا�سة �سباب 
جمدًدا  �سنلتقي  لكن  بلوزداد، 
الأ�سبوع املقبل للحديث عن بع�س 
اتفقنا  واإذا  املهمة،  التفا�سيل 
بلوزداد«،  ل�سباب  رئي�ًسا  �ساأكون 
اأن  اأوؤكده،  الذي  »ال�سيء  وتابع 

�سباب  يع�سق  مدار  �رشكة  مدير 
بلوزداد، ولديه م�رشوع كبري جًدا، 
و�رشاحة هذا امل�رشوع جد مهم، 

ويحم�سني كثرًيا«.
الفريق،  و�سعية  وبخ�سو�س 
وحتقيق  جًدا،  »معقدة  اأو�سح: 
البقاء �سعب للغاية؛ لأن كرة القدم 
امل�ستطيل  على  تلعب  ل  ببالدنا 
الأخ�رش واإمنا يف الكوالي�س، فمثاًل 
يف لقاء اأم�س اأمام برج بوعريريج 
من  بلوزداد،  �سباب  حرم  احلكم 
تفهم  وهنا  �سحيحة،  جزاء  ركلة 

كل �سيء«.
وكاالت

�شباب ق�شنطينة ي�شيع اللقب الثالث يف تاريخه

عمراين: نق�س الفعالية خانني 
واأعتذر جلماهري ال�شيا�شي

ق�سنطينة  �سباب  مدرب  عربرّ 
لت�سييع فريقه فر�سة  اأ�سفه  عن 
التتويج بلقب كاأ�س ال�سوبر الذي 
التي  املقابلة  خالل  خ�رشه 
بلعبا�س،  احتاد  اأمام  خا�سها 
ي�ستحقون  ل  اأنهم  اأكد  حيث 
واأنهم  خا�سة  اللقب  خ�سارة 
قدموا مباراة يف امل�ستوى ح�سبه 
ذلك  تتويج  ي�ستحقون  وكانوا 
عمراين  وعاد  الكاأ�س،  باإحراز 
التي  الإعالمية  الت�رشيحات  يف 
اإىل  اللقاء  نهاية  عقب  بها  اأدىل 
اللم�سة  غياب  حول  احلديث 
�سدد  اأين  املرمى  اأمام  الأخرية 
هداف  غلى  تفتقد  الت�سكيلة  اأن 
وتاأ�سف  ال�سباك،  الكرة يف  يودع 
اأمني  فريقه  هداف  غياب  على 
اللقاء وهو الذي ترك  عبيد عن 
الأمامي  اخلط  يف  كبريا  فراغا 
منذ تلقيه لالإ�سابة بداية املو�سم 

الكروي احلايل.
ن�سيان  �رشورة  عمراين  وطالب 
والرتكيز  التاج  وخ�سارة  اللقاء 
تنتزظرهم  التي  املباريات  على 

اأين  املقبلة،  املواعيد  يف 
موعد  على  النادي  يتواجد 
البطولة  مناف�ستي  خو�س  مع 
الوطنية وكاأ�س اجلمهورية ولعب 
رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين يلعب 
يف  مهمتني  مقابلتني  ال�سيا�سي 
وهران  مولودية  اأمام  البطولة 
ودفاع تاجتنانت، وتوجه املعني 
بالإعتذار  الت�رشيحات  اآخر  يف 
الذين  ال�سباب  جماهري  اإىل 
تنقلوا بقوة اإىل ملعب ت�ساكر ومل 

يبخل عليهم يف الت�سجيع.
ق�سنطينة  �سباب  �سيع  لالإ�سارة 
يف  الثالث  باللقب  التتويج 
لقبني  اإحراز  بعد  م�سواره 
و�سعية  يف  الوطنية،  للبطولة 
توؤكد املرحلة احلرجة التي مير 
الطاقم  جتعل  والتي  النادي  بها 
خالل  كبري  عمل  اأمام  الفني 
الأيام املقبلة خا�سة من الناحية 
الأمور  اإعادة  اأجل  من  النف�سية 
الت�سكيلة  وا�ستعادة  ن�سابها  اإىل 

للطريق ال�سليم.
عي�شة ق. 
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عي�شة ق.

الأطراف  بع�ض  جعل  ما  وهو 
الزامبي  النادي  مهاجم  تقرتح 
من اأجل التعاقد معه وامل�ساهمة 
القاطرة  م�سكل  على  الق�ساء  يف 
الأمامية، اأين ل ي�ستبعد اأن يفتح 
املفاو�سات  باب  حمار  الرئي�ض 
ي�رص  واأنه  خا�سة  الالعب  مع 
على التعاقد مع لعب باإمكانيات 
كبرية من اأجل التح�سري للم�ساركة 
القارية يف ظل رغبة الإدارة لعب 

يف  املو�سم  هذا  الأوىل  الأدوار 
العودة  اأجل  من  الوطنية  البطولة 
باللقب  التتويج  على  للتناف�ض 
الوفاق  رئي�ض  وي�رصع  القاري. 
لعبيه  عقود  جتديد  يف  حمار 
املقبل  الأ�سبوع  خالل  املنتهية 
وذلك يف �سورة احلار�ض م�سطفى 
اإ�سالم  بدران،  القادر  زغبة،عبد 
بكري، �سمري عيبود، عبد املوؤمن 
جابو واأكرم جحنيط والهدف منه 
التعداد  ا�ستقرار  على  احلفاظ 
تعداد  اأعمدة  رحيل  وتفادي 

املو�سم احلايل.
الفريق  ابن  يقرتب  املقابل،  يف 
وقت  اأي  من  اأكرث  بو�سار  �سفيان 
م�سى من العودة اإىل بيته الأ�سلي، 
بعدما ك�سفت م�سادر الو�سط من 
قررت  الإدارة  اأن  الفريق  داخل 
اإىل  املحوري  املدافع  اإعادة 
اأن  هل  �سبق  الذي  وهو  الفريق 
بلوزداد  �سباب  نحو  الوفاق  غادر 
قبل النتقال اإىل �سفوف مولودية 
وهران التي يلعب معها يف الوقت 

احلايل.

يف مو�سوع منف�سل، يتاأكد غياب 
عن  جابو  املوؤمن  عبد  القائد 
املربمج  العليا  اله�ساب  داربي 
برج  اأهلي  اأمام  الإثنني  هذا 
 13 اجلولة  �سمن  بوعريريج 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
الإ�سابة  من  تعافيه  عدم  ب�سبب 
اندماجه  وعدم  منها  يعاين  التي 
اجلماعية،  التدريبات  يف  بعد 
التعداد  عن  غيابه  يتوا�سل  اأين 
وعودته غلى املناف�سة تتاأجل اإىل 

موعد اآخر.

ي�شرع الأ�شبوع املقبل يف التجديد مع الالعبني املنتهية عقودهم

كامبويل يدخل اأجندة حمار ال�شتقدامه ها املركاتو ال�شتوي
تهتم اإدارة فريق وفاق �شطيف بخدمات الالعب لزارو�س كامبويل النا�شط يف �شفوف نادي زي�شكو يونايتد الزامبي، 

حيث تبحث اإدارة الرئي�س ح�شان حمار عن تدعيم الت�شكيلة مبهاجم �شريح يف ظل افتقارها ملهاجم قادر على حتويل 
الفر�س اإىل اأهداف يف ظل نق�س الفعالية الهجومية التي يعاين منها التعداد والتي دفعت باملدرب املغربي ر�شيد 

الطاو�شي اإىل مطالبة اإ‘دارة فريقه التعاقد مع مهاجم خالل مرحلة املركاتو ال�شتوي املقبل

عالمة اإميربو تك�شف القمي�س اجلديد للتعداد

مولودية اجلزائر ت�شد 
اليوم الرحال نحو جدة

 حت�شبا لإجراء عملية �شحب قرعة
 رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�س الكاف

االأندية اجلزائرية تتعرف 
اليوم على مناف�شيها

كالديرون: برييز �شبب 
عدم التعاقد مع كونتي

ي�سد فريق مولودية اجلزائر الرحال 
ال�سعودية  جدة  مدينة  نحو  اليوم 
تنتظرهم  التي  للمباراة  ا�ستعداد 
الن�رص  اأمام  املقبل  الثالثاء 
الدور  ذهاب  حل�ساب  ال�سعودي 
العربية  البطولة  من  النهائي  ثمن 
اجلزائر  ممثل  يعول  اأين  لالأندية، 
و�سع  على  العربية  املناف�سة  يف 
قدم يف الدور املقبل من املناف�سة 
على  التناف�ض  وموا�سلة  العربية 
الرغبة يف احل�سول  اللقب، يف ظل 
ماليا  اخلزينة  وتدعيم  تتويج  على 
يف ظل احلوافز املالية الكبرية التي 
و�سعها الحتاد العربي للعبة لفائدة 
العربية،  باملناف�سة  املتوج  الفرق 
العا�سمي  النادي  تعداد  ويعرف 
�سفوفه  اإىل  لعبني  ثالثة  عودة 
املباراة  يف  غائبا  كامن  بعدما 
اأمام  الوطنية  البطولة  من  ال�سابقة 
بكل  الأمر  ويتعلق  ال�ساورة  �سبيبة 
املعاقب  �سعال  فريد  احلار�ض  من 
والقائد  دينغ  األيو  والثنائي  حمليا، 
العودة  وهي  ح�سود،  الرحمان  عبد 
بقيادة  الفني  الطاقم  تريح  التي 
اجل  من  عمرو�ض  عادل  املدرب 
حت�سري مواجهة الن�رص باأريحية ويف 
املقابل،  يف  مكتمل.  تعداد  تواجد 
الريا�سية  املالب�ض  �رصكة  ك�سف 
»العميد«  يحمل  التي  »اإميربو« 
القمي�ض  عن  النقاب  عالمتها 
رفقاء  يرتديه  �سوف  الذي  اجلديد 
الالعب اأمني �سويبع فيما تبقى من 
الكروي  املو�سم  خالل  املناف�سة 
قام  الذي  القمي�ض  وهو  اجلاري، 
الت�سكيلة  لعبي  من  عدد  بتقدميه 

درارجة  وليد  املهاجم  يتقدمهم 
تعريف  اأجل  فيديو من  عرب مقطع 
اجلديد  بالقمي�ض  النادي  جماهري 
الذي �سوف يحمله لعبي فريقهم، 
جلنة  تتوجه  منف�سل  �سياق  يف 
جمهور  معاقبة  نحو  الن�سباط 
واحدة  مباراة  باللعب  املولودية 
وال�سبب  �ساغرة،  مدرجات  اأمام 
يعود غلى الالفتات التي تك حملها 
خا�سه  الذي  الأخري  اللقاء  خالل 
�سبيبة  اأمام  العا�سمي  النادي 
عبارات  تدوين  وعرف  ال�ساورة 
وبيع  ب�رصاء  الوطنية  البطولة  تتهم 

املباريات.

بن علجية وبعو�س 
يقرتبان من التوقيع

بيت  داخل  من  م�سادر  ك�سفت 
املدير  بقيادة  الإدارة  اأن  املولودية 
الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد �رصعت 
ال�ستوي،  للمركاتو  باكرا  التح�سري  يف 
اأين ينتظر ان يكون مهدي بن علجية 
اأول  املنتهي عقده مع �سبيبة القبائل 
اأكد  بعدما  النادي،  مع  املتعاقدين 
املعني ملقربيه انه لن يلعب يف تون�ض 
ب�سفوف  يلتحق  �سوف  كبرية  وبن�سبة 
وهو  فريقها  قمي�ض  املولودية حلمل 
التزام، يف  اأي  يتواجد حرا من  الذي 
املقابل، بدوره يقرتب الظهري الأي�رص 
من  بعو�ض  هواري  املدية   لأوملبي 
تدعيم  اأجل  من  باملولودية  اللتحاق 

الت�سكيلة على م�ستوى الوراقني.
عي�شة ق.

املعنية  اجلزائرية  الأندية  تتعرف 
للمو�سم  القارية  املناف�سة  بخو�ض 
مناف�سيها  على   2019/2018 الكروي 
القرعة  �سحب  عملية  �سمن  اليوم 
مناف�ستي  من  التمهيدي  للدور 
الكاف  وكاأ�ض  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
املغربية  بالعا�سمة  املربجمة 
اإجراء  تواريخ  تغريت  والتي  الرباط، 
الحتاد  قرر  بعدما  املناف�سات 
انطالقها  القدم  لكرة  الإفريقي 
ابتداء من نهاية �سهر نوفمرب اجلاري 

مثلما  اجلديد  العام  مطلع  عو�ض 
املقبلة،  الأعوام  يف  عليها  تعودت 
ويف هذا ال�سدد �سوف يتعرف كل من 
�سباب ق�سنطينة و�سبيبة ال�ساورة على 
اإفريقيا،  اأبطال  مناف�سيهم يف رابطة 
بينما ينتظر ن�رص ح�سني داي واحتاد 
املناف�سني  على  التعرف  بلعبا�ض 
يخو�ض  اأين  الكاف،  كاأ�ض  �سمن 
احتاد بلعبا�ض املناف�سة القارية لأول 

مرة يف تاريخه.
ع.ق.

ريال  رئي�ض  كالديرون  رامون  ك�سف 
قدوم  عدم  وراء  ال�رص  ال�سابق،  مدريد 
امللكي  الفريق  لتدريب  كونتي  اأنطونيو 
رغم الأنباء التي اأفادت بقرب تعيينه بعد 
اإقالة جولني لوبيتيغي، وقال كالديرون، 
يف ت�رصيحات لهيئة الإذاعة الربيطانية: 
»فلورنتينو برييز، الرئي�ض احلايل لريال 
ا�ستقدام  عدم  �سبب  هو  مدريد، 
واأ�ساف  كونتي«،  اأنطونيو  الإيطايل 
�سنوات   3 ملدة  عقًدا  طلب  »كونتي 
يكون  واأن  اأفراد،   5 معه  يجلب  واأن 
لكن  ال�سفقات،  اإبرام  يف  احلرية  لديه 
كالديرون:  وتابع  برييز«.  يقبله  مل  هذا 
الذي  املدرب  كونتي هو  اأن  اأعتقد  »ل 

اإنه  برنابيو،  �سانتياجو  جمهور  ينتظره 
مورينيو«،  جوزيه  مثل  دفاعي  مدرب 
يف  مدافعني   3 يلعب  »كونتي  واأو�سح 
اخللف، هذا ل يتوقعه جمهور الربنابيو، 
لقد حاول برييز �سابًقا مع مورينيو، لكنه 
مل يفز بدوري الأبطال وترك النادي يف 
ريال  اإدارة  واأطاحت  �سيئة«،  اأو�ساع 
مدريد برئا�سة فلورنتينو برييز بجولني 
لوبيتيغي من من�سبه، ب�سبب �سوء نتائج 
الفريق والهزمية القا�سية يف الكال�سيكو 
وا�ستقرت   5-1 بنتيجة  بر�سلونة  اأمام 
اإىل  موؤقت  ب�سكل  املهمة  اإ�سناد  على 

�سانتياغو �سولري.
ق.ر.

عربرّ عن غ�شبه للتغيريات التي

 

 اأعلنتها الرابطة يف الربجمة

مالل يهدد مبقاطعة 
كال�شيكو احتاد اجلزائر

الربجمة  مالل  �رصيف  القبائل  �سبيبة  فريق  رئي�ض  رف�ض 

بعدما  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنتها  التي  اجلديدة 

اجلزائر  باحتاد  جتمعها  التي  الكال�سيكو  مباراة  تاأخري  قررت 

�سمن اجلولة 13 من الرابطة الأوىل اإىل ال�ساد�ض نوفمرب املقبل 

حيث  �سابق،  وقت  كان مربجما يف  مثلما  منه  اخلام�ض  عو�ض 

عرب مالل عن �سخطه من التغيريات التي اأحدثها هيئة الرئي�ض 

عبد الكرمي مدوار وعرب عن انزعاجه من التعديل يف الربجمة 

الذي  التح�سريي  الربنامج  الفريق وفق  والذي يخلط ح�سابات 

ي�سعه الطاقم الفني، وك�سف مالل ملقربيه اأنه لن يلعب املباراة 

الربجمة خالل  التي حتدث يف  البلبلة  يقاطعها يف ظل  و�سوف 

والتي تخدم م�سالح فرق على ح�ساب  الكروي احلايل  املو�سم 

اأخرى ح�سبه، وهو الو�سع الذي رف�سه املعني وو�سل الأمر به 

اإىل التهديد باملقاطعة وعدم خو�ض مواجهة الحتاد يف تهديد 

اللعب  على  م�سددا  مدوار،  الكروية  الهيئة  رئي�ض  اإىل  �رصيح 

الثنني ولي�ض الثالثاء وفق الربجمة اجلديدة التي اأعلنها املوقع 
اللكترنوين للرابطة.

ع.ق.

 خا�س 13 دقيقة وتاأهل لربع
 نهائي كاأ�س رابطة املحرتفني

حمرز يتوج العب ال�شهر 
يف املان �شيتي واالحتاد 

االجنليزي يظلمه
توج ر�سميا الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز 

لالعب اخل�رص اأف�سل لعب يف ال�سهر رفقة الفريق ثالثا بن�سبة 18%، وجاء اختيار م�سجعي املان �سيتي ن�سبة ت�سويت قدرها 21% بينما حّل الالعب �سيلفا اأقرب مطارديه لبورت الذي حل ثانيا وحت�سل على ال�سدارة بعدما نال ت�سويتا بن�سبة 61% متقدما عن �سيلفا، حيث حّل متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية يف كبري عن زميليه يف الفريق اأميريك لبورت ودافيد الجنليزي ل�سهر اأكتوبر املن�رصم، بعدما تفوق بفارق بجائزة اأف�سل لعب يف فريقه مان�س�سرت �سيتي 
بالنظر للتاألق الالفت الذي اأبانه خالل املباريات 

اأبطال اأوروبا وقيادة لت�سكيلة املدرب ال�سباين بيب الفارطة �سواء يف الدوري الجنليزي اأو رابطة 
غوارديول اإىل ت�سدر جدول ترتيب الربميرليغ.

با�ستبعاد خريج نادي لوهافر الفرن�سي من التناف�ض وعك�ض ذلك، فاجاأ الحتاد الجنليزي لكرة القدم 
على جائزة لعب ال�سهر لأكتوبر من �سمن لعبي 

الدوري الجنليزي، بعدما مل ت�سم ا�سمه �سمن 
القامتة التي اأعلنتها والتي �سمت جمموع �ستة 

لعبني.
من جهة اأخرى، تاأهل حمرز رفقة ناديه اإىل الدور 

بعدما كانت له متريرات لزمالئه �سيعوا على اإثرها احتياطيا ولعب 13 دقيقة قدم خاللها مردودا مقبول اإبراهيم دياز، وهي املقابلة التي �سهدت دخول حمرز بثنائية نظيفة من ت�سجيل الالعب املغربي الأ�سلي بعدما جتاوز �سهرة اأول اأم�ض نادي فولهام وفاز عليه ربع النهائي لكاأ�ض رابطة املحرتفني الجنليزية 
حتويلها اإىل اأهداف.

ع.ق.

ريا�شةاجلمعة 2 ال�شبت3  نوفمرب  2018  املوافـق  ل24 �شفر 1440هـ 13



�لبي �أ�س جي يطمح لالبتعاد 
يف �ل�صد�رة بالليغ1

يف  واالبتعاد  حمليا  الرائعة  بدايته  موا�صلة  اإىل  اللقب  حامل  جرمان  �صان  باري�س  ي�صعى 
الفرن�صي  الدوري  من   12 املرحلة  افتتاح  يف  املبا�رش  مطارده  ي�صت�صيف  عندما  ال�صدارة 
وذلك قبل �صفره اإىل اإيطاليا خلو�س مباراته احلا�صمة اأمام نابويل االإيطايل يف م�صابقة دوري 
اأبطال اأوروبا، ويبتعد باري�س �صان جرمان، �صاحب العالمة الكاملة يف املراحل 11 التي لعبها 
حتى االآن، بفارق 8 نقاط اأمام ليل وهو يطمح اإىل حتطيم الرقم القيا�صي يف عدد االنت�صارات 
املتتالية يف البطوالت االأوروبية اخلم�س الكربى والذي يتقا�صمه مع توتنهام االندليزي الذي 
االأملاين توما�س  بروفة لرجال املدرب  ليل  كان حققه مو�صم 1960-1961، وتعترب مواجهة 
توخل قبل ال�صفر اإىل اإيطاليا، وبالتايل ي�صعون اإىل ا�صتغالل عاملي االأر�س واجلمهور لك�صب 
النقاط الثالث و�صحذ العزمية قبل القمة املرتقبة اأمام نابويل الثالثاء املقبل والتي �صتح�صم 

اإىل حد كبري م�صريهم القاري.
يعود املهاجم الدويل االأوروغوياين اإدين�صون كافاين اإىل �صفوف فريق العا�صمة بعدما غاب 
االأحد املا�صي عن مواجهة مر�صيليا ب�صبب اإ�صابة يف الفخذ تعر�س لها يف التدريبات اجلمعة، 
اأمام ليل خ�صو�صا يف خط الهجوم بتواجد  وميلك توخل االأ�صلحة الالزمة حل�صم مواجهته 
كافاين والربازيلي نيمار والواعد كيليان مبابي اإ�صافة اإىل االأرجنتيني اأنخل دي ماريا الذي 
مدد عقده مع النادي االأربعاء حتى عام 2021، واأكد توخل اأن حار�س املرمى الدويل االإيطايل 
ال�صابق املخ�رشم جانلويجي بوفون �صيكون اأ�صا�صيا يف املباراتني املقبلتني �صد ليل ونابويل، 
وجلاأ توخل اإىل مبداأ املداورة بني بوفون واألفون�س اأريوال يف حرا�صة عرين فريق العا�صمة، 
لكن االإيطايل كان م�صطرا اإىل الغياب عن امل�صابقة القارية يف املباريات الثالث االأوىل ب�صبب 
االإيقاف، ومتيل الكفة ل�صالح باري�س �صان جرمان يف مواجهاته 15 االأخرية لليل يف خمتلف 
امل�صابقات حيث فاز 12 مرة مقابل 3 تعادالت، ويدخل ليل املباراة بعدما حقق الفوز يف 
مبارياته االأربع االأخرية وهو �صي�صعى اإىل الظفر بنقطة واحدة على االأقل لالإبقاء على فارق 

النقاط الثماين التي تف�صل بينهما ووقف االنت�صارات املتتالية حلامل اللقب.
وميلك ليون فر�صة انتزاع املركز الثالث من مونبلييه عندما ي�صت�صيف بوردو اليوم، وا�صتعاد 
ليون توازنه بفوزين متتاليني عقب تعرث يف مباراتني متتاليتني، وهو �صيطمح اإىل تعميق جراح 
بوردو الذي تلقى هزميتني متتاليتني من اأجل انتزاع املركز الثالث من مونبلييه الذي تنتظره 

رحلة �صعبة غدا يف ختام املرحلة ملواجهة مر�صيليا. 

بر�صلونة ي�صتبعد �خليار�ت 
�جلنونية يف �صفقة ر�بيو

ما زال بر�صلونة يتطلع حل�صم �صفقة الفرن�صي اأدريان رابيو العب باري�س �صان جريمان، الذي ينتهي 
عقده مع الفريق الباري�صي بنهاية املو�صم احلايل، وقالت �صحيفة »موندو ديبورتيفو«، اإن بر�صلونة 
يريد التوقيع مع رابيوو�صط اهتمام العديد من االأندية، مثل ليفربول وجوفنتو�س ومان�ص�صرت �صيتي 
وميالن، وبالطبع باري�س �صان جريمان الذي ما زال يرغب يف التجديد لالعب واالحتفاظ به، واأكدت 
ال�صحيفة اأن هناك هدوء داخل بر�صلونة وحديث م�صتمر مع رابيو، حيث قدم البار�صا عدة عرو�س 

لالعب من اأجل اإقناعه باالن�صمام للفريق.
التنفيذي  الرئي�س  العملية، مب�صاعدة  على  ي�رشفان  اأبيدال  واإيريك  �صيجورا  بيب  اأن  اإىل  واأ�صارت 
للنادي اأو�صكار جراو، وت�صري املعلومات اأن رابيو بات قريبًا جًدا من اتخذ القرار، ويرغب بر�صلونة 
يف االتفاق مع الالعب يف فرتة االنتقاالت ال�صتوية املقبلة، وانتظار و�صوله جماًنا يف جويلية املقبل 
ب�صكل جماين، ال�صيما واأنه مل يجدد مع باري�س حتى االآن رغم حماوالت نادي العا�صمة الفرن�صية، 
ا قوية لالعب الفرن�صي، لكنهم ال يفكرون  وك�صفت ال�صحيفة باأن بر�صلونة يدرك اأن هناك عرو�صً
بالقيام ب�صيء جمنون« واإنفاق مبلغ �صخم من اأجل �صمه، خا�صة اأنه ما زال �صاًبا وعقده على و�صك 

االنتهاء.

�ليويف ينهي تعاقده مع ماروتا
اأ�صارت  التنفيذي جوزيبي ماروتا، فيما  رئي�صه  اإنهاء عقد  االإيطايل ر�صميا  نادي جوفنتو�س  اأعلن 
تقارير اإىل اقرتابه من تويل مهمة اإدارية مع نادي اإنرت ميالن، واأ�صار النادي اإىل اإنهاء عقد التوظيف 
ملاروتا 61 عاما واملدير املايل األدو مات�صيا 62 عاما، و�صينال ماروتا الذي اأم�صى 8 �صنوات مع 
تعوي�صات  اأعلن عن  اأن جوفنتو�س  يورو و�صحيح  بقيمة 361،775  تعوي�صا  العجوز«  »ال�صيدة  فريق 
ماروتا، اإال اأن االأخري قد يح�صل على مبلغ نهائي يبلغ عدة ماليني من �صمن خطة للحوافز وقعها 

قبل عدة �صنوات.
وكان ماروتا اأعلن يف نهاية �صبتمرب املا�صي تخليه عن من�صبه قائال »لقد كانت ثماين �صنوات رائعة، 
�صيبقى جوفنتو�س دوما يف قلبي، النهاية الطبيعية للعقد �صتكون يف 25 اأكتوبر ولن يح�صل جتديد«، 
وكان ماروتا اأحد رموز نه�صة جوفنتو�س يف العقد احلايل الذي �صهد مطلع املو�صم �صم الربتغايل 
كري�صتيانو رونالدو، اأف�صل العب يف العامل خم�س مرات من ريال مدريد االإ�صباين مقابل نحو 100 
اأبطال  اأربع مرات وبلوغ نهائي دوري  الكاأ�س  مليون يورو، و�صاهم باحرازه لقب الدوري 7 مرات، 
اأوروبا مرتني، واأ�صارت �صحيفة »توتو�صبورت« اإىل اأن ماروتا �صيتوىل هذا املن�صب مع نادي اإنرت يف 
اإنرت لثالث �صنوات براتب �صنوي  اأنه �صيتعاقد مع  اأ�صارت »كوريريي ديال �صريا« اإىل  ميالنو، فيما 

يناهز 3 ماليني يورو.                                                      

جوفنتو�س ي�صعى ملو��صلة �ل�صيطرة �ملطلقة
عن  اللقب  حامل  جوفنتو�س  يبحث 
ال�صدارة عندما  موا�صلة حتليقه يف 
ي�صتقبل كالياري اليوم يف املرحلة 11 
من الدوري االإيطايل والتي افتتحها 
نابويل الثالث ام�س مبواجهة اأمبويل، 
وهو  املواجهة  جوفنتو�س  ويخو�س 
»ال�صريي  يف  بعد  يخ�رش  مل  الوحيد 
اأ«، اإذ قلب تاأخره يف اجلولة ال�صابقة 
اإىل  النخبة  اإىل  العائد  اأمبويل  اأمام 
اجلديد  لنجمه  بهدفني   1-2 فوز 
رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل 
ويت�صدر فريق »ال�صيدة العجوزحامل 
ال�صابقة،  ال�صبعة  اللقب يف املوا�صم 
نابويل،  عن  نقاط   6 بفارق  الرتتيب 

ليعادل اأف�صل بداية له يف الدوري بعد 10 مبارياتعلى غرار مو�صم 2013 عندما حقق 28 نقطة، ويتوقع اأن يعود اإىل ت�صكيلة 
األيغري العب و�صطه الهجومي الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س والدفاعي االأملاين �صامي خ�صرية، فيما قد يغيب العب الو�صط 
يف  كالياري  على  كبري  ب�صكل  يوفنتو�س  وتفوق  االإ�صابة،  ب�صبب  كييليني  جورجو  الدفاع  وقلب  برناردي�صكي  فيديريكو  االآخر 

ال�صنوات املا�صية، ويعود فوز فريق جزيرة �رشدينيا االأخري يف الدوري اإىل العام 2009.
الدقيقة  روما يف  بعد معادلته  النقاط  اإهدار  االأنرت، عن وقف  االأهداف عن  بفارق  يتخلف  الذي  نابويل  يبحث  يف املقابل، 
باري�س  ملواجهة  ي�صتعدون  الذين  اأن�صيلوتي  املدرب  رجال  على  ويتعني  ال�صدارة،  من  منطقة  م�صافة  على  للبقاء  االأخرية، 
�صان جرمان الفرن�صي يف دوري االأبطال، احلد من اأخطائهم، بحال اأرادوا احلفاظ على لقب املناف�س االأول لفريق »ال�صيدة 
العجوز«، وذلك يف ظل التطور ال�رشيح النرت ميالن، و�رشق االأنرت االأ�صواء بفوزه ال�صاد�س تواليا يف ظل تاألق قائده وهدافه 

االأرجنتيني ماورو اإيكاردي.
وي�صتقبل انرت الذي �صيواجه بر�صلونة االإ�صباين الثالثاء يف دوري االأبطال، جنوى 11 الذي مل يفز يف اآخر اأربع مباريات، وبن�صبة 
اأقل، طراأ حت�صن على نتائج جاره ميالن الذي ت�صلق الرتتيب تدريجيا من املراكز 14 اىل ال�صابع ثم ا�صتقر حاليا يف الرابع بعد 
فوزه االأربعاء يف مباراة موؤجلة على جنوى يف الدقيقة االأخرية عرب مدافعه الدويل األي�صيو رومانيويل معو�صا الهدف الذي �صجله 

يف مرمى فريقه عن طريق اخلطاأ.

الدوري  يف  الثالث  املركز  يحتل  الذي  ا�صبيلية  تعادل 
ذهاب  يف  فيانوفين�صي  مع  ام�س  اأول  �صلبياً  اال�صباين 
الدور 16 من بطولة كاأ�س ملك اإ�صبانيا، وخ�رش اإ�صبانيول 
م�صيفه  اأمام  الدوري  يف  اخلام�س  املركز  يحتل  الذي 
ال�رشبي  الفائز  هديف  و�صجل   ،2-1 بنتيجة  قاد�س 
�صجل  بينما  عزاموم  كرمي  والفرن�صي  ليكيت�س  ديجان 
املركز  �صاحب  اإيبار  و�صقط  بوادو،  خافيري  الإ�صبانيول 
خيخون  �صبورتينغ  م�صيفه  اأمام  الليغا،  ترتيب  يف  الث13 

وال�صوي�رشي  دورديفيت�س  اأورو�س  لل�رشبي  نظيفة  بثنائية 
نفتايل مانزامبي، وانتهت مباراة �صلتا فيغو و�صيفه ريال 
ياغو  �صجله  للم�صيف  بهدف   ،1-1 بالتعادل  �صو�صييداد 
اأ�صبا�س بينما انتظر �صو�صييداد حتى الدقيقة 89 ملعادلة 
النتيجة عرب خوامني. اإىل ذلك، تعادل فياريال مع م�صيفه 
على  بيتي�س  ريال  وفاز   ،3-3 الثانية  الدرجة  من  اأملرييا 
�صريجيو  �صجله  نظيف  بهدف  �صانتادر  را�صينغ  م�صيفه 

ليون من ركلة جزاء يف الدقيقة الثامنة.

انتقد رودولفو دونوفريو رئي�س ريفر بليت االأرجنتيني، ت�رشف ريال 
مدريد بالتفاو�س مع العب و�صط فريقه ال�صاب اإزكويل باال�صيو�س، 
ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف  دونوفريو  وقال 
االإ�صبانية: »حتى هذه اللحظة كنت اأظن اأن كل �صيء جمرد �صائعات، 
لكن تبني يل العك�س«، واأكد دونوفريو اأن هناك حمادثات فعلية بني 
ريال مدريد وباال�صيو�س، وقال: »لقد تاأكدنا من ذلك من ممثله، اإن 
العريق  مدريد  ريال  يتفاو�س  كيف  اأعرف  ال  يده�صنا،  االأمر  هذا 

الهام�س«،  على  وو�صعه  نادينا،  احرتام  دون  الالعب  مع  مبا�رشة 
وكانت تقارير قبل اأيام اأكدت تو�صل ريال مدريد التفاق مع الالعب، 
اإال اأن دونوفريو قال: »فريق ريال مدريد بعراقته و�صداقته التاريخية 
مع ريفر بليت، لن يقوم مبثل هذا االأمر«، واختتم دونوفريو، الذي 
اأكد �صعوره بخيبة اأمل »�صبق واأن قلت باالأم�س ما اأح�س به، واأعيد 
تاأكيده، هذا االأمر ال يتطابق مع الروابط التاريخية بيننا وبني ريال 

مدريد«.

�إ�صبيلية ي�صقط يف فخ �لتعادل بكاأ�س �مللك

ت�صرفات برييز تخيب رئي�س ريفر بليت

للكاحل االأمين خالل مواجهة يفكر نيكو كوفات�س مدرب بايرن ميونخ، يف عدة حلول لتعوي�س غياب االإ�صباين تياغو األكانتارا العب الفريق البافاري ب�صبب �ألكانتار� يت�صبب يف حرية كوفات�س الرباط اخلارجي  لتمزق يف  اأ�صابيع، بعدما تعر�س  لعدة  االإ�صباين  الدويل  ال�صيما خالل كيميت�س ل�صغل مركز األكانتارا يف و�صط امللعب.رودينجهاو�صن الثالثاء املا�صي يف كاأ�س اأملانيا، وبح�صب موقع »�صبورت1«، فاإن كوفات�س قد يلجاأ للظهري االأملاين جو�صوا االإ�صابة، ويغيب  االأخرية،  الربعة  االنت�صارات  اأ�صهم يف  الذي  األكانتارا،  بغياب  لبايرن  الفادحة  اخل�صارة  اإىل  املوقع  ا بعدما قطع اأكرث من 12 كم خالل املباراة، ورغم اإجادة كيميت�س يف و�صط امللعب، اإال الفوز على فولف�صبورغ يف البوند�صليغا، وخالل فوز الفريق البافاري على ماينز كان لالعب دور بارز لي�س بت�صجيل هدف واأ�صار  بايرن ميونخ ال�صت�صافة فرايبورغ على ملعب األيانز اأرينا اليوم يف اجلولة العا�رشة من البوند�صليغا.اأن كوفات�س قد يبحث عن حلول اأخرى باإقحام خايف مارتينيز، ليون جوريت�صكا اأو ريناتو �صان�صيز بداًل من األكانتارا، وي�صتعد فح�صب، بل كان اأكرث الالعبني رك�صً
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»جو العظيم« لأ�سرف اخلماي�سي

�سراعات اأيديولوجية فوق مياه املتو�سط
فوق �سطح قارب متهالك تتقاذفه اأمواج البحر املتو�سط تدور اأحداث رواية »جو العظيم«، اأحدث اأعمال الكاتب امل�سري اأ�سرف اخلماي�سي، 

التي تتجاوز يف معانيها واأفكارها جمرد رحلة هجرة غري �سرعية تعي�سة نحو �سواطئ اأوروبا وتبداأ الأحداث من مرفاأ �سغري بعيد عن 
عيون الأمن ينطلق منه »جو العظيم« ا�سم القارب الذي يقل 200 مهاجر غري �سرعي، تتباين انتماءاتهم وتوجهاتهم وعقلياتهم بات�ساع 
احلياة واختالفها ربان القارب اأو »الكابيتانو« كما يحلو له اأن يطلق على نف�سه، هو »الري�س زبيبة«، لكنه لي�س البطل الرئي�سي للرواية، 

فالبطولة جماعية تتقا�سمها جمموعة من ال�سخ�سيات التي تظهر تدريجيًا مع �سري الرحلة.

ق٫ث

�سراع
غري  املهاجرين  بني  ومن 
الت�شكيلي  الفنان  ال�رشعيني، 
وفتاة  ال�شلفي،  وال�شيخ 
رجل،  زي  يف  املتنكرة  الليل 
مناذج  وهي  التقي،  وامل�شيحي 
لي�شنع  بعناية  امل�ؤلف  اختارها 
ويدير ال�رشاعات الأيدي�ل�جية، 
منت  على  والثقافية،  والدينية، 
جمتمع  اأي  مثل  ومثله  القارب. 
»ج�  ف�ق  اخلالفات  تدب 
اجلميع  هدف  اأن  رغم  العظيم« 
�ش�اطئ  اإىل  ال��ش�ل  واحد: 
ياأخذ  امل�ؤلف  لكن  اإيطاليا، 
ت�شبح  اآخر  جمرى  يف  الأحداث 
فكرة  جمرد  الهجرة  رحلة  معه 

على الهام�ش.

فوق �سطح املاء
»الري�ش  �شخ�شية  �شعف  مع 
اأمام  املجال  يت�شع  زبيبة« 
اأيدي�ل�جيا ملحاولة  كل  �شاحب 
وخطف  املهاجرين  ا�شتقطاب 

اأن  رغم  مناف�شيه  من  ال�ش�ء 
تط�ل  األ  يفرت�ش  الرحلة 
فنت  تندلع  �شاعات  من  لأكرث 
م�شاكل  القارب  وي�اجه  وتخمد، 
اأن  اإىل  وتنطفئ  ت�شتعل  خمتلفة 
املحت�م  م�شريه  القارب  ي�اجه 
من  قليلة  فئة  لكن  بالتحطم، 
املهاجرين تنج� بعد �رشاع مع 
عاملاً  لنف�شها  وت�شنع  الأم�اج، 

جديداً ف�ق �شطح املاء.

الفناء واخللود
وم�ت  للقارب  حدث  ما  ورغم 
العامل  يخل�  ل  املهاجرين،  باقي 
املاء  �شطح  ف�ق  اله�ش  اجلديد 
التي  واملجادلت  اخلالفات  من 
فر�شتها  مت�شعبة  م�شارات  تاأخذ 
وهي  الرواية،  املحيطة  الظروف 
اإىل  اإ�شافًة  للخماي�شي،  اخلام�شة 
تاأتي  ق�ش�شية،  جمم�عات  ثالث 
م�رشوعه  عن  كبري  حد  اإىل  بعيدة 
البداية  منذ  فيه  ركز  الذي  الأدبي 
الفناء واخلل�د، و�رشاع  على فكرة 
جابت  وبينما  القدر.  مع  الإن�شان 
خيالية  ع�امل  ال�شابقة  رواياته 
ر�شم  الأر�ش  على  حتققها  ي�شعب 
العظيم«  »ج�  اأحداث  امل�ؤلف 

ال�اقع واأ�شفى  اإىل  اأقرب ما تك�ن 
تدور  تقليدية  �رشاعات  عليها 
العامل  يف  جمتمع  اأي  داخل 
جاءت  اأي�شاً  الرواية  و�شخ�شيات 
منذ  وحمددة  ومبا�رشة  وا�شحة 
�شخ�شية  كل  ظه�ر  فمع  البداية، 
و�شفاً  لها  ي�شع  امل�ؤلف  كان 
ال�شلفي،  مثل  عنه،  احلياد  ي�شعب 
القارئ  على  ف�ت  ما  والعلماين، 
رد  يف  والتفكري  الندها�ش  متعة 

فعل كل �شخ�شية.

مفاجاأة
العظيم«  »ج�  اأعطى  ما  رمبا  لكن 
ه�  والتميز،  احلي�ية  من  �شيئاً 
ال�شخ�شيات  بني  اجلريئة  احل�ارات 
كثري  يتجنب  اإىل ق�شايا  التي تطرقت 
الكتاب اخل��ش فيها، واحل�ارات  من 
تعك�ش  التي  �شخ�شية  لكل  الداخلية 
اإىل  اأيدي�ل�جيا  كل  �شاحب  نظرة 
املحيط  واملجتمع  والآخر،  نف�شه، 
البداية  من  الأحداث  �شارت  وبينما 
النهاية يف م�شارات �شبه حمددة،  اإىل 
وكاأنها  مفاجئة  الرواية  خامتة  جاءت 
�شحكة كبرية �شاخرة، يطلقها امل�ؤلف 
ظلت  التي  �شخ�شياته  كل  وجه  يف 

تت�شارع فكرياً ط�ال ال�قت.

الإعالمي امل�سري حمدي قنديل يف ذمة اهلل
ي�م  من  متاأخر  وقت  يف  ت�يف 
الإعالمي  املا�شي   الأربعاء 
 82 عن  قنديل  حمدي  امل�رشي 
عاماً بعد �رشاع مع املر�ش تاركاً 
العمل  من  ط�ياًل  م�ش�اراً  خلفه 

ال�شحايف والتلفزي�ين.
الإعالميني  من  عدد  ونعاه 
الت�ا�شل  و�شائل  عرب  امل�رشيني 
الجتماعي منهم وائل الإبرا�شي، 
عامر،  و�رشيف  الليثي،  وعمرو 
نعاه  كما  علي،  الرحيم  وعبد 

عدد من الإعالميني العرب منهم 
وال�شع�دي  داود،  ليليان  اللبنانية 
الإعالمي  وكتب  الروقي  مالك 
على  املريازي  حافظ  امل�رشي 
ح�شابه بفي�ش ب�ك: »ت�يف حمدي 
قنديل بعد ع�رشة اأيام من تده�ر 
�شحته وو�شعه على جهاز التنف�ش 
ال�شع�دي  بامل�شت�شفى  ال�شناعي 
الأملاين بالقاهرة، ويتم التح�شري 

جلنازته غداً اخلمي�ش«.
ل�شقيقه  »عزائي  واأ�شاف 

قنديل،  عا�شم  الأ�شتاذ  املحامي 
ل�رشيكة  والتقدير  الحرتام  وكل 
حياته ال�شيدة جنالء فتحي، التي 
الأخرية  ال�شن�ات  �شنده يف  كانت 
الكل�ي  الف�شل  من  معاناته  مع 

وجل�شات غ�شيل الكلى«.
بالإعالم  العمل  قنديل  ع�شق 
اأجله  من  وترك  �شبابه  منذ 
درا�شة  اإىل  ليتح�ل  الطب  درا�شة 
ال�شحافة بكلية الآداب يف جامعة 
القاهرة، وا�شتغل ببع�ش ال�شحف 

قبل اأن يلتحق بالعمل يف التلفزي�ن 
ال�شحافة  بني  ربط  امل�رشي، 
برناجمه  خالل  من  والتلفزي�ن 
التلفزي�ين »اأق�ال ال�شحف« الذي 
كان يتناول فيه ما تن�رشه ال�شحف 
قدم  والنقد،  التحليل  من  ب�شيء 
قنديل برامج تلفزي�نية يف قن�ات 
حظت  وعربية،  م�رشية  ف�شائية 
امل�شاهدين  من  وا�شعة  مبتابعة 
على  التحرير«  »رئي�ش  منها 
امل�رشي  التلفزي�ن  �شا�شة 

و«قلم  درمي  ف�شائية  على  ثم 
�شا�شة  على  قدمه  ر�شا�ش«الذي 
مقابالت  اأجرى  دبي  تلفزي�ن 
والقادة  الروؤ�شاء  من  عدد  مع 
اأمثال  وال�شابقني  العرب احلاليني 
العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�ش 
ب�شار  ال�ش�ري  ب�تفليقة،والرئي�ش 
الراحل  الليبي  والزعيم  الأ�شد، 

معمر القذايف.
كان ع�ش�اً يف جمل�ش اأمناء احتاد 
امل�رشي  والتلفزي�ن  الإذاعة 

جائزة  اإدارة  جمل�ش  واختاره 
»�شخ�شية  العربية  ال�شحافة 
عن   2013 يف  الإعالمية«  العام 
جممل عطاءاته على مدى ن�شف 
قرن دون �شريته الذاتية يف كتاب 
�شدر  مرتني«  »ع�شت  بعن�ان 
يف  بالقاهرة  ال�رشوق  دار  عن 
الإعالمي  جنازة  �شيعت  و   2014
الراحل بعد �شالة ظهر اأول اأم�ش 
الرحمن  م�شجد  من  اخلمي�ش 

الرحيم بالقاهرة. 
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للكاتب قلويل بن �ساعد

احتفاء باملكان يف ق�س�ص »وقائع من�سية من �سرية الكولونيل باباي«
اجلزائري  والناقد  الكاتب  يقدم 
جمم�عته  �شاعد  بن  قل�يل 
من�شية  »وقائع  الأخرية  الق�ش�شية 
متكئا  باباي«  الك�ل�نيل  �شرية  من 
يحتفي  الذي  املكان  ذاكرة  على 
به يف اأغلب ق�ش�شه، بينما يقارب 
بن  ق�شم  املجتمع  وماآزق  حالت 
عن  ال�شادرة  جمم�عته  �شاعد 
اجلزء  يف  جزئني  اإىل  الكلمة  دار 
ويف  ق�شرية  ق�ش�ش  ت�شع  الأول 
وع�رشون  واحد  الثاين  اجلزء 
الكاتب  ويجدد  ق�شة ق�شرية جدا 
ال�شتغال  رغم  بال�رشد  عالقته 
الثقايف  والنقد  بالنقد  الدائم 

ومراجعة  متابعة  يف  وامل�شاركة 
حيث  باملقالت،  الأدبية  الأعمال 
يبدو يف جمم�عته هذه بعيدا عن 
لغة النقد وخمل�شا للغته ال�رشدية 
املبنية على جمل ط�يلة وكثري من  

ال��شف والت�ش�ير.
�شرية  من�شية من  »وقائع  ق�شة  يف 
الكاتب  ي�شتعيد  باباي«  الك�ل�نيل 
تاريخ مدينة »زنينة« منذ الث�رة اىل 
غاية التغريات التي اأ�شابتها واأتت 
مقاهيها  ويط�ف  معاملها،  على 
باأعالمها  ويعرف  و�ش�ارعها 
ورم�زها، لت�شبح الق�شة اأقرب اإىل 

ب�رتريه ل�جه مدينة متح�لة.

وعلى ل�شان البطل يف ق�شة »طيف 
قابيل« يقدم قل�يل ورطة ال�شجني 
بعد  ،قتل  بجرمية  يتهم  الذي 
جلرمية  م�رشح  يف  عليه  عرث  اأن 
على  يركز  ول  القتيلة،  جثة  اأمام 
بينهما  ما  بل  ال�رطة  اأو  اجلرمية 
العالقات  رمزية عن  من حكايات 
حتى  جت�شدها  التي  وال�رشاعات 
بع�ش احلي�انات يت�شلل  بن �شاعد 
من خال »منرة يف مهب العا�شفة« 
لنا  لأعماق املجتمع عندما يقدم 
ت�اجه  التي  امل��شيقى  اأ�شتاذة 
فت�شطر  املتزمتني  من  جمم�عة 
ف�شيحة  تلفيق  بعد  لالن�شحاب 

لها، ومن امل��شيقى اىل النحراف 
اأني�شا  النحراف  عامل  يف  لتجد 
املدر�شة  اإىل  اإعادتها  على  قادرا 
بها  يعج  مفارقة  يف  جمددا، 
اإىل  القا�ش  ويلجاأ  املجتمع. 
للمرة  جدا  الق�شرية  الق�ش�ش 
يكثف  اإ�شداراته، حيث  الأوىل يف 
ال�رشد واللغة على عك�ش ن�ش��شه 
تخ�شع  والتي  املعتادة  الق�ش�شية 
يتما�شى  مراقب  �رشدي  لنف�ش 

و�رشورة الق�شة الق�شرية.
الق�شرية  الق�ش�ش  اأن  ورغم 
وقريبة  رمزية  كانت  واختياراتها 
اإل  للكاتب  املعريف  اله��ش  من 

املجتمع  وقائع  من  تخل�  ل  اأّنها 
بن  ي�ؤثث  والكتابة  الأدب  وحالت 
�شاعد جمم�عته باأدوات و�شخ��ش 
غرار  على  النايلي  الرتاث  من 
من  وباأبيات  واأجزائها،  اخليمة 
حملية  وف�شاءات  ال�شعبي  ال�شعر 
و«ال�شارف«  »زنينة«  غرار  على 
و«اجللفة« و«عني الرومية«، لت�شبح 
ولكنها  واقعية وحملية،  جمم�عته 
اأ�شيلة على طريقته يف فهم الق�شة 

يف اأعماله ال�شابقة.
روح  اإىل  جمم�عته  الكاتب  رفع 
حميد  الراحل  واجلامعي  ال�شاعر 
له  مرافقا  كان  وقد  نا�رش خ�جة 

الثقافية،  الفعاليات  من  الكثري  يف 
كما عمال معا على ا�شدار اأعداد 
الثقافية  الأدبية  املجلة  من 
قّدم  اأن  لقل�يل  �شبق  م�شارات 
بالإ�شافة  الإ�شدارات  من  الكثري 
اإىل م�شاهمته الفارقة يف امل�شهد 
تنظيم  على  وق�فه  عرب  الأدبي 
كثرية،  اأدبية  ولقاءات  ملتقيات 
»�شلطانة  الق�شة  يف  اأ�شدر  وقد 
والعا�شفة« ثم »�شدر احلكاية« كما 
»ا�شرتاتيجيات  النقد  يف  له  �شدر 
حداثة  يف  و«مقالت  القراءة« 

الن�ش اجلزائري«.
ق.ث/وكالت



مقاربات

 طارق رم�ضان 
و�أ�ضئلة »مي تو«

ان�سغلت فرن�سا، خالل الأيام الأخرية، مب�ستجدات ملف الأكادميي 
واملثقف الإ�سالمي، طارق رم�سان، حفيد موؤ�س�س »جماعة الإخوان 

امل�سلمني« ح�سن البنا، واملحتجز قيد التحقيق بتهمة العتداء اجلن�سي 
على امراأتني. فبعدما داأب رم�سان، منذ احتجازه يف فرن�سا قبل ثمانية 

اأ�سهر، على اإنكار اأي ات�سال جن�سي باملّدعيتني.

ر�سا الأطر�س/موقع املدن

ر�سائل  اأخرياً  ت�رسبت 
يف  انخراطه  ت�ؤكد  ن�سية 
عالقة جن�سية معهما، ويف 
يعتذر  كان  الر�سائل  بع�ض 
»خ�سنة«.  ممار�سات  عن 
اإىل  رم�سان  ا�سطر  هكذا، 
الرتاجع عن اأق�اله ال�سابقة 
بالعالقتني  واالعرتاف 
اإ�رساره  مع  اجلن�سيتني، 
على اأنهما كانتا بالرتا�سي. 
الر�سائل  تلك  اإن  واحلال 
الن�سية، بح�سب التحليالت 
االإعالمية والقان�نية، �سيف 
اأرغمت  فاإذا  حّدين.  ذو 
الداعية  وه�  رم�سان، 
االإ�سالمي واملتزوج واالأب 
الأربعة اأوالد، على االعرتاف 
خارج  مار�سه  بجن�ض 
اأي�ساً  فاإنها  الزواج،  اإطار 
يف  املّدعيتني  دخ�ل  بّينت 
اإذ  بر�ساهما،  معه  عالقة 
ر�سالة  يف  اإحداهما  تق�ل 
من  »اأغار  رم�سان  اإىل 

تابعيك«.
التفا�سيل تت�سعب، واجلدل 
ال ينتهي. لكن، قبل الدخ�ل 
الذي  ال�سجال  دقائق  يف 
ينتهي  وال  باجلندر  يبداأ 
بد  ال  اله�ية،  ب�سيا�سات 
ر: هذا واحد  من وقفة تذُكّ
ورمبا  باملئات  ملفات  من 
باالآالف فتََحتها ح�ل العامل، 
اأمّتت  التي  ت�«  »مي  حملُة 
عام  االأول.  عامها  اأخرياً 
والف�سح،  الب�ح  من  كامل 
واملحا�سبة،  الرتا�سق 
االأمل.  من  الكثري  والكثري 
اأ�س�ار  نخر  من  كامل  عام 
االأكرث  واحللقات  النخب 
العام.  ال�عي  يف  تاأثرياً 
وكان اأي�ساً عاماً ل�سطحات 
تطهرية مزعجة، خ�س��ساً 
يف عامل الفن واالإبداع، من 
قبيل ممار�سة الرقابة على 
اإيغ�ن  لل�حات  مل�سقات 
التي   )1918-1890( �سيلي 

الدع�ة  اأو  عراة،  ت�س�ر 
لبالث��ض  ل�حة  اإزالة  اإىل 
متحف  من   )2001-1908(
ني�ي�رك  مرتوب�ليتان 
دفاعاً  تعترب  اأنها  بحجة 
عن االعتداء اجلن�سي على 

االأطفال. 
»مي  اأوىل  �سنة  خالل  ويف 
املتحدة  ال�اليات  يف  ت�«، 
رجل   200 َفَقد  مثاًل، 
وظيفته  جماله،  يف  بارز 
ب�سبب  القيادي،  دوره  اأو 
ادعاءات علنية بالتحر�ض/
بح�سب  اجلن�سي،  االعتداء 
»ني�ي�رك تاميز«.  �سحيفة 
اأي�ساً،  تقدير  اأقل  ويف 
عن  �سخ�ساً   920 حتدث 
اأ�سكال  من  ل�سكل  التعر�ض 
يد  على  اجلن�سي  االنتهاك 
ه�ؤالء  من  اأكرث  اأو  واحد 
وتكت�سب  املئتني.  الرجال 
االأرقام ثقاًل لدى مقارنتها 
بح�سيلة العام ال�سابق على 
انطالقة »مي ت�«، وهي 30 
اأقيل�ا  اأو  ا�ستقال�ا  رجاًل 
ادعاءات  اإثر  عملهم  من 
علنية بالتحر�ض. لكن الرقم 
االأكرث اإثارة لالهتمام ي�سري 
يف  ُعين�ا  �سخ�ساً   124 اإىل 
ال�ظائف/االأدوار  تلك 
ن�ساء،  منهم   54 ال�ساغرة، 
وهذا  الن�سف.  قرابة  اأي 
اأنظار  �سي�ستقطب  ما 
مقبلة:  لفرتة  املراقبني 
الن�ساء  اأداء  �سيك�ن  كيف 
يف ال�سلطة، على االأقل تلك 

العينة؟ 
الدرا�سات  قالت  لطاملا 
القيادة  الن�ساء ميار�سن  اأن 
ب�سكل خمتلف: يخلقن بيئة 
حيث  احرتاماً،  اأكرث  عمل 
التحر�ض،  انت�سار  يرّجح  ال 
وحيث ت�سعر الن�ساء براحة 
يف  الن�ساء  عنه.  االإبالغ 
القيادة ي�ّظفن ن�ساء مبعدل 
الرجال،  القادة  من  اأكرب 
وهن اأكرث مراعاة للم�ساواة 
ويف  والفر�ض.  الرواتب  يف 

الن�ساء  بّينت  احلك�مة، 
وحيادية  تعاوناً  اأكرث  اأنهن 
يتعلق  ما  يف  بينهن،  ما  يف 
داعمة  �سيا�سات  بتمرير 
والرعاية  واالأطفال  للن�ساء 
االجتماعية، ول� انتَمني اإىل 
اأحزاب متناف�سة. لكن هذا 
ممن  ن�ساء  وج�د  ينفي  ال 
يُدرن الدفة باأ�س�اأ العقليات 
�سري�س�  فاأين  الذك�رية. 
املخترب  هذا  يف  امل�ؤ�رس 
احلي بني اأيدينا؟ وهل هذا 
لل�سلطة  الن�سائي  ال�سع�د 
مكافاأة ُم�ستََحقة بالكفاءة؟ 
اأم فخ مترير القيادة لهن يف 
فيها  يزيد  انتقالية  مراحل 

احتمال الف�سل؟ 

الظواهر الفرعية على 
�سفتي النزاع

طارق  ق�سية  اإىل  ع�دة 
معطياتها  لعل  رم�سان. 
االأكرث د�سامة، منذ تك�سفها 
لي�ست  ت�«،  »مي  من  باأثر 
واخلط�ط  املتالزمة  تلك 
على  والن�س�ية،  احلق�قية 
النقا�سات  يف  بل  اأهميتها. 
على  الفرعية  والظ�اهر 

�سفتي النزاع. 
من  ا�ستفادت  جهة،  فمن 
امراأة  الغربية  احلملة 
فرن�سية اجلن�سية من اأ�س�ل 
ال�س�ت  لرفع  ت�ن�سية، 
�س�ي�رسي  رجل  وجه  يف 
يف  يدّر�ض  اجلن�سية، 
اأوك�سف�رد، وه� من اأ�س�ل 
ال�رساع  اأن  ذلك  م�رسية. 
مع  غربياً  لي�ض  ههنا 
االإ�سالم، وال غربياً داخلياً، 
اأكرث  ثالث  م��سع  يف  بل 
ما.  ن�عاً  وجديد  تعقيداً، 
واالأرجح اأن رجاًل باملكانة 
هذه ما كان ليالحق قان�نياً 
عربي،  بلد  اأي  يف  هكذا 
قد  ال�سلطة  كانت  اإذا  اإال 

اتخذت قراراً بتحطيمه. 
فاإن  ثانية،  جهة  ومن 

قيل  ما  على  االحتجاجات 
قان�نية  جتاوزات  اإنها 
)حب�ض  رم�سان  حق  يف 
عائلته  منع  انفرادي، 
الأ�سابيع،  به  االت�سال  من 
ورف�ض االإفراج عنه بكفالة 
ريثما يقدم للمحاكمة رغم 
تده�ر �سحته( مل تنح�رس 
املنابر  من  حفنة  يف 
االإ�سالمية،  اأو  العربية 
ال�س�ء  عليها  �سلطت  بل 
وكّتاب  �سحافيني  اأقالم 
يف  مرم�قني،  ومثقفني 
فرن�سا وبريطانيا واأمريكا. 
ال  بع�سهم،  وت�ساءل  بل 
طم�ح  خلفية  على  �سيما 
حمتماًل  كان  �سيا�سي 
يف  امل�ؤثر  وه�  لرم�سان، 
املريدين:  من  هائل  عدد 
ينطبق  �سكل  للعدالة  »هل 
فرن�سا،  يف  امل�سلمني  على 
للباقني؟«.  اآخر  و�سكل 
ال�سفتني،  بني  ال��سط  ويف 
ترت�سم االإ�سكاليات القدمية 
مبحاوالت  اإمنا  ذاتها 
ما  لالإجابة:  جديدة 
يف  الرتا�سي  حدود  هي 
اأين  اجلن�سية؟  العالقات 
يبداأ  واأين  امل�افقة  تنتهي 
م�ست�ى  وباأي  االنتهاك؟ 
يجدر  وَمن  االأدلة؟  من 
املّدعية  تقدميها،  به 
القان�ن  وهل  املتهم؟  اأم 
ال�حيد  الفي�سل  فعاًل  ه� 
اأن  اأم  الق�سايا؟  تلك  يف 
بها  يتكفل  التي  ال��سمة 
عن  اأو  ق�سد  عن  االإعالم، 
ال�سبكات  غري ق�سد، ومعه 
هي  باتت  االجتماعية، 
ال�سيف االأم�سى على رقاب 
عى عليهم  امُلّدعيات وامُلَدّ

�س�اء ب�س�اء؟
اأو  اأي�ساً«  »اأنا  اأو  ت�«،  »مي 

»اأنا كمان«، ازدهرت كذلك 
يف العامل العربي. واإن كان 
حماولة  قبل  يندى  اجلبني 
على  ما،  نتائج  ر�سد 
املجتمع  اأو  ال�سلطة  اأيدي 
جراأة  مقابل  يف  املدين، 
يف  العربيات  الن�ساء  مئات 
له.  تعر�سن  عما  احلديث 
قد  الن�سبي  املعيار  اأن  اإال 
فمجرد  االإحباط.  يخفف 
مثل  بلداً  اأن  يف  التفكري 
م�رس، حيث تفيد اإح�ساءات 
االأمم املتحدة باأن 99% من 
من  ل�سكل  تعّر�سن  االإناث 
متّكن  التحر�ض،  اأ�سكال 
من خلق حالة حملية فعلية 
بالنقا�ض  ت�«،  »مي  ا�سمها 
وطبعاً  بها،  املحيط 
املحافظني،  مبحاربيها 
قليل.  غري  اإجناز  فهذا 
امل��س�ع  كان  فبعدما 
م��سمياً  االإعالم  يف  يثار 
االأعياد  يف  �سيما  )ال 
اجلم�ع  تنفلت  حينما 
وامليادين(،  ال�س�ارع  يف 
حبي�ض  كان  وبعدما 
تقارير املنظمات وور�ض 
اإطار  له  �سار  العمل، 
لل�سحايا  وباتت  »�سعبي«، 
اأ�س�ات، وحكايات حُتكى 
اأن »ث�رة  وتُ�سَمع. �سحيح 
يف  �سباقة  كانت  يناير« 
تفجري امل��س�ع، اإذ اهتم 
وفتح  بت�ثيقها  نا�سط�ن 
ومتابعتها  ح�لها  النقا�ض 
وطنية  كاإ�سكالية  قان�نياً، 
ووعي عام. لكن امل��س�ع 
�رسعان ما ط�ته �سفحات 
�سع�د  من  والقلق  العنف 
ال�سلطة،  اإىل  »االإخ�ان« 
يف  امل�سادة  الث�رة  ثم 
الهزل  ثم  ي�ني�،   30
واالقت�سادي  ال�سيا�سي 

ت�يل  منذ  واحلّرياتي 
كراأ�ض  ال�سلطة  ال�سي�سي 
تن�سب. وجاءت  لرثاثة ال 
الق�سية،  لتنع�ض  ت�«  »مي 
رغم كل ما ي�سّح ق�له عن 
مبالغات اأو �س�ء ا�ستغالل 
مفت�ح  فها�ستاغ  للرتيند. 
اإلكرتوين  ومّد  للعم�م 
اأن  بد  ال  هذا،  باحلجم 
ي�ساوره �سطط من داخله، 
عليه  �سينق�ّض  كما  متاماً 
عن  ال�سائد  اخلطاب 
»تربز  اإذ  االأنثى  م�س�ؤولية 
هذا  وبني  مفاتنها«. 

وذاك، ثمة ما ي�ستحق. 
�سنة اأوىل »مي ت�«. امل�جة 
و�سلت  ملفتة.  زالت  ما 
حيث  الهند،  اإىل  اأخرياً 
والتحر�ض  االغت�ساب 
اأزمة وطنية فعلية، وبداأت 
اأ�س�ة  »ب�لي�ود«  تنخر 
ال�سني،  يف  بـ«ه�لي�ود«. 
الكرتونياً،  املراقبة 
بدائل.  وجدن  الن�ساء 
»مي  ي�ّفر  ال  النقد  كما 
املتعاطفني  من  تي«، 
مثاًل:  معاً،  واملناوئني 
االأهداف التغيريية للحملة 
متييز  ال  وا�سحة،  لي�ست 
امل�ست�يات  بني  من�سفاً 
للتحر�ض  املختلفة 
املحا�سبة  واالعتداء، 
مبالغات  فيهما  والت�سهري 
قطاعات  وثمة  اأحياناً، 
عن  مبناأى  زالت  ما 
الف�سح كممار�سات رجال 
ال�رسطة. لكن االأكرث اإثارة 
اجلندر  حت�ل  يك�ن  رمبا 
اإىل حمك عملي للبزن�ض، 
والثقافة،  واحلك�مات، 
اإ�سافة  واالأكادمييا، 
فهل  نف�سه.  احلب  اإىل 

�سي�سمد اأم �سيتغّ�ل؟ 
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الروائية ناهد بوخالفة ليومية "الو�صط"

      روايتي »�سريان » وجهة رجل متفائل - حماولة 
مني لتعريف القارئ مبدينتي تب�سة

اال�ستعمار قيود  من  اجلزائر  لتحرير  جذرية  انطالقة  نوفمرب  من  الفاحت  ·       تاريخ 

حاورها : حكيم مالك

بداية ،هل لنا اأن نتعرف 
على نهاد بوخالفة الإن�صانة؟

ناهد بوخالفة مواليد 1983 بوالية 
عائلة  من  اأطفال،  لثالث  اأم  تب�سة 
املراأة  تقدر  مثقفة  حمافظة 
وحترتم حقوقها، اأنا�سل ككل اأنثى 

يف جمتمع  متع�سب للذكورة.

ماذا متثل لك امل�صاركة 
يف  �صالون اجلزائر الدويل 

للكتاب �صيال23؟

امل�ساركة يف �سيال 23 هي امتداد 
تكون  اأن  يرجى  اأدبية  ل�سرية 
حتفيز  القراء..وهي  لدى  مقبولة 
احل�سور  فر�سة  الأن  للموا�سلة، 
بهذه  ثقايف  لعر�س  كعار�سة 
لي�ست  جهودا  يحتاج  الفخامة 
بالهينة.. غالبا ما يوؤجج فينا هذا 
والثبات.  املوا�سلة  حب  التميز 
حمبي  لكل  حج  مو�سم  �سيال 

احلرف واأنا منهم.

 القارئ متعط�ش ملعرفة   
روايتك »�صريان« ...وجهة 

رجل متفائل ، ال�صادرة 
حديثا عن من�صورات دار 

بغدادي ؟
 

من  بطلها  حياة  تتابع  روايتي 
ابتداًء  ال�سباب،  اإىل  الطفولة 
الوقت  اإىل  ال�سبعينات  فرتة  من 
لتعريف  مني  حماولة  يف  الراهن، 
القارئ مبدينتي خالل تلك احلقبة 
ومنط  معاملها  الفائتة،وبع�س 

احلياة فيها.
ال�ساب  لينمو  االأحداث  تت�ساعد 
ت�سلط  بوؤ�سه..وهي  معه  وينمو 
الطابوهات  اأحد  اأي�سا عن  ال�سوء 
تلوث  والزالت  كانت  التي 
االطفال(  جمتمعنا)اغت�ساب 
واملعنوية  االجتماعية  وامل�ساكل 
اأكرث  عنه..وتفا�سيل  املرتتبة 

ي�سعب ا�ستح�سارها كلها.

 ما �صعورك وروايتك 
اجلديدة »�صريان« وجهة 
رجل متفائل  تر�صح  لنيل 

جائزة �صيا جبار ل�صنة 
2018؟

 
جهودك  تُعنى  اأن  اجلميل  من 
من  واالإ�ستح�سان  الر�سى  ببع�س 
طرف جلنة قراءة دار ن�رش عريقة 
البغدادي(.. )من�سورات  كدار 
جلائزة  روايتي  برت�سيح  فقرارهم 

العمل  اأن  يعني  وزنها،  لها  وطنية 
ما  واالإتقان  اجلدية  من  فيه 
يجعله جدير بان يكون على قائمة 

املتوقع جناحهم.

ماذا ميثل لك تاريخ الفاحت 
من نوفمرب 1954 ؟ وهل 

اختيارك لتوقيع روايتك 
هدفه وطني ؟

هو  نوفمرب  من  الفاحت  تاريخ 
م�سري  لتغيري  اجلذرية  االنطالقة 
دولة م�سطهدة لتحريرها من قيود 
جميعا  لنا  يعني  اال�ستعمار..وهو 
املجيد  التاريخ  هذا  الكثري..لوال 
والكرامة..  باحلرية  ننعم  كنا  ملا 
�سدفة  فكان  العر�س  توقيت  اأما 

بحتة واأنا �سعيدة بها.

ماهي الر�صالة التي وددت 
اإي�صالها  للقارئ من خالل 

»ر�صائل اأنثى« ؟

اإمراة  �سوت  هي  اأنثى«  »ر�سائل 
اعراف  خلف  ،مغمور  تقليدية 
قدمية مازالت رائجة مع االأ�سف.

رواية تعّري ب�ساعة الظلم امل�سلط 
حرمانها  و  والزوجة،  االبنة  على 
بنف�سها..هي  م�سريها  تقرير  من 
االنفالت  حتاول  مكبوتة  �رشخة 
تكبلها  التي  االأ�سفاد  عن  لت�رشح 

على مر حقب طويلة ومازالت.

كيف كان تعمالك مع 
من�صورات بغدادي ؟ وهل 

تطمحني م�صتقبال لن�صر مع 
دور ن�صر عربية ؟

 تعاملي مع دار الن�رش )من�سورات 
اجلديد،  باحلدث  لي�س  البغدادي( 
الدار وفرت يل اهتماما واحرتاما 
كبريين، وهي دار م�سهورة وعريقة 
ماذا  م�سريوها  ويعرف   ، جدا 
اأمر  بال�سبط..وهذا  يفعلون 
ن�رش  دار  لدى  اأطبع  اأن  م�رشف 
الكتاب يف وقت  كبار  اأعمال  تبنت 
كانوا فيه �سغارا..واأمتنى اأن اأحدو 

حدوهم.

خارجا،  للطبع  طموح  لدي  لي�س 
يهمني كثريا اأن يقرا يل اأبناء بلدي 
باأفكاري..وحني  اأوىل  فهم  اأوال، 
ت�سدر  اأن  �سري  ال  عودي  ي�ستد 

كتاباتي لقراء من بلدان اأخرى.

 مقالتك  النقدية حتكي عن 
الواقع اجلزائري العام هل 

الهدف من خاللها اإ�صالحي 

بالدرجة الأوىل ؟
 الكاتب اجلاد يعي جيدا 

دوره يف املجتمع، اإن مل يكن 
م�صلحا ومر�صدا لدروب 

الوعي فما الذي ينبغي اأن 
يفعله غري ذلك ؟!

بع�س  تنا�سد  كانت  مقاالتي 
االجتماعية  االإ�سالحات 
والفكرية.. حيث اأنه ال تزال بع�س 
الظواهر امل�سينة متغلغلة يف عمق 
منها  التخل�س  ،و�سعب  املجتمع 
لتوعية  اجلهود  تتكاتف  مل  اإن 
لالأ�ساليب  واإر�سادهم  النا�س 

االأمثل للحياة الطيبة املثالية.

 هل توؤمنني بالتباعد بني 
املوؤلفات ؟

جتارب  جمموعة  هي  رواية  كل    
يعي�سها  اأو  الكاتب  ت�سادف  وروؤى 
املتوا�سع  وبراأيي  يعاي�سها،  اأو 
بني  �سا�سعة  م�ساحة  ترك  اأحبذ 
املوؤلفات، لنقاهة احلرف،فالكتابة 
الذاكرة،  يف  ونب�س  عميق  جرح 
وتهييج الأوجاع قدمية.لذلك وجب 
عزل كل عمل يف حقبة بعيدة قليال 
حتتاج  احلرب  فاإراقة  يليه،  عما 
للكاتب  ميكن  ،وال  كبرية  جهودا 
مع  حربا  يخو�س  اأن  املرهق 
�سعف  حالة  يف  واحلرف  املعنى 

فكري.
 

ماراأيك يف  اجتاه بع�ش 
الكتاب اجلزائريني لن�صر 

مقالتهم يف جمالت 
اإلكرتونية عربية هل هذا 
راجع للم�صداقية وحرية 

التعبري اأم لغياب منابر 
حقيقية لطرح الأفكار 

ووجهات النظر  ؟
 

منابر  لهم  تتح  مل  الذين  من  اأنا 
توفر  جزائرية..لعدم  اإلكرتونية 
لذلك  والت�سجيع،  التوا�سل  �سبل 
بع�س  نداء  األّبي  اأن  اأحببت 
املجالت االإلكرتونية العربية النها 
من  اأعرب  زاوية  متنحني  اأن  اآثرت 

خاللها عن راأيي واأفكاري..
يف  املكتوب  االإعالم  اأن  اأنكر  ال 
اجلزائر له من امل�سداقية ما يثري 
كما  فيه..لكن  اخلو�س  يف  رغبتي 
اأ�سلفت اأن انعدام ج�سور التوا�سل 
ال�سبب  هو  املجالت  واإدارة  بيني 
من  نحن  الرئي�سي..فامل�سداقية 
نف�سها..النها  املجلة  ال  ن�سنعها 
ولنا  ي�ستقبل مقاالتنا  وعاء  جمرد 
كل امل�سوؤولية فيما نكتبه ونن�رشه.

ماذا  متثل لك الرواية ؟
 

يف  موانئي  اأول  كانت  الرواية 
كنت  اأظافري  نعومة  منذ  الكتابة، 
اجلن�س  هذا  يف  باخلو�س  اأخاطر 
�سهال  كان  لذلك  ال�سعب،  االأدبي 
علي التوغل يف املقال، الأنه نافذة 
جمتمعية  م�ساكل  لطرح  م�سغرة 
هي  االأدبية  االأجنا�س  كل  رائجة، 
فنية  ور�سالة  لالإ�سالح  حماولة 
العامل  وجه  لتح�سني  اإبداعية 

واحلياة.

 ملن تقرئني؟

وجدد..م�سارقة  قدامى  كتاب    
حممد  املغربي  اأمثال   وغربيني 
جنيب  وامل�رشي    ، �سكري 
القدو�س  عبد  حمفوظ،اإح�سان 
اأحالم  اجلزائرية   والروائية   ،
،األبري  كويلو  باولو   ، م�ستغامني 
دون  جدا  طويلة  والقائمة  كامي 
اأن اأنفي اطالعي على كتب بع�س 
يلقوا  مل  الذين  الكتاب  االأ�سحاب 
ال�ساحة  يف  كبارا  ليكونوا  فر�سة 
قلبي  ويف  كتاباتهم  كبار يف  لكنهم 
..كن�رشين بن لكحل ، اليامني اأمري 

،ن�سيمة بن �سودة ...الخ.

  كيف تقيمني الواقع الثقايف 
يف تب�صة واجلزائر ككل ؟

 
ككل القطاعات له عيوبه حما�سنه، 
لالأ�سف اأن العيوب تكمن يف اإدارة 
الوحيدة  واحل�سنة  نف�سه  القطاع 
يحاول  الذي  االأديب،  هي 
اأن  اإال  الثقايف،   امل�سهد  جتميل 
ال�رشاعات  يف الكوالي�س هي التي 
اأدبي،  حراك  كل  وتعرقل  ت�سوه 
من  الطيبة  اجلهود  بع�س  اأنكر  ال 
طرف بع�س االأخيار الذين ميلكون 
امل�سهد  جتاه  امل�سوؤولية  ح�س 
املركب  ي�ساعد  ما  هذا  االأدبي، 
حميط  يف  االإبحار  موا�سلة  على 

يعج باالإحباطات والعراقيل.

ما احلل  الذي تقرتحينه 
للنهو�ش  بامل�صهد الثقايف من 
جديد و�صط  ما يتعر�ش له 
الأديب اجلزائري اليوم من 

تهمي�ش  واإق�صاء ؟

النظر يف  اإعادة  االأمثل هو   احلل 
االإبداعية  والفنون  الكتابة  تاريخ 
ب�سفة عامة )باعتبارها املادة التي 
يتحرك بها القطاع (وف�سلها على 
كم  ال�سعوب،  وتقدم  احل�سارات 
ثورات  واألهبت  األهمت  روايات  من 
قارات  م�سائر  وغريت  عاملية، 

باأكملها و كم من ن�سو�س م�رشحية 
وتهذيب  توعية  يف  �ساهمت 
مينحان  والفن  فاالأدب  اأجيال... 
من  يهم�س  فكيف  جماال،  احلياة 
اأراها  التي  ي�سنع اجلمال، احللول 
منا�سبة هي اإعادة النظر يف قيمة 
عامة)على  ب�سفة  والفنان  االأديب 
االأقل معنويا( فاالهتمام والتبجيل 
على  االأديب  يحفز  واالحتواء 

تكثيف اإبداعه.
  

ملاذا تراجع النقد الأدبي يف 
اجلزائر يف ال�صنوات الأخرية 

؟ هل هو راجع لغياب جراأة 
يف النقد ؟

رمبا لقلة االأعمال املميزة، وكرثة 
التي ال ترقى الأن تكون  الن�سو�س 
الطعن  ميكنني  ال�سدارة..ال  يف 
فالقارئ  النقد  م�سداقية   يف 
عزف  بطريقته..والأنه  ناقد  اأي�سا 
باالأعمال  االنبهار  عن  موؤخرا 
اجلزائرية لكرثة الن�سو�س املتاحة 

يف املكتبات وقلة املتميز فيها.

هل �صترتجمني اأعمالك 
الروائية اإىل اللغات الأجنبية 

م�صتقبال  ؟

الكاتب  اأعمال  ترتجم  اأن  جميل 
اجلزائري اإىل لغات باقي ال�سعوب 
وتفا�سيل  عاداتنا  على  لتتعرف 
اأجنبية  لغة  لي�س هناك  ثقافاتنا.. 
همزة  هي  اللغات  كل  حمددة، 
اأي  وطموح  ال�سعوب،  بني  و�سل 
ان�سان  يتعرف  اأن  مغمور  كاتب 
وار�س  خمتلفة  ثقافة  من  اخر 

بعيدة على ثقافته .

هل من املمكن اأن ترتجمي 
اأعمالك اإىل اللغة الأمازيغية 

باعتبارها لغة ر�صمية يف 
اجلزائر ؟ وهل قراأت لرواد 

الأدب الأمازيغي كمولود 
فرعون ومولود معمري 

وغريهم ؟
  

تكتب  اأن  كثريا  ي�سعدين  بالتاأكيد 
اإىل  االأم..فالرجوع  بلغتنا  اأعمايل 
يتمل�س  اأحد  وال  ف�سيلة،  االأ�سل 
االأمازيغية هي هويتنا  من جذوره 
وتراثنا  وثقافتنا  تاريخنا  ولنا 
فبخ�سو�س   ، واملعنوي  املادي 
على  اطلعت  االأمازيغيني  الكتاب 
فرعون«  ملولود  اإ�سدارات  بع�س 
الفقري«  »ابن   ، الوعرة«  الدروب 
ديهيا  املرحومة  للكاتبة  اأي�سا 

لويز..«�ساأقذف نف�سي اأمامك« و« 
ج�سد ي�سكنني«.

 ظهرت هذه ال�صنة العديد 
من دور الن�صر احلديثة يف 

اجلزائر، فهل �صبب ظهورها 
راجع للتجديد يف عامل 

الن�صر ؟
 

احلديثة  الن�رش  دور  ظهور  �سبب 
يف اجلزائر  هو نف�سه �سبب ظهور 
م�سانع جديدة اأو مدار�س جديدة 
وبالتايل  جديدة  من�ساآت  اأي  اأو 
ال�سكان كلما منت  كلما زاد تعداد 
اأرى  ال  وبالتايل  املحيطة  االأ�سياء 
ن�رش  دور  لظهور  وجيها  �سببا 
وتغطية  العمل  يريدون  اأنهم  �سوى 
امل�سهد الثقايف..وما على القارئ 

�سوى االنتقاء.
 

ما راأيك يف م�صتوى الكتاب 
النا�صئني اليوم ؟

مل  كاتب  على  احلكم  ميكنني  ال 
اأقراأ له..فهذا اأكرث االأمور ظلما..

هل �صرناك يف قادم الأيام 
تخو�صني جتربة كتابة ال�صعر 

اأو الق�صة اأو الزجل ؟
  

رحلة  مراهق ع�ست  اأو  ككل طفل 
ال�سعر  فكتبت  مواهبي  عن  بحث 
والق�سة يف �سن �سغرية .ثم املقال 
ركني  هي  الرواية  اأن  ..واكت�سفت 

اجلميل الذي اأحب املكوث فيه.
 

 هل من م�صاريع اإبداعية يف 
الأفق ؟

 
اإبداعية  نقاهة  فرتة  يف  اأنا  حاليا 
امل�ساغل  لبع�س  االنتباه  اأحاول   ،
احلياتية، وقد ي�ساف اإىل ر�سيدي 
ي�ستطيع  احد  ال  جديد  عمل 
تاأكيده  ا�ستطيع  ما  التكهن..كل 

حاليا اأنني يف عطلة اأدبية.

  كلمة اأخرية للقراء الأعزاء ؟
 

ن�سيحتي لكل كاتب نا�سئ اأن يتقن 
ن�سو�سه ويكثف اهتمامه بها قبل 
يعرف  للنور.فالقارئ  اإخراجها 
الرديء  من  اجليد  الن�س  جيدا 
من  وقوية  جادة  بكلمة  اأحق  وهو 
ن�سو�س �سعيفة ال ر�سالة فيها وال 

اإبداع.  

�صهد �صالون اجلزائر الدويل للكتاب �صيال 23 بالعا�صمة اإقبال قيا�صيا للجمهور يف  الذكرى ال�صنوية  الـ 64   التي احتفى فيها ال�صعب اجلزائري بتاريخ اندلع الثورة التحريرية 
املباركة يف الفاحت من نوفمرب 1954 ، فهذا اليوم التاريخي العظيم عرف توقيع رواية »�صريان« للكاتبة  املبدعة ناهد بوخالفة يف جناح  من�صورات دار بغدادي اجلزائرية  

فلقد جمعنا حوار ح�صري مع  الروائية ال�صابة ابنة مدينة تب�صة  التي ك�صفت ليومية  »الو�صط«   تفا�صيل  عملها الروائي الثاين بعد » ر�صائل اأنثى »  وعليه فلقد  مل�صنا يف �صريان  
اإبداعا منقطع النظري فلقد دونت بهذا العمل الأدبي اجلديد وبكتاباتها اجلادة ا�صمها باأحرف من ذهب مع اأ�صماء  الروائيني اجلزائريني  لكون اأغلب ر�صائلها هادفة وذات قيمة 
اأدبية كبرية فاأ�صلوبها فريد من نوعه و�صغفها وحبها للكتابة  ل مثيل له  فلقد كان الدافع الأ�صا�صي وراء قطعها  م�صافة طويلة  يف رحلة من  مدينة  تب�صة  الواقعة  يف ال�صرق 

اجلزائري اإىل مدينة اجلزائر العا�صمة لتلتقي  بقرائها الأعزاء يف هذا العر�ش الأدبي الذي يحتفي بالأدب عموما وبالتاريخ والثقافة والعلم واملعرفة  .
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يورو مليون   2 بـ  كار" من�صاوية  "هايرب 
�أوتوموتيف  ميالن  �رشكة  ك�شفت 
 Milan �أيقونتها  عن  �لنقاب 
لفئة  تنتمي  �لتي  Red �جلديدة، 
و�أو�شحت  �خلارقة  كار"  "هايرب 
�شيارتها  �أن  �لنم�شاوية  �ل�رشكة 
�جلديدة تظهر بطول 4.74 مرت 
وعر�ض 2.16 مرت، و�رتفاع 1.20 
بطول  عجالت  وقاعدة  مرت، 
2.75 مرت، كما تعتمد على هيكل 

�أحادي من �ألياف �لكربون.
حمرك  �ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
�شكل  على  �لأ�شطو�نات  ثماين 
V �شعة 6.2 لرت. وبف�شل  حرف 
تربو  �شو�حن  باأربعة  �لتعزيز 
 1325 بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر 
لعزم  مرت  نيوتن  ح�شان/1400 
يتم  و�لتي  �لأق�شى،  �لدور�ن 
عرب  �لدفع  لعجالت  توجيهها 
مزدوج  �أوتوماتيكي  حركة  ناقل 

�لقاب�ض من 7 �رشعات.
وبف�شل هذه �لقوة �لهائلة تت�شارع 
كجم،   1300 تزن  �لتي  �ل�شيارة، 
يف  كلم/�ض   100 �إىل  �لثبات  من 
حني  يف  ثانية،   2.47 غ�شون 
 400 �إىل  �لق�شوى  �رشعتها  ت�شل 
هذه  جماح  كبح  ويتوىل  كلم/�ض. 
من  برميبو  مكابح  �لهائلة  �لقوة 

�لكربون/�ل�شري�ميك.
ريا�شية  مبالمح  �ل�شيارة  وتتمتع 
�لعنا�رش  تر�شمها  �رش�شة 
�ل�شبويلر  مثل  �لأيروديناميكية 
�لكبريين  و�خللفي  �لأمامي 
تقف  كما  �ل�شخم،  �لهو�ء  ونا�رش 
 20 قيا�ض  جنوط  على  �ل�شيارة 
بو�شة بالأمام و21 بو�شة باخللف 
من  ن�شخة   99 �ملقرر طرح  ومن 
 2 حو�يل  ب�شعر  فقط  �ل�شيارة 

مليون يورو.

القاتل ال�صامت

 يتناول �أغلبية �لنا�ض كميات كبرية من �ل�شوديوم �لذي ي�شكل �ملكون �لرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن �لأطعمة �مل�شّنعة مثل �لبيتز� و�لربغر و�ل�شجق و�لبطاط�ض �ل�شيب�شي و�ملعجنات 

�جلاهزة. وي�شبب �ل�شوديوم �لز�ئد �رتفاع �شغط �لدم �لذي ي�شّمى »�لقاتل �ل�شامت« لأنه 

يهدد �شحة �لقلب. وينبغي �أل تزيد كمية �ل�شوديوم �لتي تتناولها يومياً عن 2.3 غر�م، ويف 

حال وجود زيادة خلطر �لإ�شابة باأمر��ض �لقلب و�ل�شكتة يجب �أل تزيد �لكمية على 1.5 

غر�م فقط. لذلك �إذ� ��شطرتك �لظروف ل�رش�ء معلبات �أو �أطعمة جاهزة �بحث عن عبارة 

»قليل �ل�شوديوم« على �لعبوة قبل �ل�رش�ء. وت�شّنف كثري من �ملو�د �حلافظة �مل�شتخدمة يف 

�لأطعمة �مل�شّنعة باعتبارها مو�د م�رشطنة، وتعترب م�شوؤولة عن �نخفا�ض ذكاء �لأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  �ملقلية،  �لدجاج  وقطع  �لربغر  مثل  �ل�رشيعة  �لوجبات  من  �حذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مو�د  �لقلي  بعد  �لذهبي  �شكلها  �إعطاءها  ويف  حفظها 
�ل�رشطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض االن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
�أقطاب  بو��شطة  �لدماغ  لتحفيز 
�لنوم،  �أثناء  ب�شيطة  كهربائية 
و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�شن �أد�ء 
وتخطو  �لتايل،  �ليوم  يف  �لذ�كرة 
و��شعة  �لأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه �لتو�شل �إىل عالج يقلل من 
تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة 
�لأمر��ض  بع�ض  ي�شاحب  �لذي 
�لرّعا�ض  �ل�شلل  مثل  �لع�شبية 

)باركن�شون(.
من  �لدماغ  حتفيز  ويعترب 
مو�ئد  على  �ل�شاخنة  �ملو�شوعات 
�لأع�شاب  علم  جمال  يف  �لبحث 
ومتتاز  �لأخرية.  �ل�شنو�ت  خالل 
�لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على 

�لنوم �لذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  �لذ�كرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
�لتجربة  يف  �مل�شاركون  �أم�شى 
وخ�شعو�  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
�لتحفيز  لطريقة  �لليل  خالل 
ت�شّمى  و�لتي  �جلديدة  �لكهربي 
�لتحفيز بالتناوب عرب د�ئرة مغلقة 
�لقدر�ت  حت�شن  �لنتائج  و�أظهرت 
يف  �لذ�كرة  ومهار�ت  �ملعرفية 
�ليوم �لتايل مبا�رشة، ويعني ذلك �أن 
طريقة  �لنوم  �أثناء  �لذ�كرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  و�أنه  فّعالة، 
�لإن�شان  ذ�كرة  حلماية  �لطريقة 
تتطّور  �لتي  �لع�شبية  �مل�شاكل  من 

مع �لعمر.

يعترب مر�ض �لن�شد�د �لرئوي �ل�شبب �لر�بع 
للوفيات يف �لعامل، ومن �ملتوقع �أن ي�شبح 

�ل�شبب �لثالث بحلول �لعام 2030 وفق منظمة 
�ل�شحة �لعاملية. يُعد �لتعّر�ض لدخان �لتبغ 
)من خالل تعاطي �لتبغ �أو �لتعّر�ض لدخان 

�لتبغ غري �ملبا�رش( �ل�شبب �لأّول لظهور 
مر�ض �لرئة �لن�شد�دي �ملزمن، فما �أعر��شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد �لن�شد�د �لرئوي �ملزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب �ن�شد�د�ً يف تدفق �لهو�ء من �لرئتني. 
ومن �أبرز �أ�شبابه �لتدخني و�لتعر�ض للغاز�ت 

�أخرى خمتلفة.

ماذ� عن �أعر��شه؟ 

�لأعر��ض �لأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق �لتنف�ض

* �ل�شعال
* �إفر�ز �لبلغم

* �لتهابات �جلهاز �لتنف�شي �ملتكررة.
* �لتعب و�لرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية و�ر�شاد�ت ممكن �ن ت�شاعد 
�ملري�ض على عدم تفاقم �عر��ض مر�شه، 

و�أهمها:
- �لإقالع عن �لتدخني
- زيادة �لن�شاط �لبدين

- �لتلقيح �شد �لفريو�شات و�للتهاب �لرئوي
- �للتز�م بالأدوية

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
�بتكر باحثون عالجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز 

من �لأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج 
�لأولية لتجارب ��شتخد�مه على �حليو�نات جناحه 

يف تقليل ��شتجابة �جل�شم للجلوكوز بن�شبة 50 
باملائة. وتعترب هذه �لطريقة من �لعالجات �لتي 

ل تتطلب حقن مري�ض �ل�شكري، ويف �لوقت نف�شه 
حتقق فعالية كبرية حبة �لدو�ء �جلديدة تقلل 
��شتجالل�شكر �إىل �لن�شف ويقوم �لعالج بطالء 

جد�ر �لأمعاء لإعاقة �مت�شا�ض �ل�شكر من �جلهاز 
�له�شمي �إىل �لدم، وي�شار �إىل �لعالج بحروف 

.LuCI :خمت�رشة هي
ويتوفر �لدو�ء على �شكل حبوب، وتقوم �لأمعاء 

بامت�شا�ض مادة �لطالء لتغطي جد�رها بعد �بتالع 
�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطالء بعد ب�شع 

�شاعات من �بتالعه.
وبح�شب �لتقرير �لذي ن�رشته دورية »نات�شيور�ل 

ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض 
�ل�شكري تناول حبة �لدو�ء قبل �لأكل لطالء جد�ر 

معدته ومنع عبور ن�شف �ل�شكريات �لتي تناولها �إىل 
�لدم وت�شاعد هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون 

من جامعة هارفارد حتت �إ�رش�ف �لربوفي�شور علي 
تر�فكويل مر�شى �ل�شكري �لذين يعانون من �شعف 

��شتجابة �لإن�شولني، وحتميهم من �رتفاع م�شتوى 
�ل�شكر بالدم ب�شكل كبري ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء 
�جلديد بدياًل جلر�حات ت�شغري �ملعدة �لتي يتم 

�للجوء �إليها كعالج حلالت �لبد�نة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
�أ�شاد خرب�ء بدر��شة حديثة �أجر�ها �لعديد من �لعلماء 

�لربيطانيني موؤخر�ً، و�لتي خل�شت �إىل �أن عدد�ً كبري�ً 
من �لن�شاء �مل�شابات ب�رشطان �لثدي يتاأثرن �شلباً 

بالعالج �لكيماوي. وبح�شب �لدر��شة فاإن ما ي�شل �إىل 
5000 مري�شة ب�رشطان �لثدي، �شيتجننب �لتعر�ض للعالج 

�لكيماوي �لقا�شي �شنوياً. كما ك�شفت �لأبحاث �لتي �شملت 
�ختبار�ً جينياً ملجموعة من �لن�شاء باأن ما يقرب من 

ثلث �لن�شاء �مل�شابات ب�رشطان �لثدي ميكن �أن يتجننب 
�خل�شوع للعالجات �لكيماوية وقال �لدكتور �ألي�شرت 

رينغ من م�شت�شفى رويا مار�شدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�شحيفة مريور �لربيطانية، �إن �لدر��شة تعترب �أكرب �إجناز 
طبي يف جمال �رشطان �لثدي منذ 20 عاماً، �إذ �شتتفادى 

�ملري�شات �لتعر�ض للعالجات �لكيماوية �لتي ل تفيد 
كثري�ً يف عالج �ملر�ض.

من جهتها �أ�شادت �لرئي�شة �لتنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان �لثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�شاف 
�جلديد وقالت �أنها تاأمل باأن ت�شاعد هذه �لنتائج على 

حت�شني ��شتخد�م �لأطباء للعالج �لكيماوي يف عالج 
مر�شى �ل�رشطان، و�أن تتحرر �لآلف من �لن�شاء �شنوياً 

من عذ�ب �لعالج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�لأمريكية لأطباء �لأور�م يف �شيكاغو، جمموعة من 

�لختبار�ت على عدد كبري من �لن�شاء �مل�شابات ب�رشطان 
�لثدي با�شتخد�م �لعالجات �لبديلة و�لبتعاد عن �لعالج 

�لكيماوي. و��شتخدمت �جلمعية �لختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رشطان وتقدمي �لعالج �ملنا�شب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�شات ل ي�شتفدن من �لعالج 
�لكيماوي.

وذكر �لأخ�شائي بالأور�م �لدكتور جوزيف �شبار�نو، من 
مركز مونتيفيوري �لطبي يف نيويورك: » يجب على �أي 

�مر�أة تعاين من �رشطان �لثدي يف �شن مبكرة، �جر�ء 
�لختبار �جليني ومناق�شة نتائج �لتعر�ض للعالج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�شاقط �ل�شعر 
و�لتقيوؤ وخطر �لإ�شابة بالتهابات تهدد �حلياة.«
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عطاء �هلل هو رحمة �هلل 
�لعطاء �جلامع, �ملانع, �ل�صامل, �لو��صع, �أو �لأ�صح �أن نقول: مطلق, 

عطاء �هلل هي رحمة �هلل . من معاين �لرحمة :  من معاين �لرحمة قال: 
تُْهْم ]�صورة يون�س �لآية:21 �َء َم�َصّ َو�إَِذ� �أََذْقنَا �لنَّا�َس َرْحَمًة ِمْن بَْعِد �َضَّ

�ء, �ملر�س �ض�ء, �ل�صحة رحمة,   معناها: �ملطر رحمة, �جلفاف �َضّ
�لفقر �ل�صديد �ض�ء, �لكفاية رحمة, �خلالفات �لزوجية �ض�ء, 

�ل�صعادة �لزوجية رحمة, �لأولد �مل�صاك�صون �ض�ء, �لأولد �ل�صاحلون 
تُْهْم  �َء َم�َصّ َذ� �أََذْقنَا �لنَّا�َس َرْحَمًة ِمْن بَْعِد �َضَّ رحمة, هذ� معنى �آخر:  َو�إِ
ُ �أَ�ْضَُع َمْكر�ً �إَِنّ ُر�ُصلَنَا يَْكتُبُوَن َما َتُْكُروَن   �إَِذ� لَُهْم َمْكٌر ِف �آَيَاِتنَا ُقِل �هلَلّ

َذْقنَا �ْلإِنْ�َصاَن ِمنَّا َرْحَمًة ثَُمّ نََزْعنَاَها  ]�صورة يون�س �لآية:21 �لآن: َولَِئْن �أَ
ِمنُْه �إِنَُّه لَيَئُو�ٌس َكُفوٌر ]�صورة هود �لآية:9  معنى ذلك: كل �صيء مريح, 

رحمة �هلل كل �صيء م�صعد, رحمة �هلل كل �صيء ي�ض لك �أمرك )رحمة( 
.  �لأوىل: جاءته رحمة من بعد �ض�ء, �لثانية: �أذقنا �لإن�صان منا رحمة, 
ثم نزعناها منه, يعني: �ل�صلب بعد �لعطاء, �ملر�س بعد �ل�صحة, �لفقر 

بعد �لغنى, ممكن �لغنى بعد �لفقر, لكن �لثاين �أ�صعب: �إن�صان كان فقري�ً 
فاغتنى, �أما كان غنياً فافتقر, كان مري�صاً ف�صفي, ملا كان ف �صحة 

طيبة ثم وقع ف مر�س �صديد, موؤمن بني �أنا�س �صاردين, موؤمن له يد�ن, 
وله ر�أ�س, وله �أرجل, وياأكل وي�ضب كاأي �إن�صان �آخر, طيب �أين عطاء 

�هلل؟ قال:
ْن ُكنُْت َعلَى بَِيّنٍَة ِمْن َرِبّي َو�آَتَايِن َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدِه  يْتُْم �إِ َقاَل يَا َقْوِم �أََر�أَ

نْتُْم لََها َكاِرُهوَن يَْت َعلَيُْكْم �أَنُلِْزُمُكُموَها َو�أَ َفُعِمّ
]�صورة هود �لآية:28

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�صي ف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

ف �لنَّف�س وف نتيَجِتها و�لأ�ض�ر 
�مُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك ف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر,  �لّذنوِب ف �صنفنِي؛ ذنوُب �ل�صَّ
و�لكبائر, وف �أ�صمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى, فالَكبائُر جمُع �لكبرية, 

نوب, وف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل ف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف �لُذّ َحّ �صِ
غاِئر, وُكلُّها ف مقاِم �هللِ كبرية, �إلَّ  و�صَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ �أَنّ بَع�صَ
حر,  هو �أكَبُ منُه, فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِصّ

ُك �أكُب من �لقتل, وف قوِل  و�ل�ِضّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع �لإ�ض�ر, و�أمثُل �لأقو�ِل 

ف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد ف �لآخرِة �أو  حُدّ ف �لُدّ

غ�صٌب �أو تهديٌد �أو لَعن, ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق ف مفهوِم �لَكبائر, 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه, ول�صِتهاِرِه عنَد �ل�َصّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

رحمة �هلل هي �جلنة 
�إنه رحمة �هلل عز وجل, وقد رغبت 
�أن �أتعرف �إىل �لآيات �لكرمية, �لتي 
تتحدث عن رحمة �هلل, فهناك �آيات 
كثرية, لكن ي�صتنبط من هذه �لآيات 

حقائق .
عز  �هلل  يقول  �لأوىل:  �حلقيقة 
َهاَجُرو�  َو�لَِّذيَن  �آََمنُو�  �لَِّذيَن  وجل: 
�أُولَِئَك   ِ �هلَلّ �َصِبيِل  ِف  َوَجاَهُدو� 
�لبقرة  ]�صورة   ِ �هلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 

�لآية:218[
�لذي  �لإن�صان  �أن  ذلك:  معنى   

يوؤمن, وي�صتقيم, ويجاهد ف �صبيل 
�إمنا يرجو رحمة  �هلل نف�صه وهو�ه, 
�هلل,  رحمة  يرجو  �ملوؤمن  �هلل؛ 
�لدنيا؛ يرجو مالها,  و�لكافر يرجو 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها,  يرجو 
فالإن�صان عليه �أن يتب�ض, هل يرجو 
�ملوؤمن  غري  عمله؟  من  �هلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته,  عن  يبحث 
�صهوته, يبحث عن لذته, يبحث عن 
مكا�صب مادية, بينما �ملوؤمن يرجو 
رحمة �هلل, هذ� هو �لفرق �جلوهري, 

تعاىل:   قال  �جلنة,  هي  �هلل  رحمة 
َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  �بْيَ�صَّ �لَِّذيَن  ا  َو�أََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة �هلَلّ
�آل عمر�ن �لآية:107[  �حلقيقة: 
�ملانعة,  �جلامعة,  �ملعاين  من 
رحمة  هي  �ل�صاملة,  �لو��صعة, 
�لهدف  �جلنة,  هي  وجل,  عز  �هلل 
�ل�صالح,  و�لعمل  �لإميان,  من 
�إىل  وما  و�لأخالق,  و�ملعامالت, 
رحمة  يرجو  �ملوؤمن  �أن  هو  ذلك, 
�هلل, و�صل للجنة, �جلنة: هذه رحمة 

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 �أيها �لأخوة , »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت , وقال بع�صهم : علَم على و�جب �لوجود 
, كلمة علم �أي ��صم , و عندنا ف �للغة ��صم �لعلم , علَم على و�جب �لوجود , �أن ف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود , م�صتحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل , ي�صتحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه , هذه �أ�صياء م�صتحيلة , �أما �لأ�صياء �ملمكنة ما �صوى �هلل فممكن , ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون , 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو , �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل , فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود , و�هلل �صاحب �لأ�صماء �حل�صنى كلها , ُجمعت �لأ�صماء �حل�صنى كلها ف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل , �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�صماء �حل�صنى جمتمعة ف 
لفظ �جلاللة , �لذي هو علم على �لذ�ت , �أو علم على و�جب �لوجود , هل �صمعتم ف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�صتطيع �أن ت�صمي نف�صها » �هلل« ؟ م�صتحيل , طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم , �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�, �إنهم يعلمون ف �أعماقهم �أن �هلل �صينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س �أ�صياًل 
, �لكفر و �لإحلاد �صطحي , هم ف �أعماق �أنف�صهم ي�صهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�صورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْضِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّصالم-  ه �إىل �صوؤ�ل �مُل�ضكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�صّ ون: �إّن �صبب نزول �صورة �لإخال�س, َمرُدّ  قال �مُلف�ِضّ

ف لهم �هللَ �صبحانه وتعاىل, فاأنزل �هلل �صبحانه وتعاىل �صورة �لإخال�س, و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�صِ
الة و�ل�ّصالم- عن �صوؤ�لهم حول �صفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �صورة �لإخال�س, حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: �ن�ِصب لَنا ربََّك, فاأَنزَل �هلَلّ ِ �صلَّى �هلَلّ ر�صي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�ِضكنَي قالو� لر�صوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �صيءٌ يولَُد �إَلّ �صيَموُت, ول �صيء ميوُت �إَلّ �صيوَرُث, و�إَنّ  َمُد(, و�ل�صَّ ُ �ل�صَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء ف �صبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّصالم- �أن يَ�صف لهم ربَّه, فاأنزل �هلل  نزول �صورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�صارى �صاألو� �لنبّي -عليه �ل�صّ

تعاىل �صورة �لإخال�س. , فُرِوي عن �بن عبا�س ر�صي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �صلَّى �هللُ عليِْه و�صلََّم, فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(, فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد, فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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تفا�صيل جديدة حول الأجزاء 

القادمة من فيلم »اأفاتار«
بعد نحو ع�رشة �أعو�م من طرحه يف دور �لعر�ض، ما ز�ل فيلم »�أفاتار« 
للمخرج جيم�ض كامريون هو �لفيلم �صاحب �على عائد�ت يف �لعامل، 
حيث حقق يف �صبك �لتذ�كر يف �صتى �أرجاء �لعامل 2.8 مليار دوالر 
�لذي  �لثالثية،  �الأبعاد  بتقنية  يعر�ض  �لذي  �لفيلم،  �أحد�ث  وتدور 
يقوم ببطولته �صيغورين ويفر وزوي �صالدنا، على كوكب باندور�، وهو 
كوكب بعيد يقيم فيه ف�صائيون من عرق �لنايف، ذوي �جللد �الأزرق 
وعلى مدى �الأعو�م �لقليلة �ملا�صية كان يعتقد �أن �الأجز�ء �الأربعة 
�لقادمة �صتكون بعنو�ن »�أفاتار 2« و«�أفاتار 3« و«�أفاتار 4« و«�أفاتار 
5«وكانت �لتفا�صيل �صحيحة للغاية على �الأجز�ء �لقادمة من �لفيلم.

م�صتقبل   ب�صاأن  وثائق  على  �صي  بي  بي  ح�صلت  �الأ�صبوع،  هذ�  ويف 
»م�صار �ملاء«، »�أفاتار: حامل �لبذرة«، »تولكون« و«�أفاتار: �لبحث عن 
�صيناق�ض  �لفيلم  من  �ملقبل  �جلزء  �إن  كامريون  جيم�ض  �أياو�«وقال 
كبري   كم  »يوجد  �أنه  �أكد   2017 عام  ويف  باندور�،  كوكب  حميطات 
فانيتي فري، ك�صف كامريون �ي�صا �أن كيت ون�صليت، �لتي عملت معه 
يف فيلم »تايتانك«، �صتن�صم الأفالم �أفتار وتلعب »�صخ�صية هي جزء 
من �أهل �لبحر و�ل�صعاب �ملرجانية«ويعتقد �أن �أياو� يف فيلم »�لبحث 
عن �أياو�« ي�صري �إىل �إلهة قوم �لنايف �لذين يقيومون يف كوكب باندور� 
وقبيل طرح �جلزء �الأول من �لفيلم، قال كامريون �إن »ال �أود �أن �أطلق 
عليه ��صمه �أفاتار 2«، الأن �ل�صخ�صية �لرئي�صية يف �لفيلم تغريت يف 

نهايته ومل تعد جمرد �صخ�صية ز�ئر لكوكب باندور�«.
�ملنتجة  �ل�رشكة  �لع�رشين،  للقرن  فوك�ض  �رشكة  �أن  يعتقد  ولكن 
�لعنو�ن  الأنه  �لعنو�ن،  يف  »�أفاتار«  بكلمة  �الحتفاظ  �صرتيد  للفيلم، 
وعدم  �أفاتار  كلمة  وجود  �إىل  �لوثائق  وت�صري  للجمهور  �ملعروف 

وجودها يف �لعنو�ن.

خرب »وفاة عادل اإمام« 
�صائعة كاذبة

عادل  »�لزعيم«  وفاة  خلرب  روجت  وكاذبة،  مدوية  �صائعة  �نت�رشت 
�إمام، حيث �نت�رشت بد�ية عرب في�صبوك و�نتقلت خالل وقت ق�صري 
�إىل باقي �ملو�قع �لرديفة و�أ�صارت �ل�صائعة �لكاذبة �إىل �أن »�لزعيم« 
فارق �حلياة �إثر �أزمة قلبية مفاجئة، ما دفع �لكثريين من ع�صاقه �إىل 

ت�صديق �خلرب ون�رشه عرب �صفحاتهم �ل�صخ�صية �أي�صا.
ونتيجة لالنت�صار �ملدوي لل�صائعة، خرج عادل �إمام �صخ�صيا وكذبها، 
معربا عن �أنه ب�صحة جيدة، و�أنه �عتاد على ظهور هكذ� �صائعات بني 
�لفينة و�الأخرى ويف تعليقه على �خلرب �لكاذب، �أ�صار نقيب �ملمثلني 
»مغر�صة  �إ�صاعة  �أنها  �إىل  ر�صمي،  بيان  يف  زكي،  �أ�رشف  م�رش،  يف 
ومتكررة«، يف حني �أ�صار ع�صاق �لفنان �لكبري �إىل �أن �خلرب �لكاذب 

تكرر قر�بة 5 مر�ت خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية.

وفاة املمثل الأردين ماجد الزواهرة عن 45 عاما
�الأردنية  �لثقافة  وز�رة  نعت   
�ملمثل و�ملخرج ماجد �لزو�هرة 
بعد  �خلمي�ض  يوم  تويف  �لذي 
مفاجئة  قلبية  بنوبة  �إ�صابته 
وقالت  عاما   45 ناهز  عمر  عن 
»فقد�ن  �إن  بيان  يف  �لوز�رة 
�لزو�هرة وهو يف ريعان �ل�صباب 
ويف بد�يات عطائه �لفني خ�صارة 
ت�صعى  �لتي  �الأردنية  للدر�ما 
�ل�صبابية  �لطاقات  خالل  من 
من  �لنهو�ض  �إىل  -كالزو�هرة- 
جديد يف �نطالقة تقدم �حلكاية 
�جتذبت �جلمهور  �لتي  �الأردنية 

�لعربي يف وقت م�صى«.
دي�صمرب   25 يف  �لزو�هرة  ولد 

ومتيز   1973 �الأول  كانون 
�لبدوية  �مل�صل�صالت  باأدو�ره يف 
�لفنان  �لر�حل  و�لده  �صاأن  �صاأنه 
قدمه  �لذي  �لزو�هرة  حممد 
عدد  خالل  من  �لفني  للو�صط 
و�لدر�مية  �لفنية  �الأعمال  من 
�مل�صرتكة ومن �أبرز �مل�صل�صالت 
فيها  �صارك  �لتي  �لتلفزيونية 
حب(  و)لوحة  تلهث(  ال  )�صقور 
و)�لطوفان(  �حلنة(  و)دروب 
كما قدم عدد� من �مل�رشحيات 
وقد  �الإذ�عية.  و�مل�صل�صالت 
و�صيته  �لر�حل  �ملمثل  كتب 
على  ون�رشها   2013 �لعام  يف 

في�صبوك.
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النقال  :0661.41.25.76  

الوكالة اجلزائرية للإ�صعاع الثقايف 

عر�س الفيلم الوثائقي ق�صة فيلم معركة اجلزائر
حتت اإ�صراف وزارة الثقافة و يف اإطار االإحتفال بالذكرى 64 الإندالع الثورة اجلزائرية ،نظمت الوكالة اجلزائرية للإ�صعاع 

الثقايف AARC »يوم الفيلم الثوري« بالتعاون مع املركز الوطني ل�صينما و ال�صمعي الب�صري CNCA ، متحف ال�صينما و مع 
املوؤ�ص�صة العمومية لتلفزيون اجلزائري EPTV ،يف برنامج هذه االإحتفالية عر�ض فيلم »البئر« للمخرج لطفي بو�صو�صي ، فيلم 

»معركة اجلزائر« للمخرج جيلو بونتي كورفو و كاأول عر�ض �صريف له عر�ض الفيلم الوثائقي »ق�صة فيلم معركة اجلزائر« 
للمخرج �صليم اأغار و الذي يعود لكوالي�ض اإنتاج الفيلم �صنة 1966 من طرف يا�صف �صعدي ،عرف العر�ض ال�صريف للفيلم اإقبااًل 

كبري للجمهور الذي اإهتم بتفا�صيل هذا الوثائقي منذ عر�صه يف امل�صابقة الر�صمية ملهرجان وهران الدويل للفيلم العربي

�لوثائقي عاد 50 �صنة بعد عر�ض 
»معركة �جلز�ئر« يف قاعات  فيلم 
لنا  ليحكي   1966 جو�ن  �ل�صينما 
عام  قر�بة  ،بعد  �لفيلم  كو�لي�ض 
�صليم  �ملخرج  �لبحث  من  ون�صف 
و  م�صاركني   ، مبمثلني  �إلتقى  عار 
�لذي  �لعمل  يف  �صاركو�  تقنيني 
�أخرجه جيلو بونتي كورفو و �أنتجه 
�لوثائقي  هذ�  يف  �صعدي   يا�صف 
�لتفا�صيل  و  باحلكايات  �ملليء 
دور  تقم�صت  �لتي  �ملمثلة  جند 
ذ�ت  ،�ل�صابة  بوعلي  بو  ح�صبة 
زوجة  دور  تقم�صت  �لتي  �صنة   17
مهمة  وجوه  �أي�صا  و  بوحميدي 
�صاركت يف �لفيلم مل يتعرف عليها 
�إهتمام  �لفيلم  ،�أعطى  �ليوم  �أحد 
لكن  و  �لتاريخة  لتفا�صيل  و��صع 
�الإجتماعية  �لتفا�صيل  يهمل  مل 
و  للفيلم  �لثقافية  و  ،�ل�صينمائية 
تعاقبت  �لتي  �الأجيال  على  تاأثريه 
�لفيلم  عر�ض  �الإ�صتقالل  على 
ت�رشف بح�صور منتج �لفيلم يا�صف 
معروفة  �صخ�صيات  ،�أي�صا  �صعدي 
و  ،�ل�صيا�صي  �لفني  �ملجال  يف 
عام  ب�صكل  �لب�رشي  �ل�صمعي 
�أبوجرة  �ل�صيا�صي  �لعر�ض  ،ح�رش 
عياد  م�صطفى  ،�لفنان  �صلطاين 
�صليمة  �الإعالمية  و  �لريا�صية  و 
�صو�كري  جتاوب و تفاعل �جلمهور 
�إكت�صاف ممثلي  خا�صة  �لفيلم  مع 
عر�ض  من  عام   50 بعد  �لفيلم 
�لفيلم و مل ي�صاركو� يف �أفالم �أخرى 
منا�رشي  فيزية  �ملمثلة  �أبرزهم 

�ملجاهدة ح�صيبة  دور  لعبت  �لتي 
بن بوعلي ، �ملمثلة فتيحة جودي 
بوحميدي  زوجة  دور  لعبت  �لتي 
�صاركت  �لتي  فاطمة  ،عبيد�ت 
روي�صد  �لر�حل  رفقة  �لفيلم  يف 
�لذي  معروف  عمار  ،�ملمثل 
حاوره �ملخرج �أ�صابيع قبل رحيله 
و �لذي لعب دور �ملجاهد �ملعذب 
�ملظليني  طرف  من  �ل�صجن  يف 
،�ملمثل ر�بح عزيز �لذي لعب دور 
�إبان  بائع �جلر�ئد  �ل�صغري  �لطفل 
�إ�رش�ب �لثمانية �أيام ،�ملمثل ر�بح 
يف  فد�ئي  دور  لعب  �لذي  خفيف 
كان  �لفيلم  �لفيلم  م�صاهد  �إحدى 
م�صبع باملعلومات �لتي رو�ها نور 
�لدين بر�هيمي مدير �إنتاج �لفيلم 
�أي�صا  حكى  م�صور  كمال  ،جبارة 
تفا�صيل مهمة عن �لفيلم و كيف مت 
بر�هيم  �لرئي�صي  �ملمثل  تو�صيف 
�جلز�ئرية  �لوكالة  كرمت  حجاج 
لالإ�صعاع �لثقايف يف نهاية �لعر�ض 
�لذي �أعجب به �جلمهور كثري�ً كل 
�جلز�ئر«  »معركة  فيلم  منتج  من 
�صارك  من  كل  مع  �صعدي  يا�صف 
فيلم  »ق�صة  �لوثائقي  �لفيلم  يف 

معركة �جلز�ئر«
�الإ�صتحقاق  ملجل�ض  �لعام  �الأمني 
برئا�صة �جلمهورية  حممد �صالح 
عكى هو من بدء �لتكرميات بد�ية 
�جلز�ئر«  »معركة  فيلم  مبنتج 
بنات  �أي�صا  ،كرم  �صعدي  يا�صف 
تقم�صت  �لتي  من�رشي  فيزية 
بطريقة  بوعلي  بن  ح�صيبة  دور 

حمرتفة قام يا�صف �صعدي بتكرمي 
�ملخرج �صليم عڨ�ر نظري �إخر�جه 
،كل  لذ�كرة  �لوثائقي  �لفيلم  لهذ� 
�ملمثلني و �ملمثالت كرمو� ببقات 
م�صاركتهم يف  و جو�ئز نظري  ورد 
من  و�حد  يعد  �لذي  �لفيلم  هذ� 

�لزمن   �أفالم عرب  �أهم  �لع�رش  بني 
�لفيلم �لوثائقي »ق�صة فيلم معركة 
عڨ�ر  �صليم  للمخرج  �جلز�ئر« 
�لعمومية  �ملوؤ�ص�صة  قبل  من  �أنتج 
يوم  عر�ض  و  �جلز�ئري  لتلفزيون 

30 �أكتوبر على �لقناة �لثالثة . 

.     يا�صف �صعدي ينوه بامل�صتوى الفني 
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م�سّنعة  �سيارات  دخول  متنع  ال�سني 
%25 �سريبة  عليها  وتفر�ض  باأمريكا 

ر�سميا  ال�سني  اأقّرت 
ال�سيارات  على   %25 �رضيبة 
الواليات  من  امل�ستوردة 
املتحدة االأمريكية، كما اأكدت 
كرو�س  �سيارات  باأن  رويرتز 
يتم  باأمريكا  امل�سنعة  اأوفر 
حاليا احتجازها يف اجلمارك 
بوا�سطة امل�سوؤولني ال�سينيني، 
بالفعل  اأكدت  قد  مر�سيد�س 
امل�سنوعة  �سياراتها  باأن 

تفتي�سها  يتم  اأالباما  بوالية 
الحتمالية وجود م�ساكل فيها، 
يّدعي  م�ستند  ظهور  اإثر  ذلك 
وجود عطب باملكابح اخللفية 

.GLSو GLE لـ
باأنها  امل�سكلة  تبدو  قد 
تقريرا  لكن  عادية،  حادثة 
اإم  بي  باأن  اأكد  رويرتز  من 
باأمريكا  امل�سنوعة   X4 دبليو 
حيث  مماثلة،  ق�سة  تواجه 

ترف�س  ال�سينية  اجلمارك  اأن 
اأوفر  الكرو�س  اإدخال  اأي�سا 
اأبريل ومايو  امل�سنوعة خالل 
2018 اإىل البالد. وبالرغم من 
اأن التوقيت يبدو مريبا، اإال ان 
اخلالف بني ال�سني والواليات 
املتحدة ال عالقة له غالبا مبا 
ال�سيارات  �سانعتي  مع  يجري 
بي  اأكدت  حيث  االأملانيتني، 
املوردين  اأحد  باأن  دبليو  اإم 

اأنه  اإذ  ذلك،  على  املالم  هو 
�سلّم مكابح خلفية قد تتعر�س 
للف�سل ب�سكل مفاجئ. ومبا اأن 
على  احلالتني  كلتا  يف  الرتكيز 
اإذا  الراجح  اخللفية،  املكابح 
باأن ال�سلطات ال�سينية تفح�س 
كرو�س اأوفر مر�سيد�س ل�سمان 
اأنها ال تعاين من م�سكلة مماثلة 
اإجراء  جمرد  واأنه   ،X4 للـ 

للحفاظ على ال�سالمة.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
االأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �صيارة ني�صان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �صيارة �صوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة االأجرا�س.

�صيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رضكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �صيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رضكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �صيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  اال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  اال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رضكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �صيارة 
ميت�صوبي�صي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رضكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رضكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ض ملناف�سة بور�ض وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رضعات عالية، وهنا يُت�ساءل عن 
اأف�سل طريقة الإيقاف ال�سيارة يف 

اأق�رض م�سافة، وهذا ما �سوف 
نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رضعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر اال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 

اأ�رضع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رضكة 
جيلي  �رضاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رضكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو



اإ�صهاراجلمعة 2 ال�صبت3  نوفمرب  2018  املوافـق  ل24 �صفر 1440هـ 22



تقنياجلمعة 2 ال�صبت3  نوفمرب  2018  املوافـق  ل24 �صفر 1440هـ 23
بحلول 2019

تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 
و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD

Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
و   الأخرى.  ال�رشكات امل�شنعة  قليل من 
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
ال�شا�شة  الأ�شبع حتت  على تقنية ب�شمة 
نحو 42 مليون هاتف و ذلك بحلول نهاية 
 2019 عام  يف  �شت�شل  بينما   ،2018 عام 

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

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

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

اأ�شدرت �رشكة �شام�شونغ ثالث 
اإعالنات دعائية ت�شويقية جديدة 
املنتظر  الرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�شي 
Note 9، والذي من املفرت�ص 
اأن تك�شف النقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked اأوت عرب حدث
العالمة  م�شري  يعتمد  حيث 
اإىل   Galaxy Note التجارية 
العمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
الأمر  لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9
الت�شويقية  الفيديوهات  فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
حتديثات  اجلنوبية  الكورية 
م�شار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 

الأمور.
قد  ال�شابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �شام�شونغ تفكر جدًيا 
التجارية  عالمتها  اإلغاء  يف 
ب�شبب   Galaxy Note
وت�شبع  الربحية،  انخفا�ص 
وتاأخري  الذكية،  الهواتف  �شوق 
احتفاظ  مع  الرتقية  دورات 
العمالء باأجهزتهم لفرتة اأطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�شابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  املنتج،  خ�شائ�ص  حيث 
املنتجني  توحيد  ي�شتدعي  قد 
كانت  اإذا  التكلفة  لتخفي�ص 
مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة، 

تفا�شيل حول  وجود  دون  ولكن 
كيفية حدوث ذلك.

قررت  �شام�شونغ  اأن  ويبدو 
والإعالن  احلدث  ا�شتباق 
امليزات  عن  ت�شويقية  بطريقة 
التي من املفرت�ص اأن يت�شمنها 
ذلك  يف  مبا  اجلديد،  هاتفها 
املعتاد  من  اأكرب  ب�شعة  بطارية 
هواتف  لت�شكيلة  بالن�شبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب امل�شتخدمني مبكًرا 
للهاتف، حيث ي�شري الفيديو اإىل 
بزيادة  قراًرا  ال�رشكة  اتخاذ 
البطارية، والتي قد تعترب  �شعة 
بالن�شبة للكثريين اأكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  ح�شول  اإمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
اأمبري، قادرة على ال�شمود ملدة 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
الفيديو امل�شتمر باأعلى �شطوع 
لل�شا�شة، مما يجعلها اأكرب �شعة 
�شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
من  ذكي  هاتف  اأي  �شمن 
ت�شكيلة هواتفها املختلفة، كما 
اأنها ت�شكل حت�شًنا كبرًيا بالن�شبة 
املا�شي  العام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، والذي كان 
ميتلك بطارية ب�شعة 3300 ميلي 

اأمبري.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�شتك�شف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�شها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �شمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�شتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�شفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�صائل 

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.



اأكد مقدم الطريقة القادرية بورقلة حممد 
ت�رصيح �صحفي خ�ص  حفيان خمي�ص يف 
به يومية »الو�صط »اأن الطريقة لعبت دور 
حموري بارز يف دعم وم�صاندة ثورة الفاحت 
نوفمرب 1954 ، بدليل اأن حكومة فرحات 
القادرية  الطريقة  مبقر  تاأ�ص�صت  عبا�ص 
املرحوم  م�صيخة  طريق  عن   ، بتون�ص 
بالن�صبة  اأما   ، ال�رصيف  الها�صمي  ال�صيخ 
لدعم املايل فقد  بذلت الطريقة القادرية 
غطاء  حتت  الأموال  جمع  يف  هام  دور 
الزاويا لتوفري و�صائل الدعم املايل للثورة 
م�صاعيها  عن  احلديث  دون   ، التحريرية 
يف  الوطنية  الهوية  تر�صيخ  يف  احلثيثية 

الفرن�صي يف طم�ص  امل�صتعمر  تعنت  ظل 
اإىل جانب ذلك فقد   . الهوية اجلزائرية  
 ، بورقلة  القادرية  الطريقة  مقدم  �صدد 
نوفمرب  الفاحت  اأبناء  مت�صك  �رصورة  على 

املحققة  املكا�صب  على  للمحافظة 
من  الوطنية  الوحدة  على  ،للمحافظة 
الأعداء املرتب�صني باأمن وا�صتقرار البالد 

�صواء من الداخل اأو اخلارج . 

�أحمد باحلاج 

مقدم �لطريقة �لقادرية بورقلة حممد حفيان خمي�س لـ"�لو�سط "

احلكومة املوؤقتة لفرحات عبا�س تاأ�س�ست يف مقر الزاوية القادرية بتون�س
ك�سف مقدم �لطريقة �لقادرية بورقلة حممد حفيان خمي�س ، �أن �لطريقة كان لها دور كبري يف  

دعم وموؤ�زرة �لثورة �لتحريرية �سو�ء من �لد�خل �أو �خلارج باإتخاذ من مقرها بتون�س كمكان 
لتاأ�سي�س حكومة �جلز�ئر �ملوؤقتة بقيادة فرحات عبا�س .

عنابة

حجز 15كلغ من 
الكيف املعالج 

ب�سيدي عمار
متكنت عنا�رص ف�صيلة البحث والتحري  التابعة 

للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من حجز 

على  عمار  ب�صيدي  املعالج  الكيف  من  كلغ   15

خلفية معلومات و�صلت اإىل ذات اجلهات فتحت 

املتهم  تتبع  طريق  عن  حتقيقات  اإثرها  على 

الرئي�صي الذي مت توقيفه  داخل منزله اأول اأم�ص 

وحجز الكمية املذكورة  اأعاله.وح�صب م�صادر 

الكيف  الذي �صبطت بحوزته كمية  فاإن املتهم 

املعالج التي تزيد عن 15 كلغ اعرتف باأنه جلب 

الكيف اأو املمنوعات من الغرب اجلزائري وبعد 

عملية متديد الخت�صا�ص ومن خالل اعرتافات 

املتهم بعنابة مت توقيف ثالثة اأ�صخا�ص اآخرين 

عنا�رص  طرف  من  معهم  التحقيقات  جترى 

الفرقة يف انتظار حتويلهم اإىل وكيل اجلمهورية 

جتدر  احلدث.  اإخت�صا�ص  دائرة  حمكمة  لدى 

نوعها  من  الثانية  تعد  العملية  اأن  اإىل  الإ�صارة 

يف ظرف ب�صعة اأيام حيث �صبق واأن مت توقيف 

�صخ�ص على منت �صيارة خا�صة بالطريق ال�صيار 

�صبطت  اأين  العيد  �صلغوم  منطقة  من  بالقرب 

بحوزته ما يزيد عن 61 كلغ من الكيف املعالج 

قادمة من مدينة وهران لت�صوق بعنابة على حد 

اعرتافات املتهم الذي اأكد خالل التحقيق باأنه 

ي�صتغلها اإىل ل�صخ�ص ينحدر من منطقة �صيدي 

خالل  من  الآخر  هو  توقيفه  مت  والذي  �صامل 

للتحقيق  وحتويله  الخت�صا�ص  دائرة  متديد 

باملنطقة  ملنزله  مداهمة  عملية  خالل  من 
املذكورة اأعاله.

رزق �هلل �سريف

مدير �ل�سحة باجللفة » فالح 
حممد »يف ت�سريح لـ"�لو�سط"

التوجد حالة وفاة 
ب�سبب البوحمرون 

فندت مديرية ال�صحة وال�صكان لولية 
اجللفة كل الإ�صعات والتاأويالت التي 
مت ترويجها عرب الفاي�صبوك والتي 
اتهمت فيها م�صاحلها بالتق�صري يف 
معاجلة مر�صي البحمرون  ، مدير 

ال�صحة » فالح حممد » يف ت�رصيح لـ« 
الو�صط » كذب ت�صجيل اأي حالة وفاة 
بداء البوحمرون  وان احلالت التي 

تتحدث عنهم الإ�صاعات  الأويل ب�صب 
الق�صور الكلوي والثانية ب�صبب �صكتة 
قلبية ،كما اأكد ان م�صاحلة �صجلت 
عدة حالت خالل �صهر ماي ومت 

التخل�ص منه وان م�صاحله ت�صهر علي 
التخل�ص النهائي من هذا الداء.

بوخالفة م�سطفى

تيارت 

توزيع 2.610 وحدة �سكنية

منظمة العفو الدولية تهاجم م�سر

مت اليوم اخلمي�ص بتيارت توزيع 
اإيجاري  عمومي  �صكن   2.410
البيع  ب�صيغة  وحدة  و200 
الحتفال  مبنا�صبة  بالإيجار 
الثورة  بالذكرى ال 64  لندلع 
عبد  الوايل  واأ�رصف  التحريرية 
مرا�صم  على  تواتي  بن  ال�صالم 
�صكن   200 الرمزي  التوزيع 
عمومي اإيجاري و200 �صكن بيع 
الولية، فيما  لعا�صمة  بالإيجار 
تكفلت امل�صالح املخت�صة عرب 

الدوائر بتوزيع احل�صة املتبقية 
عمومي  م�صكن   760 منها 
و650   ال�صوقر  ببلدية  اإيجاري 
من  وحدة  و800  مهدية  ببلدية 
تيارت  ببلدية  ال�صيغة  نف�ص 
 2.335 توزيع  يتم  اأن  وينتظر 
م�صكن عمومي ايجاري يف �صهر 
اأفاد  دي�صمرب القادم، ح�صب ما 
به املدير العام لديوان الرتقيه 
والت�صيري العقاري لولية تيارت 

عبد العزيز نايت بهلول.

الدولية  العفو  منظمة  هاجمت 
اأن  مو�صحة  امل�رصية،  ال�صلطات 
يقل  ما ل  موؤخرا  اعتقلت  القاهرة 
عن 19 من املحامني والنا�صطني يف 

جمال حقوق الإن�صان.
واأو�صحت املنظمة يف بيان لها، اأنه 
حتى الآن مت اعتقال ما ل يقل عن 
ثماين ن�صاء و11 رجال يف مداهمات 
من  املبكرة  ال�صاعات  يف  بداأت 
هذه  اأن  اإىل  واأ�صارت  اأم�ص  �صباح 
التن�صيقية  دفعت  العتقالت 

للحقوق واحلريات، وهي  امل�رصية 
منظمة بارزة حلقوق الإن�صان تقدم 
بتوثيق  القانونية، وتقوم  امل�صاعدة 
دفعتها  الإن�صان،  حقوق  انتهاكات 
للبيئة  نتيجة  اأن�صطتها،  تعليق  اإىل 
يف  املدين  املجتمع  جتاه  العدائية 
من  اأنه  املنظمة  واأ�صاف  م�رص. 
بني هوؤلء الذين اعتقلوا، املحامية 
هدى عبد املنعم البالغة من العمر 
يف  �صابق  ع�صو  وهي  عاما،   60

املجل�ص القومي حلقوق الإن�صان.

�لطارف

حادث مرور خطري يوؤدي 
اإىل وفاة �سابني بالقالة

�لدرك �لوطني بامل�سيلة 

توقيف �سخ�سني بحوزتهم 
316  قر�س مهلو�س 

م�رصعھما  �صابني  اأم�ص  اأول  ليلة  لقي   
حادث  44اثر  رقم  الوطني  بالطريق 
عند مدخل  الزانة  منعرج  مرورمميت يف 
مدينة القالة ،اأين لف�صا اأنف�صھما الأخرية 
بعني املكان وقد  تدخلت م�صالح احلماية 
املدنية لنقل جثة ال�صابني يف العقد الثالث 

من العمر اإىل م�صلحة 
مت  فما  القالة  مب�صت�صفي  اجلثث  حفظ 

خطرية  حالة  يف  الأخر  ال�صحية  حتويل 
اإىل م�صت�صفى  ابن ر�صد بعنابة ،ال�صحيتني 
ينحدران من حي القرقور بلدية الطارف 
جھة  ،من  �صياحية  �صيارة   منت  على  كانا 
الوطني  الدرك  م�صالح  فتحت  اأخرى 

حتقيقا ملعرفة اأ�صباب احلادث 
اخلطري.

رزق �هلل �سريف

املجموعة  وحدات  اأفراد  متكنت 
بامل�صيلة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
تتكون  اإجرامية  �صبكة  تفكيك  من 
حيث  اأ�صخا�ص  ثالثة  من  اأكرث  من 
يزال  ل  فيما  منها،   )02( توقيف  مت 
يف  تخت�ص  فرار،  حالة  يف  واحدا 
على  املهلو�صة  الأقرا�ص  ترويج 
والوليات  امل�صيلة  ولية  م�صتوى 
املجاورة لها، حيث مت توقيف �صيارة 
من نوع كيوكيو كانت متجه من مدينة 

بعد  و  اجللفة  ولية  نحوى  بو�صعادة 
العثور  مت  دقيقا  تفتي�صا  تفتي�صها 
بحوزتهما على  316 قر�صا مهلو�صا 
ال�صيارة  نوع ريكابالني، مت حجز  من 
و و�صعها باملح�رص البلدي اإىل غاية 
�صدور اأمر ق�صائي يف انتظار تقدمي 
لدى  اجلمهورية  وكل  اأمام  املعنيني 
و  حيازة  بتهمة  بو�صعادة  حمكمة 

ترويج اأقرا�ص مهلو�صة .
عبد�لبا�سط بديار

 نبهت �لعامل �إىل
ويالت �جلوع ببلدها

رحيل الطفلة  
اليمنية اأمل ح�سني

الطفلة  لفتت  املفزعة،  ونظراتها  الهزيل  بج�صدها 
لتلخ�ص  اإليها،  العامل  اأنظار  ح�صني،  اأمل  اليمنية، 
وطنها  يف  الأطفال  يعي�صها  التي  املاأ�صاوية  الظروف 
اأم�ص  اأول  اأبلغت  اأمل  عائلة  احلرب  مزقته  الذي 
بوفاتها يف خميم  »نيويورك تاميز«  اخلمي�ص �صحيفة 
لالجئني على بعد 4 اأميال من امل�صت�صفى، تاركة لوعة 
من  البالغة  الطفلة  والدة  وقالت  قلوبهم.  يف  وحزنا 
ال�صحيفة:  مع  هاتفية  مقابلة  خالل  �صنوات   7 العمر 
»قلبي مك�صور، اأمل كانت تبت�صم دائما، واأنا الآن قلقة 
على اأطفايل الآخرين«كانت اأمل ترقد يف مركز �صحي 
�صمال غرب  ميال   90 بعد  على  الواقعة  اأ�صلم  مبدينة 
مع  �رصير  على  م�صتلقية  وكانت  �صنعاء،  العا�صمة 
�صاعتني  كل  تغذيها  املمر�صات  كانت  بينما  والدتها. 
الإ�صهال،  من  وتعاين  بانتظام  تتقياأ  لكنها  باحلليب، 
املا�صي،  الأ�صبوع  اأمل،  �صورة  ال�صحيفة  ن�رصت  وقد 
مما  اليمن،  يف  الإن�صانية  الأزمة  على  ال�صوء  لت�صلط 
حزنهم  عن  اأعربوا  الذين  القراء  لدى  ا�صتجابة  اأثار 

وح�رصتهم، كما قدموا املال لعائلتها.

�سرق وو�سط والية �جلز�ئر

ا�سطراب يف التزويد مبياه 
ال�سرب ابتداء من االأحد املقبل

ال�رصب يف  مياه  توزيع  ا�صطرابات يف  ت�صجيل  �صيتم   
يوم  من  ابتداء  ذلك  و  اجلزائر  ولية  وو�صط  �رصق 
الأحد 4 نوفمرب و اإىل غاية اخلمي�ص 8 نوفمرب 2018 
ب�صبب اأ�صغال �صيانة دورية على م�صتوى م�صنع حتلية 
املياه البحر احلامة، ح�صبما ورد اأم�ص اجلمعة يف بيان 
اأن  البيان  او�صح  و  )�صيال(.  للمياه  اجلزائرية  ال�رصكة 
�صت�صجل  العا�صمة،  وو�صط  و  �رصق  الواقعة  املناطق 
ا�صطراب يف التزود مبياه ال�رصب ابتداء من منت�صف 
التا�صعة  غاية   اإىل  و  �صا  00ر00  على  نوفمرب   4 يوم 
�صباحا )00ر9�صا( من يوم اخلمي�ص 8 نوفمرب ، وذلك 
الدورية  »ال�صيانة  اأ�صغال  –اإىل  البيان  ح�صب   – راجع 
الذي ت�رصف عليه �رصكة  على م�صتوى م�صنع احلامة 

.)HWD( حتلية مياه البحر للحامة
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