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�زير الداخلية نورالدين بد�ي

ال ميكن تاأمني احلدود بدون اإ�سراك املواطنني

براأ اأ�يحي من حالة االن�سداد احلالية يف الربملان

 ولد عبا�س يحذر بوحجة
 من تبعات غري م�سبوقة
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 اأحالم اأ�يحي � طموحات 

�لدعبا�ص � ح�سابات بوحجة

 فتنة الـــــربملان ...املـخا�ســــــــات 
الع�سرية  الختيار الرئي�س القادم
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اجتمعت اأم�ص � ناق�ست خيارات املرحلة املقبلة
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�ص4االأ�سواق اخلارجية
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بلما�سي ينتظره عمل كبري 
�قرارات �سجاعة

اخل�سر ي�ستعيدون 
روح االنت�سارات

لو�سع حد مل�سل�سل النهب العقاري 

وايل ورقلة مطلوب بحي 
الزاوية 1 بالروي�سات 

ت�سببت يف خ�سائر فادحة

 ح�سرة تهدد منتوج 
الزيتون بالبويرة

متويل مزدوج بني �سندوق دعم اجلنوب و �سندوق الت�سامن بني اجلماعات املحلية

ملف

ثقافة
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 اإثر عملية بحث وتفتي�ش
 بعني قزام/ن.ع6

 �إكتـــــــــ�شــــــ�ف مــــــــخب�أ
 للأ�شلحة و �لذخرية

بحث  عملية  واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

مفرزة  ك�صفت  قزام/ن.ع6،  بعني  وتفتي�ش 

 ،2018 اأكتوبر   12 يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ش 

خمباأ للأ�صلحة والذخرية يحتوي على: - م�صد�ش 

بندقيتني  كل�صنيكوف،-  نوع  من  ر�صا�ش    )01(

قنبلة   ،RPG-7 قذائف   )06( �صتة  مبنظار،   )02(

)01( لبندقية FLG؛- خم�صة )05( خمازن،- )366( 

مت�صل،  �صياق  يف  العيارات.  خمتلف  من  طلقة 

بلعبا�ش/  ب�صيدي  وتفتي�ش  بحث  عملية  واإثر 

الوطني  للجي�ش  مفرزة  ودمرت  ك�صفت  ن.ع.2، 

ال�صعبي، �صبعة )07( خمابئ للإرهابيني ويف �صياق 

للمعلومات،  الأمثل  الإ�صتغلل  وبف�صل  اآخر، 

ال�صعبي،  الوطني  للجي�ش  م�صرتكة  مفارز  اأوقفت 

اأربعة )04( عنا�صر دعم  بباتنة وجيجل/ن.ع.5، 

اأحبط  اأخرى،  جهة  من  الإرهابية،  للجماعات 

�صرعية  غري  هجرة  حماولت  ال�صواحل  حرا�ش 

تقليدية  قوارب  منت   على  كانوا  �صخ�صا   )42( لـ 

ال�صنع بعنابة والطارف/ن.ع5 وعني تيمو�صنت / 

ن.ع.2، فيما مت توقيف )16( مهاجرا غري �صرعي 

وغرداية  تلم�صان  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من 
والنعامة وورقلة.

خبر في 
صورة

تعليم عايل

تد�بري الحتو�ء �أزمة �مل��شرت

�صعيدة

�لدرك يحجز كتب� 
لل�شحر و �ل�شعوذة

متكن عنا�صر الدرك الوطني ب�صعيدة الأ�صبوع 
اجلاري من حجز جمموعة من كتب ال�صحر و 

ال�صعوذة و الأقرا�ش املهلو�صة و توقيف �صخ�ش 
متورط ح�صبما علم اأم�ش ال�صبت لدى املجموعة 

القليمية لذات ال�صلك الأمني، ومتت العملية 
اثر معلومات حول تواجد �صخ�ش باأحد اأحياء 

مدينة �صعيدة ميار�ش العرافة ويروج الأقرا�ش 
املهلو�صة لزبائنه. و�صمح تفتي�ش منزله بالعثور 
على جمموعة كتب خا�صة بال�صحر وال�صعوذة و 

الطل�صم و 4 اأقرا�ش مهلو�صة اإ�صافة اإىل مبلغ مايل 
قدره 104.600 دج ومت تقدمي هذا ال�صخ�ش اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �صعيدة. 

البويرة

�ل�شلط�ت تهدي 
�شكن� لعر�ش�ن يت�مى
اأهدى وايل البويرة ورئي�ش املجل�ش ال�صعبي الولئي 
�صكنا خا�صا لفائدة عر�صان اأقيم لهما نهاية الأ�صبوع 

حفل زفاف على م�صتوى قاعة الفراح �صلطانة 
مبدينة البويرة مببادرة من اجلمعية اخلريية » 
ال�صلم الولئية » ، و�صهد احلفل البهيج ح�صور 

املنتخبني املحليني على راأ�صهم رئي�ش املجل�ش الولئي 
ومدير ال�صباب والريا�صة ومدير ديوان موؤ�ص�صات 

ال�صباب واملطربة املحلية » ن�صرين البويرية » وفرقة 
الرق�ش القبائلي »اإخولف » من بلدية م�صدالة ، هذا 
وثمن اجلميع مثل هذه املبادرات اخلريية التي تعرب 
عن التكافل الإجتماعي والت�صامن مع الفئات املعوزة 

واملحتاجة .
اأح�صن مرزوق

التعليم  وزارة  اأكدت 
العلمي،  والبحث  العايل 
الطعون  اإيداع  اأن 
املتعلقة بنتائج اللتحاق 
،بعنوان  املا�صرت  بطور 

ال�صنة اجلامعية 
على  تتم   2019/2018
املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
اجلامعية التي ا�صتقبلت 
املتعلق  الطالب  ملف 
باملا�صرت، داعية يف نف�ش 
الذين  الطلبة  الوقت، 
ما�صرت  يف  قبولهم  مت 

�صمن اأكرث من تخ�ص�ش 
حتديد  اإىل  جامعة،  اأو 
واأو�صحت  خياراتهم 
خلل  من  الوزارة 
اأنها  الإلكرتوين  موقعها 
املرت�صحني  جميع  »تعلم 
ال�صنة  بعنوان  للما�صرت 
 2018/2019 اجلامعية 
معلومة  اأو  طعن  اأي  ،اأن 
اأر�صية  بنتائج  تتعلق 
م�صتوى  على  املا�صرت 
اجلامعية  املوؤ�ص�صة 

املعنية«.

دعت   ، اأخرى  جهة  من 
الذين  الطلبة  الوزارة 
طور  يف  قبولهم  مت 
من  اأكرث  �صمن  املا�صرت 
اأو  جامعية  موؤ�ص�صة 
�صمن اأزيد من تخ�ص�ش 
حتديد  ،اإىل  واحد 
منت�صف  قبل  خياراهم 
ال�صبت  اأم�ش  نهار 
اإتاحة  اأجل  من  ،وذلك 
من  لزملئهم  الفر�صة 
القوائم  �صمن  امل�صجلني 

الحتياطية.

�لفريق �أحمد ق�يد �ش�لح يزور �لن�حية �لع�شكرية �خل�م�شة

�مل�شرح �جلهوي للعلمة ي�شرف �جلز�ئر

خلل ال48 �صاعة الأخرية

�إره�ب �لطريق يح�شد �أرو�ح  17 �شخ�ش� 

�أحمد  �لفريق  يقوم 
نائب  �صالح،  قايد 
�لوطني،  �لدفاع  وزير 
�جلي�ش  �أركان  رئي�ش 
�ل�صعبي،  �لوطني 

يومي 14 و 15 �أكتوبر 
عمل  بزيارة   ،2018
�إىل �لناحية �لع�صكرية 
بق�صنطينة  �خلام�صة 
�صي�رشف  ،�لفريق 

�لزيارة  هذه  خالل 
تكتيكي  مترين  على 
تقوم  �حلية  بالذخرية 
وحد�ت  بتنفيذه 
�لفرقة �لأوىل مدرعة، 

لقاء�ت  �صيعقد  كما 
�إطار�ت  توجيهية  مع 
وحد�ت  و�أفر�د 
�لع�صكرية  �لناحية 

�خلام�صة.

�مل�رشح  �رّشف 
�جلهوي للعلمة لولية 
�جلز�ئر  �صطيف 
يف  م�صاركته  خالل 

�لعربي  �ملهرجان 
ب�صلطة  جرى  �لذي 
توج  حيث  عمان، 
بجائزة  �أع�صاوؤه 

�صينوغر�فيا  �أح�صن 
�مل�صاركني  بني  من 
و�ملر�صحني للجائزة، 
�لتتويج  جاء  حيث 

�مل�رشحية  بف�صل 
بها  �صاركو�  �لتي 
كل  »يف  عنو�ن  حتت 

بيت«.

لقي 17 �صخ�صا حتفهم 
�آخرون   5 و�أ�صيب 
متفاوتة  بجروح 
�خلطورة جر�ء حو�دث 
خالل  وقعت  مرور 
�لخرية  �صاعة  �ل48 
�ملناطق من  بع�ش  يف 
�لوطن، ح�صب ح�صيلة 

�ل�صبت  �ليوم  �أوردتها 
�حلماية  م�صالح 

�ملدنية.
  و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر 
ح�صيلة  �أثقل  �أن  
�صجلت بولية �مل�صيلة 
�أ�صخا�ش   4 بوفاة 
��صطد�م  �إثر  على 

�لوزن  من  �صيارة  بني 
و�صاحنة،  �خلفيف 
هذ�  وقع   حيث 
�لطريق  على  �حلادث 
ببلدية   8 رقم  �لوطني 
حلجل،  عني  ود�ئرة 
م�صالح  تدخلت  كما 
�ملدنية  �حلماية 

لولية �جللفة من �أجل 
�إىل  وحتويل  �نت�صال 
�ملحلي  �مل�صت�صفى 
�صخ�ش )1( تويف غرقا 
�لو�قعة  مائية  بربكة 
باملكان �مل�صمى �أولد 
�صالمنة،  ببلدية  جدي 

د�ئرة م�صعد.

مدو�ر يحرج 
�ل�شح�فيني

اأ�صّر رئي�ش الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم 

عبد الكرمي مدوار 
على رف�ش الأ�صئلة 
التي طرحها عليه 
الإعلميون على 

هام�ش مباراة املنتخب 
الوطني التي جمعته 

اأول اأم�ش بنظريه 
البنيني، حيث امتنع 

مدوار يف الإجابة 
على الأ�صئلة التي 

تخ�ش العقوبات 
التي اأعلنتها جلنة 

الن�صباط موؤكدا اأنها 
هيئة م�صتقلة ومتلك 

رئي�صا وحملفني 
واملخولة يف الإجابة 

على مثل هذه 
النوعية من الأ�صئلة.
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براأ اأويحي من حالة الن�صداد احلالية يف الربملان

ولد عبا�س يحذر بوحجة من تبعات غري م�سبوقة
دافع الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عبا�س على  اأحمد اأويحيى واأكد اأنه ل يتحمل اأي م�صوؤولية فيما يح�صل حتت قبة مبنى زيغود 

يو�صف، م�صددا على اأن اأزمة الغرفة ال�صفلى للربملان اأزمة داخلية بني نواب املوالة ورئي�س املجل�س ال�صعيد بوحجة، بعد اأن اتهمه باأنه �صبب امل�صاكل، يف حني 
دعاه اإىل �صرورة التعقل والن�صحاب بهدوء مثلما فعل �صابقوه حفاظا على كرامته.

علي عزازقة

والية  من  امل�صدر  ذات  وقال 
حزب  باأن  اأم�س،  يوم  البويرة 
مل  الوطني  التحرير  جبهة 
منذ  الدولة  موؤ�ص�صات  يعطل  
�رضب  باملقابل  االإ�صتقالل، 
عرفها  �صابقة  باأزمات  مثاال 
ا�صتقالة  اأهمها  والدولة  احلزب 
وكرمي  بومعزة  وب�صري  مهري 
وحفاظهم  منا�صبهم  من  يون�س 
باأ�صابع  م�صريا  كرامتهم،  على 
الأنه  بوحجة  ال�صعيد  اإىل  االتهام 
القانون الداخلي للمجل�س   خالف 

للربملان  العام  لالأمني  باإقالته 
املجل�س  مكتب  اإىل  الرجوع  دون 
ي�صرتطها  التي  نوابه  وا�صت�صارة 
القانون  من  التا�صعة  املادة 
بالتعقل  اإياه  مطالبا  الداخلي، 
والتب�رض من اأجل حل االأزمة التي 
مير بها املجل�س واخلروج ب�رضف 
وكرامة من املن�صب، معلنا رف�صه 
قيام منا�صل من االأفالن باإ�صعال 

نار الفتنة يف البالد.
ويف �صياق اآخر اأف�صح ولد عبا�س 
امل�صوؤولني  اأحد  اإق�صاء  عن 
البويرة  والية  يف  حزبه  عن 
م�صبوهة  تعامالت  ب�صبب 

جمل�س  يف  الرت�صيحات  تخ�س 
اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح  االأمة، 
االأمة  ملجل�س  الن�صفي  التجديد 
ي�صبق  الأنه  خا�صا  طابعا  يكت�صي 
ليوؤكد  الرئا�صية،  االنتخابات 
يحافظ  اأن  يجب  االأفالن  اأن 
العليا  الغرفة  يف  االأغلبية  على 
القيادة  بان  اأفاد  فيما  للربملان، 
كل  تراقب  العتيد  للحزب  العامة 
الواليات من اأجل �صمان ا�صتمرار 
التي  للحزب  اجلديدة  ال�صيا�صة 
عن  معلنا  ال�صفافية،  على  تعتمد 
للتجديد  الرت�صيحات  باب  فتح 

الن�صفي ملجل�س االأمة.

 اأحالم اأويحي و طموحات
 ولدعبا�س و ح�صابات بوحجة

فتنة الربملان ...املخا�سات 
الع�سرية  الختيار الرئي�س القادم

الربملان  فتنة  هام�س  على 
االأ�صئلة  من  جملة  توالدت 
طرحتها مناق�صات اجلزائريني 
التوا�صل  من�صات  عرب 
اأحاديثهم  يف  ،و  االجتماعي 
اليومية ،اإىل اأين مت�صي االأزمة 
يف ظل عدم قدرة املتخا�صمني 
اأطره  يف  امل�صكل  احتواء  على 
مناورة  باعتباره  املعقولة 

�صيا�صية مرتبطة بالرئا�صيات.
ملحة  رغبة  يف  يكمن   اخلطر 
عمر  يف  املد  على  للطرفني 
نحو  بها  الدفع  و  االأزمة 
ح�صابات  يربك  التعفني،مما 
الكل و يجعل االأجواء تتلبد بغيوم 
داكنة تزيد من حرية احلائرين 
و تبعث القلق يف النفو�س ..هل 
تهدد  عنيفة  هزة  اأمام  نحن 
اال�صتقرار املوؤ�ص�صاتي،و تفتح 
�صناعة  اأمام  وا�صعا  الباب 
تتحملها  ال  جديدة  نك�صات 
اأخذنا يف احل�صبان  اإذا  البالد  
و  االإقليمية  الرهانات  تعاظم 
التحر�صات املتوالية مل�صوؤولني 
يف  الو�صع  مبلف  فرن�صيني 
الهاج�س  عن  البالد،ف�صال 

االأمني يف احلدود اجلنوبية
ظهور  بعد  اأ�صابيع  اأربعة 
يف  يلوح  اأمل  ال  الربملان  فتنة 
ال�صغط  يزداد  بذلك  و  االأفق 
داخل  التوتر  ن�صبة  ترتفع  و 
يتحمل  باعتباره  االأفالن 
الفتنة  تبعات  اأخالقيات 
التي  باالأطراف  بال�رضاكة 
ف�صلت التخندق معه ممثلة يف 
حزب اأويحي و بع�س الكيانات 
االأخرى  ..امل�صكلة  االأخرى 
التي تفاقم من متاعب احلزب 
رئي�س  �صمود   هي  العتيد 
،و  بوحجة  ال�صعيد  الربملان 
فالرجل  املن�صفة  رمي  رف�صه 
اإدارة  يف  كبرية  قدرة  عن  اأبان 
نقل  و  ال�رضاع  دفة  توجيه  و 

االرتياب املحيط املقرب اإىل 
�صفوف خ�صومه ،و بطبيعة فكل 
التوازنات  لعبة  يوظف  طرف 
تكون  قد  هناك  ل�صاحله،و 
مالمح  لر�صم  مواتية  الفر�صة 
اأحد  ال  ،و  القادمة  املرحلة 
برمتها  االأزمة  اأن  اإنكار  ميكنه 
لها عالقة متعدية بالرئا�صيات 
بالتجديد  ،و  ا�صرتاتيجي  كبعد 
التي  االأمة  ملجل�س  الن�صفي 
طبعته  يف  االأفالن  يطمح 
بكر�صي  الظفر  اإىل  احلالية 
االأمني  ليتحول  فيها  الرئا�صة 
العام احلايل جمال ولد عبا�س 
بروتوكوليا اإىل الرجل الثاين يف 
اأحمد  عيون  البالد،بينما متتد 
ذلك،و  من  اأبعد  اإىل  اأويحي 
عرب  اأثبت  الذي  الرجل  هو 
اأن  الطويل  ال�صيا�صي  م�صاره 
اأنه  ،و  اأحالمه ال تعرف �صقفا 
اأ�رضار  غريه  من  اأكرث  يدرك 
بذكاء حاد  يقراأ  ،و  ال�صالونات 
التوازنات القائمة ،وهي االأمور 
التي مكنته من ال�صمود  وربح 
املزيد من الوقت اإىل غاية اأن 

يظفر بحلمه االأكرب.
بال اأدنى �صك اأنه اإذا مل حتدث 
مفاجاأة يف االأيام القليلة القادمة 
وحدوث توافق ا�صطراري بني 
فاإن  املت�صارعة   االأطراف 
االأزمة �صتتفاقم و �صتتحول اإىل 
اآلة دمار �صامل لن يتحكم فيها 
اأحد ،و جتعل اجلميع يتلم�صون 
النجاة يف كل اجتاه بال جدوى

تتعلق  القائمة  االأزمة  ظاهريا 
لكنها  داخلي  اأفالين  ب�صاأن 
بني  معركة  بوادر  الباطن  يف 
و  اإرادات  و  كتل  و  اأ�صخا�س 
اأن  املنطقي  من  و  م�صاريع 
توظيف  اإىل  طرف  كل  يلجاأ 
حل�صم  املتاحة  االأوراق  كل 

النتيجة.
وداد احلاج

 اتهموه با�صتغالل  املكتب الولئي لت�صفية احل�صابات

منا�سلو االأرندي بورقلة يطالبون برحيل اأمينهم الوالئي
.        انتخابات ال�صينا توتر الأو�صاع

فيما جدد م�صاندته للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة:

اأرندي البليدة ي�سدد على ا�ستمرارية �سيطرته على ال�سينا

على  بورقلة   االأرندي  بيت  يعي�س   
وقع �صفيح �صاخن ب�صبب عدم مرور 
التيار بني االأمني الوالئي وعدد من 
منطق   لفكرة  الراف�صني  املنا�صلني 
ال�صكارة  يف حتديد هوية املر�صح 
طالب   . االأمة  جمل�س  الإنتخابات 
الوطني  التجمع  منا�صلي  من  عدد 
ت�رضيح  ، يف  بورقلة  الدميقراطي  
ب�رضورة   ،« »الو�صط  يومية  مع  لهم 
االأمني  من  و�صخ�صي  جاد  تدخل 
من  اأويحي  اأحمد  لالأرندي  العام 
االأمني  تنحية  يف  االإ�رضاع  اأجل 
االأوان  فوات  قبل  للحزب  الوالئي  
الغليان  و  الت�صنج  وو�صع حد حلالة 
ثاين  بيت  على  تخيم  التي  الكبريين 

بالوطن  �صيا�صية  ت�صكيلة  اأقوى 
عموما والعا�صمة املركزية باجلنوب 
 ، اخل�صو�س  وجه  على  ال�رضقي 
الرجل  املتحدثني  ذات  اتهم  حيث 
بتكري�س  الوالئي  باملكتب  االأول 
املنا�صلني  حرمان  مع   ، اجلهوية 
 2018 ل�صنة  الن�صال  بطاقات  من 
،اإ�صافة  �صخ�صية  خالفات  ب�صبب 
و  للحزب  الداخلي  القانون  خلرق 
املكاتب  هيكلة  اإعادة  يف  النظام 
البلدية و املجل�س الوالئي ، ناهيك 
من  العديد  عزل  خلف  وقوفه  عن 
الوالئي  املجل�س  من  االطارات 
عدم  وكذا   ، الوالئي  واملكتب 
لالأمانات  عامة  جمعيات  عقد 

الهياكل  اأجل جتديد  البلدية    من 
عن  املتحدثني  ذات  اأعرب  كما   .
الت�رضفات  من  ال�صديد  امتعا�صهم 
االأمني  طرف  من  الالم�صوؤولة 
املقر  حول  الذي  للحزب  الوالئي 
ملجرد هيكل بدون روح ، وا�صتبداله 
تقرت  االإدارية  املقاطعة  مبندوبية 
ت�صرته  ن�صيان  دون   ، قولهم   ح�صب 
اأع�صاء  قائمة  على   املفهوم  غري 
املجل�س الوالئي و املجل�س البلدي 
، ويف �صياق مت�صل فقد ذهب هوؤالء 
اأبعد من ذلك بتحويل املكتب  اإىل  
الوالئي للحزب ثاين قوى  �صيا�صية 
يف البالد عموما وعا�صمة اجلنوب 
اخل�صو�س  وجه  على  ال�رضقي 

من   « مبداأ  بناءا  �صجل جتاري  اإىل 
من�صب  على   يتح�صل  اأكرث  يدفع 
 .« االأمة  جمل�س  لع�صوية  الرت�صح 
من جهة ثانية فقد هدد املنا�صلون 
من  الت�صعيد  مبوا�صلة  الغا�صبون 
لهجة خطابهم والدخول يف اعت�صام 
اأمام  الطعام  عن  مفتوح  وا�رضاب 
املقر بورقلة يف حالة ما مل حترك 
للتجاوب  �صاكنا  احلزب  مركزية 
مطالبهم  ب�رضعية  و�صفوه   ما  مع 
عن  املنا�صلون  يخفي  مل  حيث   ،
للقيادة  والالم�رضوط  املطلق  دعم 
ال�صيا�صي  برئا�صة  للحزب  الر�صيدة 

املخ�رضم اأحمد اأويحي .
 اأحمد باحلاج 

املجل�س  ع�صو  الكفيف  فاحت  �صدد 
الوطني للتجمع الوطني الدميقراطي، 
يف  البليدة  اأرندي  ا�صتمرار  على 
م�صتوى  على  انت�صاراته  موا�صلة 
الرابعة  للمرة  للربملان  العليا  الغرفة 
داعيا   ،2009 عام  منذ  التوايل  على 
اإىل  الوالية  بهذه  احلزب  منا�صلي 
املحافظة على هذا املك�صب الكبري. 
ندوة  يف  اأم�س  الكفيف يوم  واأ�صاد 
البليدة، ب�صفته  بوالية  للحزب  والئية 
اأحمد  لالأرندي  العام  لالأمني  ممثال 
يف  االأرندي  عائلة  اأويحيى، بقوة 
الوالئي  االأمني  جهود  بف�صل  البليدة، 
للحزب حممد بو�صالغم، وكذا النواب 
القادر  عبد  النائب  خا�صة  االآخرين 

اأن نواب  اإىل  الفتا  الزغيمي،  طيب 
على  يتوقفون  ال  بالربملان  االأرندي 
طرح االأ�صئلة للوزراء يف �صبيل خدمة 
التفقدية  الزيارات  وكذا  املواطن، 
ان�صغاالت  ر�صد  بغية  للواليات 
واأردف  لل�صلطات،  ورفعها  املواطنني 
اأن  االأرندي  بقوله  املتحدث  نف�س 
ملنا�صليه  احلقيقة  يقول  ما  دائما 
االقت�صاد  باأن  م�صيفا  وللمواطنني، 
بفعل  »يخّوف«  و�صعه  اجلزائري 
بات  اأين  بالبرتول،  الوثيق  ارتباطه 
انخف�صت  كلما  يتدهور  االقت�صاد 
باأن  مو�صحا  االأ�صود،  الذهب  اأ�صعار 
احللول لهذا امل�صكل ال يتم باخلطب 
غرار  على  احلما�صية،  ال�صيا�صية 

الكتابات والنظريات والتدخالت على 
البالطوهات التلفزيونية.

ويف �صياق اأخر ذكر املنا�صل بالتجمع 
با�صتقاللية  الدميقراطي  الوطني 
بف�صل  للجزائر  االقت�صادي  القرار 
جهود الرئي�س بوتفليقة، والذي خل�س 
التي  اخلارجية  املديونية  من  البلد 
اللجوء  عدم  �صمن  كما  عليه،  كانت 
اإليها مرة اأخرى، �صيما واالآثار ال�صلبية 
لها جراء تدخل االأفامي يف ال�صيا�صة 
وجدد  الوطن،  القت�صاد  الداخلية 
ال�صتمرارية  االأرندي  الكفيف دعم 
رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
اأن قانون  اإىل  الفتا  البلد،  قيادة  يف 
عليه  �صادق  الذي   2019 املالية 

يت�صمن  لن  االأخري،  الوزراء  جمل�س 
املواطنني،  كاهل  على  اإ�صايف  فل�صا 
باأن املدينة اجلديدة  وا�صتطرد يقول 
وملحقات  ب�صكناتها  لبوعينان 
حي  دليل  لها،  املرافقة  اخلدمات 
االإ�صكان  بجانب  الدولة  رعاية  على 
للجزائريني، مربزا باأن اجلامع االأعظم 
رغم االنتقادات التي طالت امليزانية 
دينية  داللة  يحمل  لت�صييده،  الكبرية 
التي  بهياكله  االأوىل  ودينية،  وتاريخية 
ت�صم مدار�س قراآنية، والثانية برمزية 
الفيجري،  مبنطقة  املوجود  مكانه 
للم�صيحية  الدعوة  منرب  كانت  والتي 

اأيام اال�صتعمار الفرن�صي.
علي عزازقة

�صيدي بلعبا�س

ك�سف وتدمري 07 خمابئ للإرهابيني يف �سيدي بلعبا�س
للجي�س  مفرزة  اأم�س  اأول  متكنت 
وتدمري  ك�صف  من  ال�صعبي  الوطني 
بال�صاحية  لالإرهابيني  خمابئ   07

موؤخرا  تلقتها  معلومات  اإثر  اجلنوبية 
التي  التحقيقات  من  �صل�صلة  بعد 
االإرهابي  على  الق�صاء  منذ  با�رضتها 

»حيدرة«  املكنى  العتاوي  غامل 
العملية  هذه  ،وت  تاف�صور  ب�صواحي 
بعد اأن �صبقتها عمليات مكثفة اأثمرت 

بها  كازمات  عدة  وتدمري  بالك�صف 
اأغذية وموؤن موؤخرا 

�س.�صهيب



بدوي  الدين  نور  الداخلية  وزير  و�شدد  
حول  الوطني  امللتقى  خالل  الأم�س 
املناطق احلدودية عل اأن  التنمية  يجب 
اأن مت�س كل �شرب بهذا الوطن واأن تدخل  
اأن  تنمية هذه  اإىل كل نقطة به، م�شريا 

املناطق ت�شتدعي تظافر كل اجلهود.
�شيا�شة  اأن   بدوي  اأكد  اأخرى  جهة  من 
قوة  من  جتعل  لن  مدعوة  احلكومة 
قلب  يف  واملتمر�س  املتعلم  ال�شباب 
على  اأكد  كما    ، القادمة  املقاربة 
امللتقي  هذا  خالل  النفتاح  �رضورة 
للخروج  املقدمة  القرتاحات  كل  على 
بعيدة  املناطق  هذه  تخدم  باقرتاحات 

عن العموميات .
و�شدد اأي�شا على �رضورة اأن مت�س التنمية 
اأي ولية  بالوطن  دون ترك  كل منطقة 
بالتحديات  ذكر  بعدما  الهام�س،  على 
تلك  خا�شة  املناطق  هذه  تواجه  التي 

املتعلقة باجلانب الأمني.
اأجل  من  التجند  اإىل  اجلميع  دعا  كما 
نتائجه   وتثمني  الربنامج  هذا  جت�شيد 
فر�شة  يفوت  ل  الرئي�س  اأن  اأكد  بعدما 
الأقاليم  بهذه  التكفل  ب�رضورة  للتذكري 
حت�شني  يف  ذلك  اأهمية  يدرك  كونه 

البالد.
واأكد الوزير اأن تنمية املناطق احلدودية  
وهادف  مدرو�س  اإطار  يف  يتم  ان  يجب 
الوطني  املخطط  توجهات  مع  يتوافق 
لتهيئة الإقليم ، لفتا اإىل اآن البالد �شهدت 
م�شبوقة  غري  اإ�شالحات   2000 منذ 
�شمحت بتدارك العجز وحتقيق اإجنازات 
بدوي،  قال  كما  الوطني،  امل�شتوى  على 
اأن النزعات امل�شلحة اأ�شبحت تنتقل من 
جهة لأخرى عرب العامل واجلزائر لي�شت 
يف معزل عن هذه التحويالت على اعتبار 
اأنها يف قلب هذه مناطق النزاع، ما اأ�شبح 
ت�شكل حتديات ت�شتدعي تنمية الوليات 
احلدودية والداخلية وحت�شينها،  م�شددا 
بعني  بالأخذ  التخطيط  اأهمية  على 
معها  والتعامل  البالد  حتديات  العتبار 

باإ�شتباقية.
الأمنية  عقيدتنا   »: بدوي  قال   و    
على ح�شانة  الإعتماد  تقت�شي  اأ�شبحت 
على  الوزير  و�شدد   ،< املوطنني  ووعي 
منطف  من  اجلميع  يعمل  اأن  �رضورة 
الإ�شرتاتيجة  لتحقيق  امل�شوؤولية 
امل�شطرة يف خمطط التنمية امل�شتدامة 
التي ل ترتك اأي ولية على الهام�س، يف 
الإ�شكال يكمن يف كيفية  اأن  اأو�شح  حني 
التج�شيد الكامل لهذا الأمر على الواقع، 
الكفاءات  خمتلف  وجود  يوؤكد  اأن  قبل 
الدولة  اإليه  ت�شبو  ما  لتحقيق  والقدرات 
مع  بالت�شاور  مهمة  درا�شة  وفق  ولكن 
الإختاللت  خمتلف  ملعاجلة  ال�رضكاء 
و�شياغة احللول الناجعة لإعادة التوازن 

لتهيئة الإقليم وطنيا.

�إدماج 12600 �شاب يف �إطار عقود 
�لعمل �ملدعمة 

ال�شمان  و  العمل  وزير  ك�شف 
اإ�شتفادة  عن  زمايل  مراد  الجتماعي 
منذ  اإدماج  من�شب   88.317 من  اأكرث 
الإدماج  على  امل�شاعدة  جهاز  اإطالق 
املناطق  يف   2018 اأوت   31 يف  املهني 
عقود  اإطار  يف   7.665 ،منها  احلدودية 
من  اأكرث  اإدماج  ثم  املدعمة،كما  العمل 
العمل  عقود  اإطار  يف  �شاب   12.600
اأكرث من  ثم متويل  اأنه  املدعمة،م�شيفا 

اأزيد  با�شتحداث  �شمحت  م�رضوع،   650
من 1.500 من�شب �شغل .

واأفاد مراد زمايل الأم�س خالل مداخلته 
الوطني  امللتقى  اإفتتاح  مرا�شم  خالل 
الوليات  اأن  احلدودية    املناطق  حول 
احلدودية اإ�شتفادت من 69 وكالة حملية 
ل12  الولئية  للوكالت  تابعة  للت�شغيل 
اأنه بف�شل هذه  منطقة حدودية، م�شريا 
يف  تن�شيب   31.755 حتقيق  ثم  التغطية 
 1 من  الفرتة  خالل  الإقت�شادي  القطاع 

جانفي اإىل 30 �شبتمرب 2018.
املوؤ�ش�شات  اإ�شتحداث  بخ�شو�س  و 
امل�شغرة، اأ�شار الوزير  اأنه ثم اإجناز 28 
فرع تابع لكل من الوكالة الوطنية لت�شغيل 
للتاأمني  الوطني  ال�شندوق  و  ال�شباب 
الولئية  للوكالت  ،ت�شاف  البطالة  عن 
ل 12 ولية حدودية، م�شيفا »ثم متويل 
منذ  الوليات  موؤ�ش�شة يف هذه   51.123
 2018 �شبتمرب  نهاية  اإىل  اجلهاز  اإطالق 
اأكرث من 117.000  ،�شمحت با�شتحداث 

من�شب �شغل عند اإنطالق الن�شاط ». 
العمومية   الأ�شغال  و  العمل  وزير  اأ�شار 
ملنظومة  اجلوارية  الهياكل  عدد  اأن 
م�شتوى  على  الجتماعي  ال�شمان 
الوليات احلدودية  ارتفع من 859 �شنة 
1999،اإىل اأكرث من 1531 �شنة 2018،منها 
253 هيكل تابع ملختلف هيئات ال�شمان 

الجتماعي .
من  الدفع  نظام  باإطالق  يتعلق  وفيما 
،اأ�شار  »ال�شفاء«  بوا�شطة  الغري  قبل 
 800.000 من  اإنتقل  اأنه  املتحدث 
من  اأكرث  اإىل   2001 �شنة  م�شتفيد 
مبا   ،2018 �شنة  م�شتفيد   38.000.000
القاطنني  املواطنني  و  املواطنات  فيهم 
الذين  و  احلدودية،  و  النائية  باملناطق 
من  الإجتماعية  التغطية  من  ي�شتفيدون 
منظومة  متنحها  التي  الأداءات  خالل 

ال�شمان الجتماعي 
القطاع  يف  الأول  امل�شوؤول  وك�شف  
تعزيز  بغر�س  تعليمات  اإعطاء  ثم  اأنه 
اإدارة  ال�شلطات املحلية من  التعاون مع 
الإمكانيات  كافة  لتعبئة  منتخبني  و 
حت�شني  اأجل  من  القطاع  ميلكها  التي 
الهيئات  التي تقدمها خمتلف  اخلدمات 
من خالل  �شواء  الت�شغيل  فر�س  وتعزيز 
املهني  الإدماج  على  امل�شاعدة  اأجهزة 
اأو من خالل دعم ا�شتحداث املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية. 
واأكد  مراد زمايل على موا�شلة احلكومة 
جانب  اإىل  احلدودية  املناطق  تنمية 
يف  ذلك  و  اجلبلية  و  الريفية  املناطق 
اإطار روؤية �شاملة لدولة اجتماعية تقوم 
على التوازن اجلهوي و العدالة يف التنمية 

املحلية .

 بن م�شعود
خ�ش�شت  دينار  مليار   117

للإ�شتثمار �ل�شياحي يف �جلنوب 

م�شعود  بن  ال�شياحة  وزير  جهته  من 
ال�شناعات  و  ال�شياحة  اأهمية قطاع  اأكد 
التقليدية باعتباره حمركا للتنمية، مثمنا 
الدولة  و�شعتها  التي  والتحفيزات  جهود 
على  ال�شياحي،موؤكدا  بالقطاع  للنهو�س 
�رضورة العمل على خلق اأقطاب �شياحية 

يف املناطق احلدودية 
واأ�شار بن م�شعود اأنه بف�شل التحفيزات 
الإ�شثمار  لت�شجيع  الدولة  و�شعتها  التي 
للم�شثمرين  كبري  اإقبال  اإىل  اأف�شت 
ثم  اأنه  ،م�شريا  الفندقي  املجال  يف 
مليار   117 قدره  مايل  غالف  تخ�شي�س 
دينار خا�س بالإ�شثمار مع الأجانب وفق 

قاعدة 51/49 
على  ال�شياحة  التهيئة  يخ�س  وفيما 
م�شتوى املناطق احلدودية،  اأفاد الوزير 
�شياحي  تو�شع  منطقة   45 اإجناز  ثم  اأنه 
يف  اأنه  الوزير  مت�شل،اأ�شار  �شياق  ويف   ،
اإطار املخططات التوجيهية التي تبنتها 
امل�شادق  امل�شاريع  عدد  بلغ  الو�شاية 
عليها  500 م�رضوع 200 يف طور الإجناز 

بطاقة اإ�شتيعاب 45 األف �رضير .
عدد  :«يبلغ  الأول  الوزير  واأ�شاف 
بطاقة  فندق   225 الفندقية  املوؤ�ش�شات 
منبع   22 و  �رضير،  األف   17 اإ�شتيعاب 
حيوي يتم الإ�شثمار فيه حاليا مع اإحداث 

50 األف ن�شاط حريف .

يو�شف يو�شفي :
خ�ش�شت  دينار  مليار   1500

مل�شروع �لفو�شفات ببئر �لعاتر

يو�شفي   يو�شف  ال�شناعة  وزير  ك�شف   
�شخم  اإ�شتثمار  خ�ش�شت  احلكومة  اأن 
دينار مل�رضوع  مليار  قيمته 1500  تعادل 
الفو�شفات ببئر العاتر مل�شاعفة الإنتاج 
ب8 مرات. �شدد يو�شف يو�شفي الأم�س 
اإ�شالحات  هناك  اأن  مداخلته   خالل 
من  وب�رضية  مالية  واإمكانيات  كثرية 
الرثوة  وخلق  الإ�شتثمار  ت�شهيل  �شاأنها 
الهدف  اأن  ، موؤكدا  ياملناطق احلدودية 
من هذا هو حتقيق الأهداف امل�شطرة 
يف اإطار برنامج ريي�س اجلمهورية خا�شة 
خارج  الإقت�شاد  بتنويع  �شتعلق  فيما 
ال�شادرات  من  والتقليل  املحروقات 

وخلق فر�س العمل.
واأكد امل�شوؤول الأول يف القطاع اأن  اإىل 
يف  كبريا  دورا  يلعب  املناجم  قطاع  اأن 
تنمية هذه املناطق وميثل عامل اأ�شا�شيا 
يف متويل العديد من القطاعات باملواد 
الأولية املنجمية ، م�شريا اإىل ان قطاعه 
اإكت�شاف  لت�شجيع  هامة  برامج  اأعد 

واإ�شتغالل املواد الطاقوية. 

بوعزغي :
�ملنتوجات  قيمة  دينار  مليار   587

�لفلحية

قيمة  اأن   بوعزغي  الفالحة  وزير  اأفاد 

تنمية املنتوجات ال�شحراوية  بلغ  587 
حيوانية  باملائة   20 ،منها  دج   مليار 

ت�شاهم يف القيمة الجتماعية.
اأن قطاع  بوغزغي  الفالحة  وزير  واأكد  
احلدودية  املناطق   هذه  يف  الفالحة 
�شجل تطورا كن خالل ت�شليم 320 هكتار 
اإمتياز   عقود  اإطار  يف  الأرا�شي  من 
 1500 واإقتناء  بئر   2500 قرابة  واإجناز 
م�رضوع   1500 واإجناز   ، للطاقة  وحدة 

فالح
اأكد عبد القادر بوغزقي، وزير الفالحة 
والتنمية الريفية، اأن تنمية هذه املناطق 
تندرج �شمن اأولويات الدولة ، م�شريا اإىل 
جت�شيد  يف  ي�شاعم  الفالحة  قطاع  اأن 
هامة  م�شاريع  باإطالق  الدولة  �شيا�شات 
خالل  من  ال�شكان  لإ�شتقرار  تهدف 
دعم الأن�شطة الفالحية وال�شكن الريفي 
اإن�شاء خمتلف الهيئات  وغري ذلك، وكذا 
الوليات  هذه  يف  والغابية  الفالحية 

وو�شع برامج تنموية �شخمة.
خمتلف  تدعم  اأهمية  على  �شدد  كما 
هذه  يف  املتواجدة  الريفية  الأن�شطة 
خالل  من  الفالحة  غرار  على  املناطق 
ت�شهيل الإ�شتفادة من العقار الفالحي و 

دعم تربية املوا�شي.

وزير �لتجارة �شعيد جلب  
ترقية �ل�شادر�ت و توفري منا�شب 

�ل�شغل يف �ملناطق �جلنوبية 

تبني  التجارة �شعيد جالب   ك�شف وزير 
التي تهدف  التدابري اجلديدة  جملة من 
منا�شب  توفري  ال�شادرات  ترقية  اإىل 
واأو�شح  احلدودية  املناطق  يف  ال�شغل 
جالب  اأنه ينتظر اأن يكون لهذه التدابري 
التنمية  على  هامة  ،انعكا�شات  اجلديدة 
منا�شب  وخلق  احلدودية  املناطق  يف 
الن�شاط  م�شاعفة  اىل  اإ�شافة  ال�شغل، 
وتعزيز  الف�شاءات  هذه  يف  التجاري 

الإندماج الإقت�شادي مع دول اجلوار.
وخالل مداخلة له ،اأفاد جالب  اأن  هذه 
التظاهرات  بعث  اإعادة  من   الإجراءات 
الوليات  يف  واملعار�س  الإقت�شادية 
املوقار  على  احلدودية  احلدودية، 
ومعر�س  مترنا�شت  والأ�شهار  بتندوف 
ومعر�س  الوادي  الفالحية  املنتجات 

التمور ب�شار واأدرار.
التظاهرات �شت�شتفيد   اأن هذه  اأ�شاف  و 
من دعم مايل من الدولة لتغطية ،جميع 
تنظيمها  مع  املرتتبة   امل�شاريف 
واإعطائها طابعا دوليا من خالل تو�شيع 

امل�شاركة اإىل دول اجلوار.
مراجعة  عن  جالب  الوزير  اأعلن   كما 
اخلا�س  لل�شندوق  املايل  الدعم  اآليات 
النقل  اإ�شافة  ق�شد  ال�شادرات،  لرتقية 
ت�شتفيد  التي  الن�شاطات  قائمة  �شمن 
الذي  الأمر  وهو  ال�شندوق،  هذا  من 
النقل  م�شاريف  بتعوي�س  ذلك  �شي�شمح 
طريق  عن  امل�شدرة  لل�شلع  الربي 
الوليات  احلدوديةن حيث �شيتم تكليف 
ال�رضكة العمومية “لوجيرتان�س” مبتابعة 

العمليات املتعلقة بذلك.
الت�رضيعي  النظام  مراجعة  �شيتم  كما 
باملقاي�شة،  التجارة  لعمليات  املنظم 
ال�شلع املعنية  تو�شيع قائمة  حيث �شيتم 
احتياجات  يراعي  ب�شكل  وتكييفها 
حتت  وذلك  ولية  كل  وخ�شو�شيات 

اإ�رضاف الولة املعنيني.
و�شيتم اأي�شا دعم ان�شاء قواعد لوجي�شتية 
�شي�شمح  ما  وهو  احلدودية  املناطق  يف 

ببعث حركية جديدة هذه املناطق.

وزير �لد�خلية نور�لدين بدوي

�إميان لو��س

ال ميكن ت�أمني احلدود بدون اإ�شراك املواطنني
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.       متويل مزدوج بني �شندوق دعم اجلنوب و �شندوق الت�ش�من بني اجلم�ع�ت املحلية

 خمت�شون ومتابعون لل�شاأن
 �لقت�شادي يوؤكدون للو�شط:

لن ينجح الت�شدير من دون 
»مت�شيط« االأ�شواق اخل�رجية

علي .ع/ن�شرين.ف

القت�شادي  ال�شاأن  يف  خمت�شون  اأجمع 
�رضورة  على  اإليهم،  »الو�شط«  حتدث 
قبل  من  اخلارجية  الأ�شواق  مت�شيط 
مهمة  لت�شهيل  اجلزائرية  الديبلوما�شية 
هنالك  واأن  �شيما  اخلارج،  نحو  الت�شدير 
منتجات عاملية من ال�شعب جدا مناف�شتها 
حني  يف  املجال،  هذا  يف  فتية  واجلزائر 
احلكومة  ا�شتمرار  �رضورة  على  �شددوا 
الإ�شرتاتيجية  تنفيذ  يتم  لكي  احلالية 
القت�شادية على اأكمل وجه، خا�شة واأننا 
الت�شدير لإثراء  تنوع يف  اإىل خلق  بحاجة 

اخلزينة العمومية بالعملة ال�شعبة.
القت�شادي  اخلبري  اأكد  ال�شدد  هذا  ويف 
»بالو�شط«  ربطه  ات�شال  يف  رزيق  كمال 
النقاط  حتديد  على  جمربة  احلكومة  اأن 
العامل  باحتياجات  املرتبطة  ال�رضورية 
تُ�شدر  اأن  يجب  التي  املواد  يخ�س  فيما 
لها، اأين دعا الديبلوما�شية اجلزائرية عن 
�رضورة  اإىل  و�شفارتها  قن�شلياتها  طريق 
الأ�شواق  مت�شيط  على  والعمل  التحرك 
امل�شدر  ذات  ي�شيف  ثم  ومن  اخلارجية، 
ال�شعي اإىل حتديد امتيازات كل القطاعات 
اأجل  التي لها عالقة بالت�شدير وهذا من 
حترير وثيقة خا�شة باملنتجات الفالحية 
جتعل  التي  ال�شناعية  املنتجات  وحتى 
اجلزائر مميزة عن غريها من الدول، وراح 
»رزيق« اإىل اأكرث من ذلك م�شددا على اأن 
ا�شتمرارية احلكومة احلالية دون تغيريات 
�شتوؤدي  التغيريات  لأن  ق�شوى  �رضورة 
احلكومة  تنوي  اإ�شرتاتيجية  اأي  بنهاية 
جناح  لأن  الواقع،  اأر�س  على   تطبيقها 
يلزم  املنتجات  وتنويع  الت�شدير  �شيا�شة 

ا�شتقرار الطاقم احلكومي.
ويف ذات ال�شياق انتقد امل�شدر القت�شادي 
يف  ت�شب  التي  اجلهات  بع�س  ت�رضيحات 
خانة �رضورة ت�شدير الفائ�س، حيث اأو�شح 
فائ�س  ت�شدير  ا�شمه  �شيء  يوجد  ل  باأنه 
الإنتاج ويجب العمل على تخ�شي�س اإنتاج 
واأن  �شيما  اخلارج  بالت�شدير نحو  خا�س 
عند  ودولة  �شعب  ثقافة  اأ�شبح  الت�شدير 
فيه،  كبرية  لها خربة  والتي  الكربى  الدول 
اأن  با�شتطاعتها  اجلزائر  اأن  اإىل  م�شريا 
تكون البلد الأول عربيا من حيث ت�شدير 
منتجاتها، رغم اأن اجلزائر كانت اإىل غاية 
على  كليا  اعتمادا  تعتمد   2014 منت�شف 
املحروقات ومل تكن تعطي اأي اأهمية لأي 
برميل  �شعر  القطاع لأن  منتج خارج هذا 

النفط كان مرتفعا جدا.

�أ�شتاذ �لعلوم 
�لقت�شادية »كمال �شي 

حممد« 
على �لو�شاية تغيري قاعدة 

�ل�شرف عند �لت�شدير

�شي  القت�شادية »كمال  العلوم  اأ�شتاذ  اأما 
حممد« ركز يف ت�رضيح خ�س به »الو�شط« 
على �رضورة ت�شجيع الفالحني واملنتجني 
على  حثهم  اأجل  من  احلكومة  قبل  من 
بتقدمي  وهذا  الت�شدير  جتربة  اخلو�س 
يف  تخدمهم  ت�شجيعية  وقوانني  تنازلت 
�شيا�شة  تغيري  �رضورة  على  �شدد  حني 
القانون  لأن  اجلزائر  املتبعة يف  ال�رضف 
املركزي  البنك  قبل  من  املتبع  احلايل 
ي�شتند على قاعدة 50 باملائة دولر و50 
باملائة بالدينار وهذا الذي يجب اأن يتغري 
لأن الفالح اأو حتى املنتج ال�شناعي يجد 
من  بعدها  فيتهرب  فيها  خا�رضا  نف�شه 
الت�شدير، لهذا يجب اأن تكون 100 باملائة 
بالدولر، �شي حممد مل يتوقف عند هذا 
احلد وراح ينوه بتغري بو�شلة احلكومة من 
�رضورة  اإىل  الإرادات  �شبط  اإ�شرتاتيجية 

�شبط ال�شادرات، وهذا الذي ي�شدد على 
وجود نية خللق تنوع اقت�شادي من قبلها.

�إ�شماعيل لملا�س
�إ�شرت�تيجية �لت�شدير 

تبنى على �إ�شر�ك جميع 
�لقطاعات

  
اجلمعية  رئي�س  اأكد  جهته  من 
الت�شدير  ل�شت�شارات  اجلزائرية 
الإ�شرتاتيجية  اأن  لملا�س  ا�شماعيل 
للت�شدير خارج املحروقات  الوطنية 
يجب اأن تبنى عرب عدة حماور اأولها 
الت�شدير  حتديد  بقدرات  التعريف 
درا�شة  على  ت�شديره،  بناء  يتم  ما 
ثم  الإنتاجية،  للقدرات  مو�شوعية 
ت�شتهدفها،  التي  الأ�شواق  درا�شة 
مع   ، اللوج�شتيكي  الدعم  وتوفري 
مرافقة البنوك واملوؤ�ش�شات العمومية 
يف  لملا�س  وقال  اخلطوة.  لهذه 
التعريف  الو�شط  اأن  ات�شال جلريدة 
بقدرات الت�شدير ياأتي من القطاعات 
املنتجة كوزارة الفالحة وال�شناعة و 
على  واأكد  التجارة  وزارة  من  لي�س 
القطاعات  لن  اإ�رضاك  �رضورة 
لأنها تبنى على الت�شخي�س القطاعي 
على  القت�شادي  اخلبري  �شدد  كما 
اقتحامها  يجب  التي  الأ�شواق  اإبراز 
العوملة  عهد  يف  نحن  خ�شو�شا 
التجارة  منظمة  و  احلرة  والتبادلت 
الدولة  اأن  لملا�س  اأبرز  و  العاملية 
و  الإفريقية  ال�شوق  عن  تكلمت 
ت�شاءل اإذا قامت احلكومة باإتفاقيات 
للدول  مناف�شة  لت�شبح  حرة  تبادلت 
الأوروبية  و اأ�شاف قائال اإن الذهاب 
اإفريقيا ويف غريها  اأي �شوق يف  اإىل 
التح�شري  الأخرى يجب  القارات  من 
بناء على  يتم  اأن  له ول ميكن  اجليد 
قرار هكذا وفقط ،اإن لإفريقيا اليوم 
الإقليمية،  القت�شادية  جمموعاتها 
فيها  الع�شوة  البلدان  ترتبط  التي 
وبلدان  احلر،  التبادل  باتفاقيات 
اأخرى منخرطة يف املنظمة العاملية 
فيما  التبادلت  يجعل  ما  للتجارة 
الأطر، يف ظل  تتم �شمن هذه  بينها 
اإلغاء التعريفة اجلمركية وغريها من 
اجلزائر  على  �شتفر�س  التي  الأعباء 
يف حال دخول هذه البلدان ما يجعل 
اأي  ت�شويق  �شعر  على  ينعك�س  ذلك 
اإنتاج جزائري، يف هذه الأ�شواق وهو 
ما �شيوؤثر �شلبا على قدرته التناف�شية 
من  للمتعاملني  دبلوما�شية  7مرافقة 
التبادل  اتفاقيات  اإبرام  ت�شهيل  اأجل 
جانب  اإىل  للجودة،  �شيا�شة  وو�شع 
لتلبية  واللوج�شتيك  للنقل  �شيا�شة  و�شع 
حاجيات الت�شدير بخ�شو�س ق�شية النقل 
اجلزائر  اأن  لملا�س  قال  واللوج�شتيك 
اأغلى فاتورة للنقل اإ�شافة اإىل اأن الكثري من 
املتعاملني ي�شتكون من ندرة غرف التربيد 
وعدم جاهزية املطارات ل�شتقبال ال�شلع 
للت�شدير  املختلفة  واملنتجات  والب�شائع 
اإىل جانب عدم توفر مرونة  اإدارية ت�شاعد 

على بيع ال�شلع يف الوقت املطلوب  
لملا�س  اإ�شماعيل  اأكد  اأخرى  جهة  من 
و  والت�شهيالت  املرافقة  �رضورة  على 
و  للذهاب  للت�شدير  امل�شدرين  حت�شري 
توفري هام�س الربح جللبهم و دعا لملا�س 
املتعامل  البنكية  اإجراءات  تغيري  اإىل 
بها  دفع فاتورة العملة ال�شعبة كاملة فيما 
دفع  الوزير  على  املتحدث  ذات  اأقرتح 
العملة  من  الفاتورة  من  100باملئة 
يف  ب50  الحتفاظ  ال�شعبة  عو�س 
البنك و اقت�شام 2باملائة لتذهب اإىل 

اخلزينة العمومية

ك�شف وزير �لد�خلية  نور �لدين بدوي �أن رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة قرر 
تخ�شي�س برنامج خا�س لتنمية �ملناطق �حلدودية و �أمر �حلكومة ببلورته من خلل تخ�شي�س 

متويل مزدوج بني �شندوق دعم �جلنوب و �شندوق �لت�شامن بني �جلماعات �ملحلية.
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اأمن ولية اجلزائر 

حجز 198.5 غ من القنب 
الهندي و 135 مليون �سنتيم

.   توقيف 09 اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم
عمليات  ثالث  خالل  اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح  حجزت 
خمتلفة، على )198.5( غ من املخدرات، )53( قر�صا مهلو�صا، 
)12( هاتف نّقال، و)135( مليون �صنتيم، كما مّت توقيف ت�صعة 
)09( اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم يف ق�صايا خمتلفة، اأهمها تكوين 
جمعية اأ�رشار واملتاجرة يف املوؤثرات العقلية واملخدرات من 

نوع القنب الهندي.
مل الق�صايا الثالثة عاجلتها م�صالح اأمن املقاطعة االإدارية  مجُ
ل�صيدي احممد، االأوىل انطلقت بعد حتٍرّ معّمق من قبل عنا�رش 
الق�صائية حول �صخ�ص م�صتبه فيه مّت توقيفه  ال�رشطة  فرقة 
د حمكمة وبحوزته �صفيحتني من املخدرات  بعد عملية تر�صّ
وزنهما )197.5(، باالإ�صافة اىل مبلغ مايل قدره )110( مليون 
حول  التحّريات  مبوا�صلة  نّقالة،  هواتف   )06( و�صتة  �صنتيم 
ل عليها، مّت توقيف م�صتبه فيه ثاٍن مع حجز  املعطيات املتح�صّ
هاتفه النّقال، اأما يف الق�صية الثانية، مّت توقيف خم�صة )05( 
اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم يف ق�صية تكوين جمعية اأ�رشار، احليازة 
واملتاجرة يف املوؤثرات العقلية واملخدرات، مّت توقيفهم على 
م�صتوى مدخل عمارة باأحد اأحياء قطاع االخت�صا�ص، بتفتي�ص 
الهواتف  حجز  مع   مهلو�ص،  قر�ص   )32( على  رث  عجُ املكان 
النّقالة املقّدرة بخم�صة هواتف ومبلع مايل قدره )14( مليون 
جز  حجُ فيهم،  امل�صتبه  ملنازل  التفتي�ص  اجُذون  بتنفيذ  �صنتيم، 
مبنزل اأحدهم على قطعة من القنب الهندي وزنها واحد )01( 
غ، فيما يخ�ص الق�صية الثالثة والتي كانت بعد مداهمة من قبل 
عنا�رش ال�رشطة الأوكار اجلرمية بقطاع االإخت�صا�ص، مّت على 
اإثرها توقيف �صخ�صني م�صتبه فيهما على منت دراجة نارية، 
بحوزتهما كي�ص بال�صتيكي وجُجد بداخله )21( قر�صا مهلو�صا 
ومبلغا ماليا قدره )11( مليون �صنتيم بعد ا�صتكمال االإجراءات 
القانونية املعمول بهل، مّت تقدمي امل�صتبه فيهم الت�صعة )09( 

اأمام ال�صادة وكالء اجلمهورية املخت�صني اإقليميا.

جامعة امل�صيلة 

اإ�سرتاتيجية لالنفتاح على 
املحيط الداخلي و اخلارجي

املحيط  على  انفتاحها  امل�صيلة  جامعة  توا�صل 
من  املزيد  عقد  من خالل  واالجتماعي  االقت�صادي 
اتفاقيات التعاون وال�رشاكة، التي تعود بالفائدة على 
طلبة اجلامعة من خالل اإدماجهم مهنيا مع ال�رشكات 
واملوؤ�ص�صات االقت�صادية حيث قامت موؤخرا باإم�صاء 
اتفاقية تعاون و�رشاكة مع ممع كو�صيدار املركزي 
الذي ي�صم وحدات متنوعة لفائدة الطلبة واالأ�صاتذة 
املرتب�صني يف خمتلف التخ�ص�صات، كما �صيتم االتفاق 
االأ�صغال  يف  مهني  ما�صرت  حت�صري  على  املجمع  مع 
كلية  مع  بالتن�صيق  املدنية  والهند�صة  العمومية 
التكنولوجيا، كما جتري املفاو�صات حاليا مع �رشكة 
 ،)+Algal( بلو�ص  األغال  بامل�صيلة  االأملنيوم  اإنتاج 
من اأجل �صمان تكوين نوعي ناجح لطلبة كلية العلوم 
والتكنولوجيا، كما �صتوفر ال�رشكة املزيد من الفر�ص 
مدير  نائب  به  ما�رشح  ح�صب  اجلامعة،  خلريجي 
بن  الها�صمي  الدكتور«  اخلارجية  للعالقات  اجلامعة 
املجال  فتح  اإىل  ت�صعى  اجلامعة  اإدارة  بان   « وا�صح 
للقائمني على املوؤ�ص�صات وال�رشكات االقت�صادية من 
تتوفر  التي  والو�صائل  التجهيزات  على  االطالع  اأجل 
عليها خمابر اجلامعة، والتي ميكن ان تقدم خدمات 
باأقل تكلفة، خ�صو�صا ما تعلق باجراء التجارب حيب 
بتكاليف  اجلامعة  خارج  بها  تقوم  والتي  �رشكة  كل 
عالية، باالإ�صافة اإىل اأن جامعة امل�صيلة تقدم خدمات 
للغات  املكثف  التعليم  مال  يف  ال�رشكات  الإطارات 
مكثف  تعليم  مركز  على  تتوفر  اجلامعة  اأن  باعتبار 
اجلامعة  مدير  اأ�صار  كما  عالية  باإمكانيات  للغات 
جامعة  انفتاح  اأن  اإىل  بداري  كمال  الربوفي�صور 
م�صتعجل  عمل  االقت�صادي  حميطها  على  امل�صيلة 
تفر�صه املتغريات احلا�صلة يف املحيط االقت�صادي 
للطلبة،  مهني  اإدماج  �صمان  اأجل  من  اجلزائر  يف 
ومن  بحوثهم،  اجناز  يف  الدكتوراه  طلبة  وم�صاعدة 
ت�صتفيد من  االقت�صادية  وال�رشكات  املوؤ�ص�صات  جهة 
حل للم�صكالت التي تواجهها يف خمتلف التخ�ص�صات 
جتدر االإ�صارة اإىل اأن جامعة امل�صيلة اأبرمت اأكرث من 
30 اتفاقية تعاون خالل �صنتي 2017 و 2018، نتج عنها 
لدى  مهند�ص   30 منها  متخرج،   70 من  اأكرث  توظيف 
�رشكة كوندور برج بوعريرج، و 12 ما�صرت لدى �رشكة 
احل�صنة حليب بامل�صيلة، باالإ�صافة اإىل �رشكات اأخرى 

.
عبدالبا�صط بديار                 

 
خطوة  يف  النقابي  التكتل  اأم�ص،  اجتمع، 
جديدة لبحث االإعالن عن ت�صكيل كونفدرالية 
الذي  التكتل  وهو  امل�صتقلة،  للنقابات  نقابية 
مدار  على  واحتجاجات  ت�صعيدات  عدة  �صّكل 
من  نقابة   13 ي�صم  حيث  الفارطتني،  ال�صنتني 
املهني  والتكوين  وال�صحة  الرتبية  قطاعات 
والربيد واملالحة اجلوية، حيث اأو�صح بوديبة 
اأن املو�صم االجتماعي مت مبا�رشته من خالل 
وتو�صيح  للتعبئة  تهدف  التي  توعية  ندوات 
احلالية،  احلكومية  ال�صيا�صات  خطورة  للعمال 
القدرة  ارتفاع االأ�صعار و�صعف  خا�صة يف ظل 
الر�صمية  اجلهات  مباالة  ال  مقابل  ال�رشائية 

وعدم موازاة ذلك برفع االأجور.
م�صعود  للكنابا�صت  باالإعالم  املكلف  واأكد 
بوديبة اأن املرحلة وخطورتها ت�صتوجب التكتل 
احلماية  ودعم  اأجورهم  ورفع  العمال  كل  مع 
االجتماعية التي هي قلب الدولة االجتماعية، 
مو�صحا اأن ال�صمان االجتماعي مك�صب يحتاج 
للدعم يف اإطار الت�صيري وتو�صيع دائرة م�صرتكيه 
التي  ال�صيا�صة  ت�صع  التي  احلكومة  بني  ويكون 
تتيح ذلك وكذا الق�صاء على تهرب املوؤ�ص�صات 
تغطية  يتوجب  حيث  بها،  والعامل  اخلا�صة 

اأولئك العمال، وكذلك حت�صني ت�صيريه.
 

بودربة
 رفع الدعم �صيق�صي على الطبقة 

املتو�صطة
 

احلراك  يف  واخلبري  النقابي  املنا�صل  ك�صف 
الندوة  خالل  بودربة  الدين  نور  االجتماعي 
التي نظمها تكتل النقابات امل�صتقلة ملختلف 
الدعم  الغاء  اأن  »الكنابا�صت«  القطاعات مبقر 
من   2019 من   بداية  احلكومة  حت�رشه  الذي 
اأكرث،  الو�صطى  الطبقة  على  ياأتي  اأن  �صاأنه 

التي  الفقرية  الفئات  بالدعم  يخ�ص  اأنه  ذلك 
الفئات  باقي  يف حني حترم  20باملائة  تقارب 
على راأ�صها الرتبية واالأطباء رغم اأن اأجورهم ال 
تتجاوز 60األف دج وهو ما �صيدخلهم يف بوتقة 

الفقر بعد دفعهم لالأ�صعار االأ�صلية.
نحو  تتجه  احلكومة  اأن  املتحدث  اأو�صح  كما 
يف  العمال  افتكها  التي  املكا�صب  عن  التخلي 
اإطار الدولة االجتماعية، م�صريا اإىل عدة نقاط 
احلماية  واقع  ت�صمل  مغالطات  اأنها  قال  التي 
مقارنة  راأ�صها  على  اجلزائر  يف  االجتماعية 
االأول،  بالعامل  بنظريتها  باجلزائر  االأ�صعار 
على  اختالفات  لعدة  يخ�صع  ذلك  اأن  مو�صحا 
اأن االجور يف اجلزائر  بداية من  الواقع  اأر�ص 
املحلي  الناجت  من  باملائة   28 �صوى  متثل  ال 
يقل  ال  اأوروبا ملا  بدول  يرتفع  اخلام يف حني 
عن 50 باملائة وحتى 75باملائة، فكيف تطبق 
تراجع  يف  االأجور  اأن  م�صيفا  االأ�صعار،  نف�ص 
 34،5 يعادل  1993ما  يف  مثلت  اذ  متوا�صل 
اأما  باملائة،   40 مثل   87 اىل  وقبلها  باملائة 
الدويل  النقد  �صندوق  اإ�صالحات  تطبيق  مع 
فرتاجع، وتاأتي ن�صبة 28 باملائة مقابل 35 اإىل 
37 باملغرب وتون�ص، وهو ما ينعك�ص تدريجيا 

على القدرة ال�رشائية وانحدارها. 
 

الدعم يف الوقود كذبة كبرية
 

بحق  الثقيل  العيار  من  قنبلة  بودربة   وفجر 
احلكومات  تعتمدها  التي  الت�رشيحات 
اأن  معتربا  الدعم،  حول  باجلزائر  املتعاقبة 
الطاقة  قطاع  كبرية يف  كذبة  باجلزائر  الدعم 
ذلك اأن الدعم يح�صب بالفرق بني �صعر االإنتاج 
الدويل  ال�صعر  بني  ولي�ص  الدويل  وال�صعر 
ا�صتخراج  تكاليف  اأن  ذلك  باجلزائر  وال�صعر 
مواد الطاقة باجلزائر ال متاثل ال�صعر الدويل 
وال تتجاوز 30 دج للرت بخ�صو�ص الوقود، بينما 
فارق  عن  احلكومية  الت�رشيحات  تتحدث 
الطاقوية يف  اأن كل املواد  دعم 80دج، موؤكدا 

اجلزائر غري مدعمة.
يتم  ال  ملا  اخلبري  ت�صاءل  احللول  وبخ�صو�ص 
بـ18  الواردات املقدر  اإ�صكال ت�صخيم  معاجلة 
مليار دوالر، وهو ما ميكن من تغطية 8 �صنوات 
املح�صلة  غري  ال�رشائب  وحت�صيل  الدعم  من 
 60 يغطي  ما  وهو  دوالر  مليار   120 بـ  املقدر 

�صنة من الدعم باجلزائر.
ال�صمان  تعري�ص  الإ�صكالية  تطرق  كما 
بح�صبه،  محفة  مالية  الأعباء  االجتماعي 
االإفال�ص  فوهة  �صفى  على  يرتجن  جعله 
من  بداية  الر�صمية،  الت�رشيحات  بح�صب 
عنهم  نتج  الن�صطني  غري  باالأ�صخا�ص  التكفل 
تراجع  مقابل  املوؤمنني  لعدد  مت�صارعة  زيادة 
من  بداية  املزايا  عدد  بدفع  امل�صاهمني 
الفروق بني حقوق اال�صرتاك واملعا�صات الدنيا 
للمجاهدين  املزايا املمنوحة  وكذا  املقدمة، 
االأدنى  واحلد  التقاعد  �صن  يخ�ص  فيما 
�صخ�ص«،  األف   130 »�صمل  للمعا�ص  واالأق�صى 
نفقات  بتغطية  االجتماعي  ال�صمان  قيام 
بنفقات  اأي�صا  وتكفله   ،1988 اأكتوبر   5 اأحداث 
تاأمني احلماية االجتماعية للفالحني، مو�صحا 
الدولة  اأن  القائلة  الت�رشيحات  يكذب  ذلك  اأن 
اإثر  للتقاعد  الوطني  ال�صندوق  الإنقاذ  جاءت 
النفقات املتعلقة بالتقاعد  عجز 1997 ب�صبب 
قبل 60 �صنة، بل �صناديق ال�صمان االجتماعي 
تكفلت بنفقات الت�صامن الوطني التي تقع على 

عاتق الدولة.
الفرتة  خالل  احلكومة  ال�صيا�صات  انتقد  كما 
غري  بطريقة  جاءت  اأنها  قال  التي  االأخرية 
�صندوق  اأزمة  يف  ت�صببت  حيث  مدرو�صة، 
تعليمة �صالل بخ�صو�ص  بعد  التقاعد، ف�صجل 
اإذ  التقاعد،  على  �صنة   60 بلغ  من  كل  حتويل 
األف   55 قرابة   50 اىل  �صنة   42 بني  ما  �صجل 
 2016 يف  امل�صبق  التقاعد  الغاء  ومع  متقاعد 
 47 �صجل   2011-2008 بني  ما  فمقارنة  ارتفع 
األف �صنويا وخالل 2013 و2014 �صجل 106 األف 

متقاعد ويف 2016 �صجل 290 األف.

 
تعزيبت

 اإعادة تقييم م�صاريع بـ 400 مليار 
ل�صخ�صيات معينة

 
رم�صان  العمال  حزب  عن  النائب  جهته  من 
ال�صهلة  للحلول  تلجاأ  اأن احلكومة  تعزيبت قال 
عرب جيوب العمال وجتميد الرواتب وامل�صاريع 
فقد  الدينار  اأن  لها  ي�صاف  االأرقام،  بح�صب 
60باملائة من قيمته وبالتايل تراجعت االأجور 
الطبقة  اأن  الواقع، م�صيفا  اأر�ص  للن�صف على 
االأطباء  ومنهم  »زوالية«،   اليوم  الو�صطى 
واالأ�صاتذة مت�صائال كيف يتم التعامل هكذا مع 
نخب اجلزائر لدرجة بلغت هجرة 1000 طبيب 
ال�صنة اجلارية وهو ما يك�صف عن حجم النزيف 

يف املوارد الب�رشية.
خالل  املالية  قوانني  اأن  تعزيبت  وك�صف 
وتخفي�صات  ت�صهيالت  االأخرية متنح  ال�صنوات 
تغطية  اأجل  نن  االأرقام  ويتجنبون  للباترونا 
اإعادة  مت  واحدة  �صنة  خالل  اأنه  موؤكدا  ذلك، 
دينار  مليار   400 بقيمة  امل�صاريع  تقييم 

ول�صخ�صيات معينة. 
مزيان  ل�صنابا�صت  العام  االأمني  جهته  من 
مريان انفجر غا�صبا م�صائال كيف يعاجلون يف 
يف  ا�رشاف  هناك  اأن  يعتربون  بينما  �صوي�رشا 
رئي�ص  ت�رشيح  م�صتعر�صا  هنا،  ال�صحة  قطاع 
املجل�ص ال�صعبي البلدي الوالد فايت اأن بلديتهم 
اأح�صن من �صوي�رشا، خيث ت�صمنت املداخالت 
الكثري من الغ�صب اجتاه الت�رشيحات الر�صمية 
اأ�صاف  حيث  االإطار،  ذلك  يف  ت�صب  التي 
اأن  اإيدير  عا�صور  للكال  الوطني  املن�صق 
العمال  فئات  تفريق  اجتاه  يف  ت�صب  ال�صيا�صة 
اأجل دفعهم لرمي املن�صفة والقبول  اأكرث ومن 
باخلو�ص�صة م�صت�صهدا بالنقائ�ص على م�صتوى 
والر�صا  لال�صت�صالم  تدفع  التي  امل�صت�صفيات 
امل�صوؤولية  حممال  اخلا�ص،  القطاع  بهيمنة 

للطبقة الو�صطى للوقوف لوجه ذلك.  

�صارة بومعزة

و  الطرق  �صبكات  �صيانة  موؤ�ص�صة  اأعدت   
حت�صبا  )اأ�رشوت(  اجلزائر  لوالية  التطهري 
ت�صبب  قد  التي  الغزيرة  االأمطار  لفرتات 
فيا�صات خمططا وقائيا يتمثل يف ت�صخري 
على  مادية  و�صائل  و  عون   120 من  اأزيد 
م�صتوى 12 نقطة �صوداء، ح�صبما علم اليوم 

ال�صبت من ذات املوؤ�ص�صة.
و قال املدير العام ملوؤ�ص�صة �صيانة �صبكة 
عيطر  اجلزائر  لوالية  التطهري  و  الطرق 
�صعدون ب�صاأن االإجراءات املتخذة لتفادي 
برناما  اإعداد  اأنه مت  الفي�صانات  حدوث 
وقائيا لال�صتجابة للن�رشية اجلوية اخلا�صة 
بهطول اأمطار غزيرة على م�صتوى 12 نقطة 
�صوداء والتي تقع يف مناطق منخف�صة بكل 
من بلديات �صيدي احممد و ح�صني داي و 
باب الوادي و الق�صبة و احلرا�ص و بوزريعة 
�صي�صخر  اأنه  واأ�صاف   . راي�ص  مراد  بئر  و 
اأعوان   10 النقاط  هذه  من  نقطة  كل  يف 

وجود  حالة  يف  تقنية  بو�صائل  مزودين 
ت�رشب  اأو  البالوعات  ان�صداد  اأو  فيا�صات 

اتربة يف �صبكة جتميع مياه االأمطار.
نقاط   3 احممد  �صيدي  بلدية  ت�صم  و 
بنهج  مايو   2 �صاحة  م�صتوى  على  �صوداء 
منتزه  نحو  ممتدة  الوطني  التحرير  جي�ص 
للجزائر  القطار  حمطة  و  ال�صابالت 
الوادي  باب  بلدية  ت�صم  فيما   . العا�صمة 
نقطة �صوداء على م�صتوى نهج الرائد مرية. 
الق�صبة على موقع معر�ص  بلدية  و حتوي 
القطار  حمطة  من  ميتد  للفي�صانات 

باجلزائر نحو م�صمكة اجلزائر.
ببلدية  ال�صوداء  النقاط  اأخطر  توجد  و 
على  امل�صوؤول--  --يربز  داي  ح�صني 
م�صار  يوجد  اين  طرابل�ص  �صارع  م�صتوى 
اخرى  نقاط  على  عالوة  اجلزائر  تراموي 
بكل من بلديات احلرا�ص و بوزريعة و بئر 

مراد راي�ص.

ن�رشية  عن  االعالن  حالة  يف  اأنه  لفت  و 
بالعا�صمة  لالأمطار  غزير  بهطول  جوية 
الطرق  �صبكة  �صيانة  موؤ�ص�صة  اأعوان  فاإن 
ب�صفة  يعملون  اجلزائر  لوالية  التطهري  و 
النقاط  م�صتوى  على  م�صتمرة   و  دورية 
العا�صمة  م�صتوى  على  املح�صية  ال�صوداء 
نظرا  الفيا�صات  اأغرقتها  اأن  �صبق  التي  و 

لوقوعها يف مناطق منخف�صة.
تقنية  بو�صائل  االأعوان  تزويد  مت  قد  و 
متطورة ملجابهة الفيا�صات و تطهري �صبكة 
ت�صببها  التي  الرتابية  الرت�صبات  من  املياه 
االأمطار و كذا تنظيف البالوعات من اأوراق 
قد  التي  القاذورات  خمتلف  و  االأ�صجار 

ترمى فيها، ح�صب املتحدث.

و قال يف ذات ال�صياق اأن 
م�صاحله قامت لغاية اأكتوبر 

احلايل حت�صبا للمو�صم ال�صتوي 

بالوعة  األف   67 من  اأزيد  بتنظيف   
من  باملائة   90 اأن  مبعنى   )avaloirs(
بالوعات العا�صمة مت تنظيفها 3 اأو 4 مرات 
ح�صب موقعها وباخل�صو�ص تلك املوجودة 
ت�صم  و  ال12  ال�صوداء  النقاط  اإحدى  يف 
فتوحات  وحدة  األف   15 قرابة  العا�صمة 
اختالط  لتفادي    )Regards( امل�صاعب 
االعوان  قام  حيث  ال�رشوب  باملاء  الرتاب 
من  باملائة   45 فتحةاأي   6393 بتنظيف 
فتوحات امل�صاعب التي ت�صمها العا�صمة.

بتنظيف  ال�صياق  االأعوان يف ذات  يتكفل  و 
�صبكة مياه االأمطار من االأتربة عالوة على 
تنظيف اأزيد من 2500 وحدة لقنوات �رشف 
امل�صارف  تنظيف  كذا  و  القذرة  املياه 
)caniveaux( املمتدة على م�صافة 4314 
و�صط  املطار  مياه  تدفق  لتفادي  كيلومرت 

الطرقات.
م.�ص

حت�صبا خلطر الفي�صانات بالعا�صمة

.        ت�صخري 120 عون عرب 12 نقطة �صوداء بالعا�صمة

تنظيف اأزيد من 2500 وحدة لقنوات �سرف املياه القذرة

اجتمعت اأم�ص و ناق�صت خيارات املرحلة املقبلة

13 نقابة تتجه نحو ت�سكيل كونفدرالية للنقابات امل�ستقلة
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طالب	قاطني	حي	الزاوية	1	ببلدية	
الروي�سات	بورقلة	،	من	وايل	والية	
ورقلة	عبد	القادر	جالوي	ب�سفته	
رئي�س	جمل�س	االإدارة	وامل�سوؤول	
	، 	 التنفيذية	 الهيئة	 على	 االأول	
لو�سع	 العاجل	 التدخل	 اأجل	 من	
املمنهج	 اال�ستيالء	 لتوا�سل	 حد	
على	العقار	العمومي	بتواطئ	من	
موؤ�س�سة	الت�سيري	العقاري	،	حيث	
التجاوزات	 هذه	 حيثيات	 تعود	
واخلروقات	امل�سجلة	ل�سنة	2017	
املعنية	يف	 اجلهات	 قامت	 	 حني	
الزاوية	 جتزئة	 تعديل	 عملية	
املواطنني	 ا�ستف�سار	 وبعد	 	، 	1
مرة	 كل	 يف	 والذين	 للم�سوؤولني	
	، »الت�سحيح	 �سبب	 لها	 يقدمون	
	، طويلة	 والقائمة	 اقرتاح	 	، البيع	
لتغطية	 	 بحجة	تقدمي	اي	ذريعة	
اأن	 رغم	 قانوين	 الغري	 عملهم	
ملخطط	 خمالفا	 التعديل	 هذا	
ال�رشوط	 ودفرت	 االرا�سي	 �سغل	
التجزئة	 رخ�سة	 يف	 اأنه	 بدليل	
الرت�سيدية	 الت�سميم	 ترفق	

توقف	 م�ساحات	 بينها	 ومن	
احلرة	 وامل�ساحات	 ال�سيارات	
ال�رشوط	 دفرت	 اأن	 اإىل	 باالإ�سافة	
االرتفاقات	 و	 االلتزامات	 يحدد	
العامة	 املنفعة	 وذات	 الوظيفية	
،	�سف	اىل	ذلك	امل�ساحة	املراد	
وهذا	 جدا	 �سغرية	 تعديلها	
امل�سلحة	 يخدم	 ال	 التعديل	
�سالح	 يف	 هو	 ما	 بقدر	 العامة	

رجال	املال	و	االأعمال	.
طرح	 قد	 التعديل	 هذا	 اأن	 حيث	
اأكرث	من	عالمة	ا�ستفهام	باإعتباره	
اأنه	مت	رف�سه	من	طرف	املدراء	
م�سالح	 وكذا	 للوكالة	 ال�سابقني	
اأنه	 االإ	 	، مرات	 عدة	 البلدية	
وبعد	ال�سغوطات	على		املجل�س	
ال�سعبي	البلدي	مت	املوافقة	عليه	
من	 امللف	 طرح	 بعد	 خا�سة	 	،

طرف	الوكالة	على	جلنة	ال�سباك	
الوحيد	عدة	مرات	.

ويف	اإنتظار	تدخل	جاد	من	طرف	
�سناع	القرار	بالوالية		يبقى	ملف	
تعددت	 اإن	 و	 العقاري	 النهب	
من	 العقار	 قطاع	 	 يبقى	 اأ�سبابه	
التي	 ال�سائكة	 امللفات	 	 بني	
عجزت	االأدوات	الرقابية	عن	ردع	

املت�سببني	فيها	.

املن�رشم	 االأ�سبوع	 نهاية	 قام	
لل�سمان	 الوطني	 ال�سندوق	
االأجراء	 لغري	 االإجتماعي	
النقل	 مديرية	 مع	 بالإ�سرتاك	
ومديرية	ال�رشائب		واالإحتاد	العام	
للعمال	اجلزائرين	بوالية	مترنا�ست	
مكتبة	 يف	 درا�سي	 يوم	 بتنظيم	
بيوم	 اأحمد	 برادعي	 املطالعة	
االنخراط	 اإجبارية	 ل�رشح	 درا�سي	
بتقدمي	 وذلك	 ال�سندوق	 يف	
االإ�سرتاكات	 لدفع	 ت�سهيالت	
املرتاكمة	واأخد	حقوقهم	املتمثلة	
يف	بطاقة	ال�سفاء	والتقاعد	خا�سة	
مديرية	 طرف	 من	 اإجبارهم	 بعد	
كان	 كما	 باالإنخراط.	 النقل		
الأ�سحاب	ال�سيارات	عدة	تدخالت	
والتحدث	عن	اإن�سغاالتهم		كاإيجاد	
حل	للتاأخريات	وملا	ال	م�سحها	يف	
حني	هناك	فئة	تدفع	والفئة	الثانية	
اأ�سحاب	 اأي	 التدفع	 املوازية		
�سيارات	الفرود	حيث	اأنه	يعتربون		
مناف�س	قوي	خا�سة	بعد	قيام	اأفراد	
يف	 موظفني	 و	 االأمن	 اأ�سالك	 من	
الدولة	مبناف�ستهم	يف	عملهم	حيت	
هذا	يعترب	خمالف	للقانون	ويجب	

اأ�سخا�س	 حمل	 بتهمة	 يعاقبو	 اأن	
ال�سيارة	 اأن	رقم	 بدون	رخ�سة	كما	
اخلا�س	باملجاهدين	عندما	نقوم	
بكرائه	ياأتي	�ساحب	الرقم	وياأخده	
اأن	 كما	 الأخر	 بكرائه	 ويقوم	 عنوة		
يوؤرقنا	يف	ظل	 الليل	هاج�س	 عمل	
الليل	 يف	 لالأمن	 تام	 �سبه	 غياب	
الذي	 الفرياي	 �رش�سوف	 وكمثال	
جمازفة	 الليل	 يف	 دخوله	 يعترب	
االأ�سفر	 اللون	 واإجبارية	 وانتحار		
ال�سيارات	فقط	يف	 املفرو�سة	ىل	

والية	مترنا�ست
كما	طماأن	مدير	ال�سندوق	اأ�سحاب	
من	 �سي�ستفيدون	 اأنهم	 املراكز	
خ�سم	50%	من	تراكمات	التاأخري	يف	
الدفع		وبالتق�سيط	واال�ستفادة	من	
االنت�ساب	 �رشيكة	 ال�سفاء	 بطاقة	
�سوى	 لهم	 يبقى	 مل	 والتعني	حيث	
بعد	 خا�سة	 االنت�ساب	 اإجبارية	
مديرية	 من	 االأخرية	 ال�سغوط	
النقل	بعدما	كانت	ال�رشائب	فقط	
اإجبارية	كما	مل	يبد	البع�س	توقفهم	
عن	هذه	املهنة	واأ�ستح�سن	البع�س	

االأخر	هده	املبادرة.
�صيخ مدقن 

يف	 والتوتر	 االحتقان	 من	 يوم	 بعد	
حماكمة	 اأ�سفرت	 	، اينغر	 بلدية	
ال�سباب	البطال	الذي	كان	معت�سما	
اىل	 البرتولية	 احلفارات	 امام	
احلكم		ب�سهرين	حب�س	غري	نافذة	

حتت	الرقابة		الق�سائية
الع�رشات	 جتمع	 اجلل�سة	 وخالل	
من	�سكان	اينغر	وعني	�سالح	اأمام	
مقر	املحكمة	ت�سامنا	مع	ال�سباب	
والعمل	 عنهم	 باالإفراج	 مطالبني	
اجلمهورية	 قوانني	 تطبيق	 على	
على	هذه	ال�رشكات	التي	ا�سبحت	
جتول	يف	اأرجاء	البالد		بت�رشفات	
التوظيف	 يف	 جهوية	 اإق�سائية	
طالبو	 كما	 ح�سيب	 و	 رقيب	 دون	
وعدوهم	 ما	 	 بتنفيذ	 ال�سلطات		
ذاك	 الأن	 �سغل	 منا�سب	 من	 به	
يخولوه	لهم	القانون	ح�سب	تعليمة	
رئي�س	احلكومة	االأ�سبق	عبد	�سالل	
التوظيف	 اأولوية	 ملنح	 الرامية	
على	 الكربى	 النفطية	 بال�رشكات	
للتنقيب	 الوطنية	 املوؤ�س�سة	 غرار	
اأبناء	 لفائدة	 االآبار	 يف	 واالأ�سغال	

املنطقة	.
من	جهة	ثانية	فقد	طالب	املن�سق	
اجلهوي	لفعاليات	املجتمع	املدين	
واحلركة	اجلمعوية	بتمرنا�ست	عبد	
�سحفي	 ت�رشيح	 يف	 تقار	 القادر	

	، »الو�سط«	 يومية	 مع	 له	 مقت�سب	
احلكومة	ب�رشورة	احرتام	مطالب	
حد	 وو�سع	 امل�رشوعة	 البطالني	
ا�ستغلت	 التي	 ال�رشكات	 لتجاوزات	
الرقابية	 االأدوات	 تفاوت	 ثغرة	
ما	 وفق	 الت�سغيل	 مبلف	 للتالعب	

اأفاد	به	نف�س	املتحدث	.
وايل	 وعود	 جت�سيد	 انتظار	 ويف	
اجلياليل	 دومي	 مترنا�ست	 والية	
املقدمة	لفائدة	ممثلي	البطالني	،	
يبقى	الت�سغيل	باملقاطعة	االإدارية	
التي	 امللفات	 بني	 من	 �سالح	 عني	

جتاوزت	ال�سلطات	املحلية	.
�صيخ مدقن 

يعي�ش قاطني حي الزاوية 1 ببلدية الروي�صات بولية ورقلة على وقع �صفيح �صاخن ب�صبب تف�صي 
ظاهرة النهب العقاري ،بتواطئ من الوكالة العقارية وهو ما �صاهم يف تقل�ش امل�صاحات اخل�صراء 
، �صاحات اللعب ومواقف ركن ال�صيارات ، رغم توعد وايل الولية بال�صرب بيد من حديد كل من 

ت�صول له نف�صه ال�صتيالء وال�صطو على العقار العمومي دون وجه حق .

لو�صع حد مل�صل�صل النهب العقاري 

اأحمد باحلاج 

وايل والية ورقلة مطلوب 
بحي الزاوية 1 بالروي�سات 

	متكنت	م�سالح	ال�رشطة	الق�سائية	
�سهر	 خالل	 ورقلة	 والية	 باأمن	
�سبتمرب	املن�رشم	من	معاجلة	100	
واجلنح	 باجلنايات	 تتعلق	 ق�سية	
االأموال	 و	 العمومي	 ال�سيء	 �سد	

واملمتلكات	و	االأفراد	.
اأفاد	بيان	خللية	االعالم	واالت�سال	
والعالقات	العامة	مبديرية	االمن	
الوطني	بورقلة	،	كانت	قد	ت�سلمت	
م�سالح	 »اأن	 »الو�سط	 يومية	
والية	 باأمن	 الق�سائية	 ال�رشطة	
خالل	 متكنت	 قد	 كانت	 	 ورقلة	
�سهر	�سبتمرب	املن�رشم	14	ق�سية	
�سد	 اجلنح	 و	 	 باجلنايات	 	 تتعلق	
ال�سيء	العمومي	تورط	فيها			23	
اأ�سخا�س	،	منها	03	ق�سايا		تتعلق	

تورط	 اأ�رشار	 جمعية	 بتكوين	
اأمام	 قدموا	 	 اأ�سخا�س	 	08 فيها	
�سد07	 �سدر	 الق�سائية	 اجلهات	
اإيداع	فيما	ا�ستفاد	 اأ�سخا�س	اأمر	
ا�ستدعاء	 من	 واحد	 )01(�سخ�س	
مبا�رش		،	06	ق�سايا	تتعلق	بحمل	
	)06( فيها	 تورط	 حمظور	 �سالح	
اجلهات	 اأمام	 قدمو	 اأ�سخا�س	
حقهم	 يف	 �سدر	 اأين	 الق�سائية	

اإ�ستدعاء	مبا�رش
ال�رشطة	 م�سالح	 عاجلت	 كما	 	
	، الفرتة	 نف�س	 خالل	 الق�سائية	
39ق�سية	تتعلق	باجلنايات	واجلنح	
�سد	االأموال	و	املمتلكات	،	حيث	
مت	توقيف	و	تقدمي	45	�سخ�سا	،	
بال�رشقة	 تتعلق	 ق�سية	 	33 	 منها	

قدموا	 �سخ�سا	 	34 فيها	 تورط	
	10 �سد	 �سدر	 العدالة	 اأمام	
اإيداع	فيما	ا�ستفاد	 اأ�سخا�س	اأمر	
	07 	، موؤقت	 اإفراج	 من	 البقية	
الغري	 تتعلق	بتحطيم	ملك	 ق�سايا	
قدموا	 	 اأ�سخا�س	 	08 فيها	 تورط	
اأمام	اجلهات	الق�سائية	اأين	�سدر	
اإيداع	 اأمر	 04اأ�سخا�س	 حق	 يف	
ا�ستدعاء	 البقية	من	 ا�ستفاد	 فيما	

مبا�رش	.
واجلنح	 اجلنايات	 بخ�سو�س	 اأما	
�سد	االأفراد	فقد	عاجلت	م�سالح	
والية	 باأمن	 الق�سائية	 ال�رشطة	
فيها	 تورط	 	 50ق�سية	 	، ورقلة	
اجلهات	 اأمام	 قدموا	 �سخ�سا	 	60
تتعلق	 ق�سايا	 	02 	، 	 الق�سائية	

العمد	تورط	فيها	 القتل	 مبحاولة	
اجلهات	 امام	 قدموا	 �سخ�سان	
حقهما	 يف	 �سدر	 اين	 	 الق�سائية	
تتعلق	 ق�سايا	 	)31( 	، اإيداع	 اأمر	
فيها	 تورط	 	 اجلرح	 و	 بال�رشب	
اجلهات	 اأمام	 قدموا	 �سخ�سا	 	38
الق�سائية	و�سدر	يف		حقهم	اأحكام	

ق�سائية	خمتلفة	.
عاجلت	 	 فقد	 اآخر	 �سعيد	 وعلى	
الق�سائية	 ال�رشطة	 م�سالح	
باحليازة									 تتعلق	 ق�سايا	 	10
تورط	 باملخدرات	 واملتاجرة	
اأمام	 قدموا	 �سخ�سا	 	 	14 فيها	
اجلهات	الق�سائية	�سدر	يف	حقهم	

اأحكام	ق�سائية	خمتلفة.
اأحمد باحلاج 

املن�رشم	 االأ�سبوع	 نهاية	 مع	 متكنت	
عنا�رش	االأمن	احل�رشي	الرابع	بورقلة	
و�سع	 من	 االأخريين،	 اليومني	 خالل	
الع�رشينيات	 يف	 �ساب	 لن�ساط	 حد	
املواطنني	 �رشقة	 اإحرتف	 العمر	 من	
دراجة	 بذلك	 م�ستعمال	 باخلطف	

نارية	.

وقائعها	 تعود	 الق�سية	 تفا�سيل	
احل�رشي	 االأمن	 م�سالح	 تلقي	 اإىل	
يف	 اأ�رشة	 رب	 قبل	 من	 ل�سكوى	 الرابع	
الثالثينيات	من	العمر،	مفاده	تعر�سه	
لل�رشقة	باخلطف	من	قبل	�ساب	يجهل	
عنا�رش	 ذلك	 فور	 لتبا�رش	 هويته،	
االأمن	عمليات	البحث	والتحري	وجمع	

االخت�سا�س،	 اإقليم	 عرب	 املعلومات	
هوية	 حتديد	 عن	 اأ�سفرت	 التي	
امل�ستبه	فيه،	وبعد	اإعداد	خطة	اأمنية	
عنا�رش	 خاللها	 من	 متكن	 حمكمة	
االأمن	من	اإلقاء	القب�س	على	امل�ستبه	
فيه	و	اقتياده	مبا�رشة	اإىل	مقر	االأمن	
وعقب	 معه،	 والتحقيق	 احل�رشي	

القانونية	 االإجراءات	 كافة	 ا�ستيفاء	
ق�سائي	 ملف	 اإجناز	 مت	 الالزمة	
اأمام	 وتقدميه	 املوقوف	 �سد	 جزائي	
لتورطه	 املخت�سة	 الق�سائية	 اجلهات	
يف	ق�سية	ال�رشقة	باخلطف	با�ستعمال	

دراجة	نارية	.
اأحمد باحلاج   

تتعلق باجلنايات واجلنح �صد الأموال واملمتلكات و الأفراد 

ورقلة 

اأمن ورقلة يعالج 100 ق�سية خالل �سهر �سبتمرب الفارط 

االأمن احل�سري الرابع يلقي القب�ض على حمرتف �سرقة باخلطف

من تنظيم ال�صندوق الوطني لل�صمان 
الجتماعي لغري الجراء 

و�صط جتمهر �صعبي حا�صد اأمام حمكمة 
عني �صالح بتمرنا�صت 

يوم درا�سي خا�ض باأ�سحاب 
�سيارات االأجرة بتمرنا�ست 

 اإدانة البطالني املعت�سمني
  اأمام احلفارات البرتولية

 باينغر ب�سهرين حب�ض 
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اجلولة  خالل  ومل�سنا  هذا 
 " يومية  قادت  التي  امليدانية 
الو�سط " اإىل بع�ض مناطق اجلهة 
بهذه  املعروفة  للوالية  ال�رشقية 
اال�سنام  بلديات  غرار  على  الرثوة 
وم�سدالة والعجيبة وب�سلول واإغرام 
انتابت  التي  والرعب  حالة احلرية 
الذين  الزيتون  ومنتجي  الفالحني 
من  ال�سديد  تخوفهم  عن  عربوا 
تاأثري هذا املر�ض على منتوج هذه 
ال�سنة وذلك قبل حوايل �سهرين من 
ال�رشوع يف عملية جني املح�سول 
خا�سة اإذا علمنا اأن املنتوج �سهد 
االأخرية  ال�سنوات  اإنخفا�سا خالل 
كاحلرائق  الطبيعية  العوامل  بفعل 
اأغلبية  اأن  جانب  اىل  واجلفاف 
من  ت�سرتزق  باملنطقة  العائالت 

املنتوج  هذا  يف  التجارة  خالل 
 700 موؤخرا  اأ�سعاره  و�سلت  الذي 
جهتها  .ومن  الواحد  للرت  دج 
الغرفة  �سارعت  الو�سع  والحتواء 

يوم  لتنظيم  بالوالية  الفالحية 
درا�سي اأم�ض حول املو�سوع حتت 
عن  الناجمة  االأ�رشار   " عنوان 
ذبابة الزيتون وكيفية مكافحتها " 

من تن�سيط اإطارات يف املجال من 
املحطة اجلهوية حلماية النباتات 
لذراع بن خدة و�سهد ح�سور معترب 

للفالحني .

تفاجاأ فالحو البويرة يف الفرتة الأخرية بظهور ح�صرة الزيتون التي ت�صببت يف ظرف وجيز خ�صائر 
فادحة يف هذه الرثوة قدرت بن�صبة 40 باملائة وهي ن�صبة مر�صحة لالرتفاع اإذا مل تتخذ اجلهات 

املعنية الإجراءات الالزمة للق�صاء على هذا اخلطر.

ت�صببت يف خ�صائر فادحة

اأح�صن مرزوق

ح�شرة تهدد منتوج الزيتون بالبويرة

تب�صة

تب�صة

مبنا�صبة اليوم العاملي للم�صنني 

البويرة

برج بوعريريج 

الأغواط
تن�شيب 3593 طالب عمل 

اإنتاج يقدر بـ1,3 مليون لرت من زيت الزيتون

جمعية كافل اليتيم عني الع�شل يف زيارة لدار اال�شخا�ص امل�شنني

جمعية �شعاع االأمل 
تدّعم املواهب 

قطاع ال�شحة يتعزز بـ 16 
�شكنا وظيفيا جديدا  

اإ�شابة 24 بقرة و471 راأ�ص 
من املاعز باحلمى املالطية

" �سعاع  بادرت اجلمعية الثقافية 
م�ستوى  على  النا�سطة   " االأمل 
عديد  فتح  اىل  البويرة  والية 
الور�سات لفائدة ال�سباب املوهوب 
على  والفنون  امليادين  كافة  يف 
من  االإعالمي  املجال  غرار 
الب�رشي  ال�سمعي  ور�سة  خالل 
الفتوغرايف  الت�سوير  لتعليم 
الق�سرية  واالأفالم  والربورتاج 
فنون  لتعليم  ور�سات  جانب  اىل 
اإ�رشاف  حتت  وامل�رشح  الر�سم 
هذه  يف  وخمت�سني  اأ�ساتذة 
التخ�س�سات , ويف ال�سياق اكدت 
رئي�سة اجلمعية " عوادي مرمي " 
الو�سط   " ليومية  ت�رشيحها  يف 
اخلطوة  هذه  من  الهدف  اأن   "

تدعيم وت�سجيع املواهب ال�سابة 
فر�سة  ومنحها  الفنون  كافة  يف 
اىل  م�ستقبال  و�سقلها  الربوز 
الثقافية  احلركة  تن�سيط  جانب 
واالإحتكاك  الوالية  م�ستوى  على 
خمتلف  بني  اخلربات  تبادل  و 
فئات ال�سباب , ووجهت حمدثتنا 
البويرية  العائالت  اىل  نداء 
لت�سجيل اأبنائها يف هذه الور�سات 
باملركز  الكائن  اجلمعية  مبقر 
الثقايف " مولود معمري " مبدينة 
البويرة , كما �رشحت انها حت�رشرّ 
اإحتفالية مفاجئة مبنا�سبة حلول 
ذكرى اإندالع الثورة التحريرية يف 

الفاحت نوفمرب الداخل.
اأح�صن مرزوق

تعزز قطاع ال�سحة بربج بوعريريج 
بـ 16 �سكنا وظيفيا جديدا, ح�سب 
اأو�سح  و  الوايل  ديوان  ما علم من 
ال�سكنات  هذه  اأن  امل�سدر  نف�ض 
ما  اأخ�سائيني  الأطباء  �ستمنح 
تدارك  من  –ح�سبه-  �سيمكن 
غرار  على  امل�سجل  العجز 
اخت�سا�سات طب الن�ساء و التوليد 
حيث  العظام  وطب  االأ�سعة  و 
�سيلتحق االأخ�سائيون باملوؤ�س�سات 
غ�سون  يف  للوالية  اال�ست�سفائية 

االأ�سابيع القادمة.
�سيتم  اأنه  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  و 
جتهيز جميع ال�سكنات من ميزانية 
الوالية و ذلك بهدف �سمان ظروف 

لالأطباء  اال�ستقرار  و  الراحة 
هذا  يف  املعنيني  االأخ�سائيني 
من  القطاع  �سي�ستفيد  كما  االإطار 
اإ�سعاف  �سيارات  ب4  اأخرى  جهة 
باأحدث  جمهزة  متطورة  جديدة 
لالإنعا�ض  املوجهة  الو�سائل 
الطبي �سيتم توزيعها على خمتلف 
الوالية  عرب  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
املعرب  لالحتياجات  وفقا  ذلك  و 
اأ�سار  عنها ح�سب ذات امل�سدر و 
امل�سدر كذلك اإىل اأن هذه العملية 
تندرج يف اإطار دعم وزارة ال�سحة 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
للموؤ�س�سات ال�سحية العمومية من 

اأجل تكفل اأح�سن باملر�سى. 

عن  يقل  ال  ما  ت�سخي�ض  مت 
الرثوة  من  راأ�ض   5.324
احلمى  داء  �سد  احليوانية 
ال�سنة  مطلع  منذ  املالطية 
االأغواط  بوالية  اجلارية 
م�سالح  من  علم  ح�سبما   ,
بالوالية  البيطرية  املفت�سية 
�سارك  التي  العملية  و�سملت 
وخوا�ض  عامون  بياطرة  فيها 
االأبقار  من  راأ�ض   1.555
املاعز  من  راأ�ض  و3.719 
كما   , االإبل  من  راأ�ض   50 و 
اأو�سحت ذات امل�سالح وك�سف 
منه  ا�ستفاد  الذي  الت�سخي�ض 
623 مربي موا�سي, اإ�سابة 24 
املاعز  من  راأ�ض  و471  بقرة 
مع  املالطية  احلمى  مبر�ض 
اأي حالة موجبة  ت�سجيل  عدم 
يف االإبل , حيث مت اتخاذ كافة 

بحاالت  للتكفل  االإجراءات 
ذات  وفق   , وتطويقه  الداء 
مت�سل,  �سياق  ويف  امل�سدر  
تلقيح  الفرتة  نف�ض  ويف  جرى 
مليون  ر1  عن402  يزيد  ما 
داء  �سد  االأغنام  من  راأ�ض 
من  راأ�ض  و6.792  اجلدري 
القالعية  احلمى  �سد  االأبقار 
الوالية  مناطق  خمتلف  عرب 
وتعكف  اإليه  اأ�سري  مثلما   ,
البيطرية  املفت�سية  م�سالح 
جت�سيد  على  االأغواط  بوالية 
يت�سمن  حت�سي�سي  خمطط 
تن�سيط لقاءات لفائدة املربني 
االأمرا�ض  من  الوقاية  حول 
التي ت�سيب املوا�سي بالتن�سيق 
ال�سعبية  املجال�ض  روؤ�ساء  مع 
املحلية  واجلمعيات  البلدية 

النا�سطة يف املجال. 

ال  ما  تن�سيب  تب�سة  والية  مت عرب 
عرب  عمل  طالب   3593 عن  يقل 
و  عمومية  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
االأول  ال�سدا�سي  خالل  خا�سة 
اأفاد به  من �سنة 2018, ح�سب ما 
اإبراهيم  للت�سغيل  املحلي  املدير 
امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  قا�سمية. 
عمل  من�سب   1040 توفري  مت  اأنه 
على  امل�ساعدة  جهاز  اإطار  يف 
 388 بينها  من  املهني  االإدماج 
و  ال�سهادات  حلاملي  عمل  عقد 

 214 عن  ف�سال  متهني  عقد   313
عقد عمل مدعم و125 عقد اإدماج 
العمل  منا�سب  وبخ�سو�ض  مهني 
املوؤ�س�سات  طرف  من  املقرتحة 
املمولة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
�سمن اأجهزة دعم الت�سغيل اأ�ساف 
 70 فتح  مت  اأنه  قا�سمية  ال�سيد 
من�سب عمل من طرف املوؤ�س�سات 
املمولة عن طريق الوكالة الوطنية 
لدعم ت�سغيل ال�سباب و150 اآخرين 
من طرف املوؤ�س�سات امل�ستحدثة 

يف اإطار ال�سندوق الوطني للتاأمني 
على البطالة. وقد �سجلت مديرية 
خالل  تب�سة  لوالية  الت�سغيل 
 2333 تخ�سي�ض  الفرتة   نف�ض 
عقود  طريق  عن  عمل  من�سب 
والتوظيف  الكال�سيكية  العمل 
املحلية  الوكالة  عرب  املبا�رش 
للت�سغيل, ح�سب ما اأ�سار اإليه ذات 
اأكد  مت�سل,  �سياق  ويف  امل�سدر 
قد  تب�سة  والية  اأن  الت�سغيل  مدير 
الوطني  الربنامج  �سمن  ا�ستفادت 

لتنمية املناطق احلدودية  الرامي 
قطاعات  عمل يف  من�سب  بـ1620 

الرتبية و 
ال�سحة واجلماعات املحلية م�سريا 
اإجراءات  ا�ستكمال  �سيتم  اأنه  اإىل 
تن�سيبهم يف اأقرب االآجال واأ�ساف 
قد  تب�سة  والية  اأن  امل�سوؤول  ذات 
منا�سب   903 على  اأي�سا  حت�سلت 
املطاعم  لت�سيري  خم�س�سة  عمل 
االبتدائية  املدار�ض  و  املدر�سية 

عرب خمتلف البلديات.

حققت والية تب�سة اإنتاجا "قيا�سيا" 
من الزيتون و بطاطا اآخر املو�سم 
-2017 الفالحي  املو�سم  بر�سم 

2018 و ذلك مبح�سول و�سل اإىل 
1,4 مليون قنطار ح�سب ما �رشح 
به اليوم اخلمي�ض املدير املحلي 
خملوف  الفالحية  للم�سالح 
امل�سوؤول  نف�ض  اأو�سح  و  حرمي 
الأول  حققت  قد  تب�سة  والية  باأن 
حملة  خالل  الكمية  هذه  مرة 
اجلني احلالية التي �ستتوا�سل اإىل 

غاية نهاية اأكتوبر اجلاري م�سريا 
جنيها  قنطار مت  األف   87 اأن  اإىل 

العام 2017.
و يعود ت�سجيل هذا الرقم القيا�سي 
وفقا  البطاطا  اإنتاج  جمال  يف 
يف  الزيادة  اإىل  امل�سوؤول  لنف�ض 
امل�ساحة املخ�س�سة لهذه ال�سعبة 
يف  هكتار   2500 من  قفزت  التي 
حاليا  هكتارا   2970 اإىل  املا�سي 
امل�سالح  مديرية  �سخرت  قد  و 
الفالحية جميع الو�سائل الب�رشية 

للفالحني  الالزمة  املادية  و 
يف  اجلني  حملة  اإكمال  اأجل  من 
اأح�سن الظروف ح�سب ما اأ�ساف 
ت�سويق  اأجل  من  كذا  و  حرمي, 
بجودته  املعروف  املح�سول 
الوطني خا�سة منه  ال�سعيد  على 
و  احلويجبات  منطقتي  بطاطا 
جهة  من  توقع  و  االأبي�ض  املاء 
بـ1,3  يقدر  اإنتاج  حتقيق  اأخرى 
"ذي  الزيتون  زيت  من  لرت  مليون 
نوعية جيدة" بر�سم نف�ض املو�سم 

كافة  اأن  اإىل  م�سريا  الفالحي 
ال�ساأن  هذا  يف  اتخذت  التدابري 
هذا  يف  اأو�سح  و  العملية  الإجناح 
األف قنطار  ال�سان باأن حوايل 70 
اإنتاجها  املتوقع  من  الزيتون  من 
اأي ما يعادل زيادة طفيفة مقارنة 
 2017-2016 الفالحية  باحلملة 
حم�سول  حتقيق  خاللها  مت  التي 
باأن  م�سيفا  قنطار  األف  بـ69 
غالبية هذه الكمية �ستوجه للع�رش 

على م�ستوى خم�ض معا�رش.

مكتب  اليتيم  كافل  نظمت جمعية 
تالميذ  مب�ساركة  الع�سل  عني 
زيارة  جميد    لعبيدي  متو�سطة 
االأ�سخا�ض  دار  اإىل   وتفقد  ود 
و�سط   , الع�سل   بعني  امل�سنني  
والود  باملحبة  مليء  عائلي  جو 
البهجة  الإدخال  وذلك  والوئام, 

وال�رشور على نزالء دار العجزة
كافل   جمعية  اع�ساء  اأكد  وقد 
و�سعادتهم  ارتياحهم  عن   , اليتيم 
لهاته الزيارة التي يعتربونها "زيارة 
خاللها  من  الهدف  كان  عائلية" 
املجتمع,  وتوعية  حت�سي�ض  هو 
باتت  التي  املجتمعية  الفئة  بهذه 

من  واالهتمام  الرعاية  اىل  حتتاج 
والفعاليات  ال�رشائح  كافة  طرف 

باالإقليم. 
وقد تبادل اأع�ساء اجلمعية احلوار 
اإياهم  �سائلني  النزالء  معظم  مع 
عن ظروفهم املعي�سية وانطباعهم 
لهم,  املقدمة  اخلدمات  حول 

ايجابية  كلها  الردود  كانت  وقد 
يف  املركز  اإدارة  بدور  منوهني   ,
املالئمة  الظروف  كافة  توفري 
اإىل  �سعيهم  ومربزين  للنزالء, 
جمعية  باأع�ساء  لقائهم  جتديد 

كافل اليتيم  يف منا�سبات اأخرى.
رزق اهلل �صريف
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ر�ؤى

االحتالل اللغوي الفرن�سي للجزائر و�سراعات ال�ساحة الثقافية
قلم : د.�ليد بوعديلة

جديد  فرن�سي  الحتالل  مالمح  ظل  يف 
للجزائر، ترتفع االأ�سوات منددة مبمار�سات 
ت�سيريه  لطريقة  وراف�سة  الثقافة  وزير 
امل�ساريع الثقافية، وال وجود اأ�سوات حتذر 
والدولة،  املجتمع  الفرن�سي يف  التوغل  من 
العربية  حا�رصت  التي  الفرن�سية  اللغة  عرب 
حماولة  هو  املقال  وهذا  دارها.  عقر  يف 
و  اللغوية   امل�سالة  حول  النقا�ش  لفتح 

الثقافية يف جزائرنا احلبيبة.

الحتالل الفرن�صي ..لكن 
باللغة؟؟

لكل  م�ستفزا  الورقة  هذه  عنوان  يكون  قد 
بعد  لكن  نوفمربي،  حر،  ،وطني،  جزائري 
ورمبا  قلناه،  ما  معنا  يعيد  قد  فكرتنا  تتبع 
اأ�سابه القولون الع�سبي اأي�سا، او قد يدخل 
التي  املحرقة  االأ�سئلة  من  كبرية  دوامة  يف 

تتعب الذهن و اجل�سد.

بلبا�س  اإلينا  يعود  -1د�غول 
ناعم؟؟

للجزائر  فرن�سا  باحتالل  نق�سد  ونحن 
بعد  واللغوي،  الثقايف  االحتالل  معنى 
التجارة  و  االقت�ساد  يف  فعلتها  فعلت  اأن 
وال�سيا�سة ،و ر�ّسخت ح�سورها يف املوانئ 
والعمران  ال�سكن  قطاعات  و  املطارات  و 

وامل�ست�سفيات...؟؟
جديد،  من  عاد  دوغول  الفرن�سي  فالزعيم 
بلبا�ش  بل  الع�سكري  لبا�سه  دون  من 
باري�سي جميل ناعم، ول�سنا ندري  اأين هي 
املواطنة اللغوية  اجلزائرية ببعديها العربي 
واالأمازيغي؟ فال هي يف ل�سان الوزراء الذين 
يتحدثون با�سم جزائر ال�سهداء يف املحافل 
بالل�سان  العامل  يخاطبون  فهم  الدولية، 
اجلمعية  يف  حتى  مرة،  كل  يف  الفرن�سي 
لغة  تكون  حيث  املتحدة،  لالأمم  العامة 
عالمات  من  الدول  ممثلي  عند  اخلطاب  

ال�سيادة ال�سيا�سية....
و ال املواطنة حا�رصة عندما ياأتينا ال�سيوف 
 ( م�سوؤولونا  ويخاطبهم   ، العامل  دول  من 
..هل هم م�سوؤولونا؟؟( بل�سان فرن�سي، اأمام 
ندافع  وكاأننا  الف�سائية،  القنوات  كامريات 

عن فرن�سا ونرتجاها لتعيد احتاللنا؟؟
وال حتتاج فرن�سا ال لل�سواريخ وال للدبابات 
وحتتل  بيننا  لتكون  العظيمة،  للجيو�ش  وال 
حتتلها  الأنها  الطاهرة،  اجلزائرية  االأر�ش 
م�سرية  توا�سل  االحتالل  هذا  ومن  لغويا، 

هذا  يزعجه  من  على  وما  العودة،  جتديد 
الكالم اإال م�ساهده الالفتات املوجودة فوق 
�سوارع  عرب  التجارية  واملراكز  املحالت 
يف  الفرن�سية  اللغة  حيث  اجلزائرية،  مدننا 
كل مكان وال اثر للغة العربية اأو املازيغية؟؟
والتجهيزات  املن�ساآت  راهن  عن  ولنبحث 
الأق�سام  اجلامعية  موؤ�س�ساتنا  تقدمها  التي 
اللغة العربية واملازيغية والتاريخ واحل�سارة 
لنعلم قيمة التزامنا بالد�ستور وقيمة هويتنا 
جند  ما  فكريا  ؟؟  اأنف�سنا  قيمة  ثمة  من  و 
على  امل�رصفني  جتاه  االحتقار  و  ال�سخرية 
والغريب  وطلبتها،  واأ�ساتذتها  االأق�سام  تلك 
ال  جامعاتنا  يف  املركزيني  امل�سوؤولني  اأن 
يف  والطريقة  املعاملة  بهذه  اأنهم  يعلمون 
هم  التخ�س�سات  تلك  مع  والتعامل  الت�سيري 
يحتقرون اأنف�سهم وتاريخهم و�سهداءهم من 

غري اأن يعلموا؟؟
تتعامل  كيف  عرف  من  فيهم  يعلم  وقد 
الدول املتح�رصة املتقدمة مع تخ�س�ساتها 
الذين  ورجالها  وتاريخا  بلغتها  املرتبطة 
يطبق  ومل  يعلم  ومن  لتحريرها.  ماتوا 
متتع  قد  يكون  االأوربيني،  والفعل  التفكري 
برحالته االأوربية دون ان ي�ستفيد يف االإدارة 

و احلكامة  يف ت�سيري اجلامعات؟؟؟

اأم  ال�صهداء  -2�صوارع 
باري�س؟؟

ورغم الن�ساط الكبري الذي يقوم به املجل�ش 
االأعلى للغة العربية برئا�سة الدكتور الل�ساين 
مطالب  املجل�ش  فاإن  بلعيد،  �سالح  الكبري 
العربية  تراجع ح�سور  بتقدمي موقفه حول 
يف  الفتات املحالت واملراكز و االإدارات، 
املوؤ�س�سات  يف  االإدارية  الوثائق  يف  وكذلك 
املالية و البنكية، ونتمنى من الدكتور بلعيد 
اأن يقيم اتفاقية مع وزارة الداخلية تت�سمن 
مواد  يخالف  من  كل  على  غرامات  فر�ش 
اأ�سحاب  من  الهوية،  وعنا�رص  الد�ستور 
التجارية  واملراكز  واملوؤ�س�سات  املحالت 
بالفرن�سية  اإعالنية  كلمات  ي�سعون  الذين 
نهج  على  �سريا  واملازيغية،  العربية  لي�ش  و 
مهيدي  بن  العربي  نهج  ولي�ش  دارك  جان 

وخدمة للغة فولتري ولي�ش لغة ابن بادي�ش.
وهي  ال�سهداء،  خيانة  �سوارعنا  حت�سن 
ومار�سيليا  باري�ش  ب�سوارع  الت�سبه  حتب 
يف   )...( وتولوز  تيان  و�سانت  ونانت 
يف  لي�ش  احلال  فقط،)بطبيعة  الالفتات 
املتمدن  اأهلها  �سلوك  و  والنظافة  اجلمال 
فيه  تنه�ش  بيوم  اأحلم  واإين  املتح�رص؟؟( 
االأمة اجلزائرية على �سباح تكون فيه اللغة 
يف  الفتة  كل  يف  االأمازيغية  واللغة  العربية 
الوثائق  وتكون  مدننا،  يف  واالأزقة  ال�سوارع 

املوؤ�س�سات  يف  اجلزائريني  اأمام  متوفرة 
اجلزائرية  الهوية  بلغة  املالية  و  البنكية 

ولي�س�ش بهوية اأخرى.
ونحن   ، لنا  حمتلة  فرن�سنا  تكون  ال  وكيف 
ن�ساهد ون�سمع رئي�ش احتادية كرة القدم مل 
ينطق حرفا عربيا او مازيغيا يف اآخر ندواته 
الكارثة عندما نقلت كل  ال�سحفية، وجتلت 
القنوات اجلزائرية كالمه على  املبا�رص  يف 
ح�سة زمنية كبرية، لدرجة �سككت فيها اأين 

اأمام قنوات جزائرية االإن�سان والل�سان؟؟
املجاهدين،  واأجدادي  اآبائي  ليعذرين 
احلدود  من  املرة  هذه  تاأتينا  لن  ففرن�سا 
وفكرنا  اأر�سنا  �ستدخل  بل  دباباتها،  فوق 
علينا  و�ستفر�ش  وثقافتها،   بلغتها  ول�ساننا 
ال�سيا�سية  وقناعاتها  االقت�سادية  �سيا�ساتها 
وطموحاتها البرتولية  و الفالحية و التجارية 
تغري-  وقد   ، اللغوي  ر�سوخنا  خالل   من 
مفهوم  ال�رصفاء-  املجاهدين  يا�سادتي 
اال�ستقالل فلم يعد يقت�رص على اال�ستقالل 
اال�ستقالل  ي�سمل  فهو  فقط،  ال�سيا�سي 

الثقايف واحل�ساري و اللغوي عن املحتل. 
التي تنتظر  قد تكون التحديات والرهانات 
لقمة  تكون  وقد  متعددة،  كثرية  اجلزائر 
هويتنا  اأوراق  من  الكثري  اأن�ستنا  قد  اخلبز 
ال�سهداء  جمد  لكن   الوطنية،  ومرجعيتنا 
يتوقف  اأن  ويجب  ترحمنا،  لن  وذاكرتهم 
اللعب بامل�ساألة اللغوية عند من ي�رصف على 
�سوؤون اجلزائر يف  احلكومة والربملان ويف 
كل م�ستوى �سيا�سي، و اإال حتولنا مل�سحكة 

دولية وم�سخرة يف حمفل الدول...

عن ال�صهد الثقايف اجلزائري 
�ر�صالتنا مليهوبي يف 

عام2015؟؟

م�سائل  من  قريب  لكنه  اآخرن  �سايقب  ويف 
وال�سيا�سية،كرث  الثثافية  اجلزائرية  ال�ساحة 
الثقافة  وزارة  حول  موؤخرا  اجلدال 
عز  الوزير   من  املعتمدة  واال�سرتاتيجية 
الدين ميهوبي وطاقمه االإداري، وهنا عدت 
من  مدة  بعد   له  وجهتها  –ر�سالة  ملقال 
تعيينه يف الوزارة ، من خالل جريدة اخلرب 

عدد7949،23 اأكتوبر 2015.
هو  للمقال-الر�سالة  عنوانا  و�سعت  لقد    
اأخرى..ميهوبي  مرة  وال�سيا�سة  :«الفن 
املبدع وعز الدين الوزير؟«، بعد اأن فتح يف 
تلك الفرتة النقا�ش  حول االبداع ال�سينمائي 
فيلم  حول  وحتديدا  ال�سيا�سية،  واملواقف 
»مدام كوراج« للمخرج مرزاق علوا�ش، وقد 
ت�ساءل الوزير  عن م�سري اأموال دعم الدولة 
الذي �سارك به �ساحبه يف مهرجان  للفيلم 

بدولة الكيان ال�سهيوين؟؟.

الثورة..بدايات  -1اأفالم 
اجلدل؟

وقد كتبنا حينها  نقول:«على ميهوبي املبدع 
واحلرية  الفن  ق�سايا  من  م�ستقبال  احلذر 
الكثري  �ست�سادفه  حيث  والتاريخ،  وال�سلطة 
املبدعني  مواقف  حول  االإ�سكاالت  من 
بالتاريخ  تتعلق  م�سائل  من  وقناعاتهم 
قد  روؤى  واقرتاح  ال�سلطة،  من  واملوقف 
عنها  يدافع  التي  ال�سلطة  موقف  تناق�ش 

الوزير«.
بالن�سيحة،  ياأخذ  مل  الوزير  ال�سيد  لكن 
ورمبا مل ينتبه لن�رص الر�سالة، ، و يف القرتة 
ان  للقارئ  الوطن ميكن  عمر  من  ة  االأخري 
يتتبع النقا�ش الطويل حول فيلم العربي بن 
كتبناه،  ما  بوادر  ظهور  من  ليتاأكد  مهيدي 
عن  دراي�ش  الب�سري  املخرج  دافع  حيث 
التي  ال�سعاب  كل  وك�سف  بقوة،   قناعاته 
واجهته،كما  طرحت يف ال�ساحة االعالمية 
واآفاق  حدود  م�ساألة  الفنية  النقدية  و 
لالأفالم  املوافقة  متنح  التي  القراءة  جلنة 
ظهرت  كما   التحريرية.  بالثورة  اخلا�سة 
ق�سية ثقافية اأخرى، فيما يتعلق بفيلم زيغود 
يو�سف الذي كتب ن�سه الدكتور املخت�ش يف 
اجلدل  بداأ  حيث  ثليالين،  اأح�سن  امل�رصح 
وكتب  امل�ساهد،  يراه  اأن  قبل  الفيلم  حول 
يراوغ  اإنه  الوزير:«  عن  ثليالين  الباحث 
اقرتح  امل�سوؤولية..ميهوبي  حتمل  وعليه 
منتجا  العلوي  ويا�سني  خمرجا  خليفة  ولد 
ال�رصوق  جريدة  يو�سف«)  زيغود  لفيلم 
اليومي،عدد 9-اكتوبر-2018.�ش21(، وهذا 
ردا على نفي الوزير لوجود ملف عن الفيلم 
اأن  ثليالين  �رّصح  الثقافة،فقد  وزارة  يف 
املنتج قد �سحب ا�ستمارات اال�ستفادة من 
الدعم املايل من م�سالح وزارة الثقافة ،يف 
انتظار م�ساهمة وزارة املجاهدين لتحديد 

م�ساهمة وزارة الثقافة.
الثقافة  وزير  باأن  امل�رصحي  الكاتب  وقال 
يو�سف  زيغود  فيلم  تفا�سيل  بكل  علم  على 
يا�سني  املنتج  عليه  اقرتح  الذي  هو  الأنه 
الذي  الوقت  ذات  يف  وهو  العلوي... 
خليفة...  ولد  �سعيد  املخرج  عليه  اقرتح 
حتمل  اإىل  مدعو  الثقافة  وزير  اإن   « وقال 
الذي  هو  مادام  كاملة  املعنوية  م�سوؤولياته 
اقرتح املخرج واملنتج واأنا ال اأعرفهما وال 
من  الوزير  يتن�سل  فكيف   ، بهما  عالقة يل 

م�سوؤولياته اليوم...؟؟«
ال�سينمائي  اجلمهور  نحن  يهمنا  وما 
فيلم  ن�ساهد  اأن  هو  والعربي  اجلزائري 
اجناز  يتم  واأن  قريبا،  مهيدي  بن  العربي 
العمل الثوري عن ال�سخ�سية البطولية زيغود 

تن�سجم  وان  وحياتها،  وجمدها  وم�ساراتها 
جيد  الإخراج  املجاهدين  و  الثقافة  وزارتا 
للفيلم الذي يقدم بع�سا من حمطات الثورة 
وكاتب  بخا�سة  الق�سنطيني.  ال�سمال  يف 
ال�سيناريو ثليالين م�سهود له بالعمق العلمي 
كما  الدرامية،  و  امل�رصحية  الدرا�سات  يف 
الكتابة  للم�رصح  التجارب يف  الكثري من  له 
التعريف  يف  جمهوده  مع  له،  والرتجمة 

باحلركة امل�رصحية اجلزائرية.

م�صاند  -2ميهوبي...بني 
�معار�س؟

لقد كتبت يف عام 2015 ر�سالة لل�سيد الوزير 
يكرب  اأن  املبدع  ميهوبي  على  ومنها:«   ،
يدعه  وال  الوزير،  الدين  عز  عن  ويرتقي 
تاريخه  ين�سيه  و  وقناعاته  �سمريه  يقتل 
اأن  ميكن  الوزير  اأن  نعتقد  وال  وذاكرته، 
ميحو ذاكرة مبدع متميز يف �سعره ورواياته 
ومقاالته، فاجلزائري �سين�سى الوزير ويخلد 
مواقف  ال�سيا�سي  اأبدى  اإن  اأما  املبدع، 
فاإن  االأديب،  كتبه  ما  ت�سوه  وممار�سات 
القارئ �سيتمرد ويرف�ش م�ستقبال كل اإبداع 

جديد مليهوبي«.
لكن ما وجدناه موؤخرا ير�سخ لدينا ال�رصاع 
املبدع،  للوزير  ال�سعب  واملوقف  الكبري 
اقرب  فهو  غالبا،   للوزارة  ميله  لنا  ويظهر 
و  وممار�ساتها  ال�سلطة  وروؤى  لقاعات  
فثارت  االإبداع،  و  احلرية  من  مواقفها 
الوزير  لتحركات  الراف�سني  اأ�سوات 
الثقايف،  ال�ساأن  الت�سيري  يف  و�سيا�ساته 
و  الفنانني  من  الكثري  احتجاج  خالل  من 
املثقفني، ومنهم  االإعالمي املنتج �سليمان 
عبد  اجلمعوي  النا�سط  وال�ساعر  بخليلي،  
وقف  الذي  الوقت  يف  مزغي�ش...  العايل 
مقاالتهم  وعرب   ، االآخر  البع�ش  جانب  اإىل 
مثل  الفاي�سبوكية  وجدرانهم  االإعالمية 
ال�ساعر اإبراهيم �سديقي )حمافظ مهرجان 

الفيلم العربي بوهران(.
اأن يقرا ما يحدث يف  والأن ما كتبناه ميكن 
الوزير  لل�سيد  فنعيد   ، اجلزائرية  ال�ساحة 
قولنا يف عام 2015:« لقد �سهد العامل الكثري 
القرار  ملراكز  املبدع  و�سول  حاالت  من 
ال�سلطوي، ومنهم من خان املبادئ التي تربى 
عليها، ومنهم من وفى، ونح�سب �ساعرنا من 
جميع  يف  الاّلحا�سني  ليحذر  لكن  املوفني، 
ولينتبه ملن  الواليات،  ال�سلطان عرب  موائد 
يرى  وملن  ومك�سبا،  ريعا  الثقافة  يف  يرى 
مالية  �سفقات  فنيا  الثورة  مع  التعامل  يف 
وعقارية و....«،  وقلنا كذلك »: يجب على 
ميهوبي املبدع اأن ال يرتك عز الدين الوزير 
وعليه  فيه،  واملغامرة  االإبداع   روح  يقتل 

ال�سلطة،  ورجل  الدولة  رجل  بني  ميّيز  اأن 
اأن  وعليه  الوظيفة،  ورجل  احلرية  ورجل 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلق  كلمة  يقول 
وحرية  الوطنية،  قبل  املواطنة  منظور  من 
التعبري والتفكري قبل قيد املن�سب واملهمة 
الر�سمية«. وميكن للقارئ ان يعود الأر�سيف 
و  للوزير  اقرتحته  ما  ليتتبع  اخلرب  جريدة 
الكاتب من ن�سائح خلطة الطريق يف الر�ساد 

و الفن و اجلمال.

يف اخلتام

ثوب  يف  اال�ستعمارية  العودة  نقبل  لن 
االأمري  اأمثال  اأجنب  وطنا  واإن  جديد، 
بادي�ش،  ابن  يو�سف،  زيغود  القادر،  عبد 
بومدين،  االإبراهيمي،هواري  الب�سري 
بفتح �سفحات  ي�سمح  زكرياء،....لن  مفدي 
الوطنيون  ي�سمح  لن  و  جديدة،  ا�ستعمارية 
كتابة  يعيد  اأن  الغا�سم  للمحتل  املخل�سون  
واأدوات  بو�سائل  الهمجي  الب�سع  تاريخه 
وزرائنا  وعلى  ناعمة...  جديدة  ا�ستعمارية 
اأن يفهموا املعادلة بعمق، ويجب معاقبتهم 
عقابية جديدة حترتم  قوانني  )بو�سع  ماليا 
اأو  الر�سمية(،  اللغة  حول  الد�ستور  ن�سو�ش 
بالعزل عند احلديث لل�سعب او للعامل بغري 

العربية اأو املازيغية.

فهل فهمت اأيها القارئ الآن 
ملاذا قلت » بال دبابة ..فرن�صا 

حتتلنا«؟؟؟ 

الثقافية  ال�ساحة  يف  لل�رصاعات  وبالن�سبة 
املتميز  الكاتب  اأ�ساند  فاإين  اجلزائرية، 
و  الكتاب  كل  دعوته  يف  يحاوي  الطاهر 
للم�ساحلة  اجلزائريني  املبدع  و  املثقفني 
املوقع  يف  ن�رصها  وقد  ال�ساملة،  الثقافية 
 ، ال�سمال«  »اأ�سوات  املتخ�س�ش  الثقايف 
كل  واآراء  واأفكار  جلهود  بحاجة  واجلزائر 
رجالها املبدعني، وعل كل طرف اأن يعرتف 
بامل�سهد  يلت�سق  من  ويكن�ش  باأخطائه  
اإال  منه  يعرف  وال  عنه  بعيد  وهو  الثقايف 
الوزير  ال�سيد  على  املتعددة،و  االمتيازات 
البدائل  لتقدم  الوزارة  مكاتب  يحرك  اأن 
التنويرية اال�سرتاتيجية يف التفاعل والتعامل 
عمل  طريقة  على  املحتجة  االأ�سوات  مع 
الوزارة، بدل ال�سماع الأ�سوات مّداحّة، تقدم 
الن�سيحة املخادعة الكاذبة الأجل املن�سب،  
الر�سالة   و�سلت  ف�سل؟؟فهل  لكل  وتتنكر 
اجلريح؟  اجلميل  وطني  الثقافة يف  اأهل  يا 
واللهم اأحفظ اجلزائر ووفقنا للوفاء بعهود 

ال�سهداء.
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عندما  بد�أت  قد  �ملعركة  كانت 
تقدمت نحو )100( دبابة �صهيونية 
طائر�ت  من  بغطاء  مدعومة 
تقدمت  و�لأبات�صي،  �ل�صتطالع 
ملخيم  �ل�رشقية  �لأطر�ف  نحو 
�ملقاومة  ت�صدي  وبد�أ  جباليا، 
للقو�ت �لغازية يف معركة ��صتمرت 
)17( يوماً نّوعت خاللها �ملقاومة 
يف �لتكتيكات و�لأ�صلحة �لب�صيطة، 

و�لتي كانت على �لنحو �لآتي:
- �ل�صتباكات �مل�صلحة

- �إطالق �ل�صو�ريخ
بالعبو�ت  �لدبابات  تفجري   -

و�لقذئف �مل�صادة للدروع
- �قتحام �مل�صتوطنات

- �لكمائن
بتكتيكاتها  �ملقاومة  �صّطرت 
معاين  �أروع  �لب�صيطة  و�أ�صلحتها 
و��صتطاعت  و�ملقاومة،  �لت�صدي 
حولها،  �ل�صعب  �لتفاف  بف�صل 
جتويل  يف  �ملقاومة  وجنحت 
�ملعركة �إىل �طر�ف خميم جباليا، 
�لحتالل  خمطط  و�أف�صلت 
و�رتكاب  �ملخيم  د�خل  بالتوغل 
�صالح  نزع  بحجة  وتديره  جمازر 

تلمقاومة.
"لن يدخلو� مع�صكرنا" كانت هذه 
قادة  �أحد  بها  نطق  �لتي  �لكلمات 
نز�ر   : �لعالمِ �ل�صهيد  �ملقاومة 
من  �ملقاومة  هدف  هي  ريان، 
معركة �أيام �لغ�صب، وجنحت فعاًل 
ودحر  �ل�صهيونية  �لهجمة  رد  يف 
�أن  بعد  �ملخيم  عن  �لحتالل 
�لــ )40( جندي  تكّبد خ�صائر فات 
ع�صكرية  �صهيونية  مل�صادر  وفقاً 

و�إعالمية متطابقة.
�ليوم وبعد )14( عام على �ملعركة، 
باأ�صلحتها  �ملقاومة  �أ�صبحت  �أين 

وتكتيكاتها و��صرت�تيجياتها؟
�أكرث  �ليوم  �ملقاومة  �أ�صبحت 

�لتقدم  مظاهر  �أبرز  ومن  تقدماً، 
ما يلي:

1. �لنتاج �ملحلي لالأ�صلحة: حيث 
�ل�صو�ريخ  ت�صنع  �ملقاومة  باتت 
�ختالف  على  و�ملعد�ت  و�لقنابل 
وور�صها  م�صانعها  يف  �أنو�عها 
�لأمر  فل�صطني،  د�خل  �خلا�صة 
�لذي يعطيها قوة ودميومة وقدرة 

على �ل�صمود و�لتحدي.
�أ�صاليب  تنوع  على  �لقدرة   .2
�أبدعت �ملقاومة  �ملقاومة: حيث 
و�أ�صاليب  و�صائل  ��صتحد�ث  يف 
جديدة يف �ملقاومة، حيث �صالح 
�لإنز�ل  �جلنود  وخطف  �لأنفاق 
بالإ�صافة  �لعدو،  خطوط  خلف 
وطري�ن  �لبحري  للكوماندوز 
�صّكلت  و�لتي  طيار،  غري  من 
�لأمني  للم�صتوى  �صادمة  مفاجاأة 

�ل�صهيوين.
ونوعاً:  كماً  �ملقاومة  زيادة   .3

�ملقاتلني  �أعد�د  ز�دت  حيث 
�ملقاومة،  لف�صائل  �ملن�صمني 
حيث ميكن تقدير �أعد�د �ملقاتلني 
�ملن�صويني حتت �أجنحة �ملقاومة 
هذ�  مقاتل،   )100.000( بنحو 
�لتكتيكات  تعدد  �إىل  بالإ�صافة 
�لع�صكرية  و�ل�صرت�تيجيات 

و�لأمنية للمقاومة.
�لنف�صية  �حلرب  تطور   .4
فخالل  للمقاومة:  و�لإعالمية 
��صتطاعت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�ملقاومة �صن حروب نف�صية على 
جر�ئها  من  وحققت  �لحتالل 

�لكثري من �لإجناز�ت.
�للكرتونية:  �لهجمات   .5
�خرت�ق  �ملقاومة  ��صتطاعت 
�جلي�ش  و�أنظمة  حو��صيب 
�لأمر  فيها،  و�لتحكم  �ل�صهيوين 
جلان  بفتح  �لحتالل  دفع  �لذي 

للتحقيق يف �حلو�دث �ملتكررة.

�لر�صمي  �لدويل  �حل�صور   .6
�ل�صعوب  �أ�صبحت  و�ل�صعبي: 
�لعربية و�لإ�صالمية وبع�ش �لدول 
تتبنى مقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني 
و�لتاأييد  �لدعم  لها  وتقّدم 

و�ملنا�رشة.
�لدفاع  مربع  من  �لنتقال   .7
باتت  حيث  �لهجوم:  مربع  �إىل 
�ملبادرة  على  قادرة  �ملقاومة 
�لحتالل  �صد  عمليات  بتنفيذ 
كانت  �أن  بعد  ظروفها،  ح�صب 
لعمليات  تت�صدى  ل�صنو�ت 
�لحتالل .. وهذ� يدلل على زيادة 

حجم �ملقاومة يف ميز�ن �لقوى.
مظاهر  من  �لكثري  وهناك 
�ل�صعد  كل  للمقاومة على  �لتقدم 
و�مل�صار�ت، وهذ� يعطينا موؤ�رش�ً 
�ملقاومة  م�صتقبل  �ن  و��صحاً 
يف  �لحتالل  وم�صتقبل  بخري، 

تر�جع.

توافق يف هذه الأيام الذكرى الرابعة ع�صرة ملعركة "اأيام الغ�صب" والتي خا�صتها املقاومة الفل�صطينية 
�صد اجلي�ش ال�صهيوين اليّ اأعلن يومها عملية "اأيام الندم" لوقف خطر �صواريخ املقاومة التي ا�صتباحت 

مدينة "�صديروت"، ولوقف العمليات الفدائية الت كانت تنطلق من �صمال قطاع غزة م�صتهدفًة 
امل�صتوطنات التي كانت جاثمة على اأر�ش القطاع قبيل الن�صحاب ال�صهيوين عام 2005.

ذكرى

)14( عامًا على معركة "اأيام الغ�صب" .. اأين اأ�صبحت قدرات املقاومة؟!

املطران حنا

 يجب اإن�صاء مرجعية وطنية ملعاجلة كارثة ت�صريب العقارات

االحتالل يعيد اعتقال والدي املطارد اأ�صرف نعالوة

حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  قال 
للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ش 
�ل�صبت:  �أم�ش  �لأرثوذك�ش، 
�لعقار�ت  ت�رشيب  م�صاألة  �إن 
و�ملمتلكات  و�لأوقاف 
جلهات  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية 
م�صاألة  �حتاللية  ��صتيطانية 
�لكلمة من  كارثية بكل ما تعنيه 
هذه  تد�عيات  و�صتكون  معاين، 
م�صتوى  �إىل  ترقى  �لتي  �لأفعال 

على  كارثية  �لعظمى  �خليانة 
هوية �لقد�ش وطابعها.

ودعا �إىل تاأ�صي�ش مرجعية وطنية 
يف �لقد�ش ملتابعة هذه �مللفات 
قائال:  و�حل�صا�صة،  �خلطرية 
ظفرك،  �إل  جلدك  يحك  "ل 
�ملقد�صيني  نحن  نقم  ل  و�إذ� 
بو�جبنا  و�مل�صلمني  �مل�صيحيني 
يقوم  فلن  �لقد�ش،  مدينة  جتاه 
بالنيابة  �لو�جب  بهذ�  �أحد 

عنا" ،و�أكد لدى لقائه وفًد� من 
�ملقد�صة،  �ملدينة  �صخ�صيات 
لأي  و�ل�صتنكار  �لرف�ش 
مدينة  يف  ت�رشيب  �أو  �صفقات 
�لقد�ش، م�صيفا "ما هو مطلوب 
بالدرجة  �ملقد�صيني  نحن  منا 
�صفوفنا،  نوحد  �أن  هو  �لأوىل 
و�لعمالء  �ملرتزقة  نلفظ  و�أن 
�صمريهم  باعو�  �لذين  و�خلونة 
�مللوثة  �لدولر�ت  من  بحفنة 

باخليانة و�لعمالة".
�لعقار�ت  "ت�رشيب  وتابع: 
جرمية  يعد  �لحتالل  ل�صلطات 
�لقد�ش"،  مدينة  بحق  نكر�ء 
مدينة  �لقد�ش  �أن  على  م�صدد� 
مقد�صة لها طابعها �لذي تنفرد 
�صخ�صيا  ملكا  لي�صت  وهي  به، 
وي�رّشب  يبيع  لكي  �صخ�ش  لأي 
�جلهة  لهذه  و�أوقافها  عقار�تها 

�أو تلك.

�لحتالل  قو�ت  �أعادت 
�أم�ش  فجر  �ل�صهيوين، 
و�لدي  �عتقال  �ل�صبت، 
منفذ عملية بركان �ملطارد 
د�همت  كما  نعالوة،  �أ�رشف 
ع�رش�ت �ملنازل يف �صاحية 

طولكرم  ومدينة  �صويكة 
�لغربية  �ل�صفة  �صمال 
م�صادر  وقالت  �ملحتلة. 
�لحتالل  جنود  �إن  حملية: 
وليد  �ملو�طن  �عتقلو� 
�صيخة  �أبو  حممد  �صليمان 

�أ�رشف،  و�لد  )نعالوة( 
عبد  حممود  وفاء  وو�لدته 
كما  مهد�وي  �لرحمن 
�عتقلت خال �أ�رشف �لأ�صري 
�ملحرر غ�صان حممود عبد 
وخالد  مهد�وي،  �لرحمن 

ونايف  م�صامح،  خالد  هاين 
�ملنازل،  وفت�صت  رجا، 
و�عتدت على �ملو�طنني كما 
�لحتالل  قو�ت  �قتحمت 
ومن�صاآت،  جتارية  حماَلّ 

وفت�صوها.

ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ش د. 
حممود الزهار

قدمنا مطالَب مف�صلة للتقد

 

م مبلفي التهدئة واحل�صار
�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ك�صف 
حممود  د.  حما�ش  حلركة 
�لزهار، �أن �لتقدم مبلف �لتهدئة 
"مبطالب  مرتبط  و�حل�صار 
حما�ش  قيادة  قدمتها  مف�صلة" 
ما  "�إذ�  �مل�رشيني  للم�صوؤولني 
وفل�صطينًيا  �إ�رش�ئيلًيا  طبقت 
للتقدم  �إمكانية  هناك  �صيكون 
حركته  �أن  على  م�صدًد�  خطوة"، 
مرتني"  �لب�صاعة  ثمن  تدفع  "لن 
تبادل  �صفقة  باإبر�م  يتعلق  فيما 

�أ�رشى.
و�أكد �لزهار يف حديث ل�صحيفة 
�لتهدئة  ملف  �أن  "فل�صطني"، 
�لنار  �إطالق  وقف  ومباحثات 
باملفاو�صات  عالقة  لهما  لي�ش 
مع  �ل�صلطة  جتريها  �لتي 
�إىل  منبهاً  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل 
�حل�صار  ك�رش  تعني  "�لتهدئة  �أن 
�لإ�رش�ئيلي وعدم ت�صجيع �ل�صلطة 
�لفل�صطينية على ��صتمر�ره"وبني 
�أن �ملطالب �لتي �أو�صلتها قيادة 
حما�ش-حتفظ على ذكرها-"�إذ� 
�لإ�رش�ئيلي  �جلانب  من  طبقت 
تكون  �لفل�صطيني  و�جلانب 
خطوة  لتخاذ  �إمكانية  هناك 
ملفات  مناق�صة  وحول  لالأمام" 
مع  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة 
�أو�صح  �مل�رشيني،  �مل�صوؤولني 
حول  جرى  �لنقا�ش  �أن  �لزهار 
ذ�ت  و�جتماعية  �صيا�صية  ق�صايا 
�صلة باتفاق �لقاهرة 2011 وبقية 
و�أ�صاف:  �لأخرى،  �لتفاقات 
"نرتقب من �لطرف �لآخر )حركة 
فتح( حتقيق ما مت �لتفاق عليه، 

وعندها ناأخذ خطوة مو�زية".
حما�ش  يف  �لقيادي  و�صكك 
حممود  ورئي�صها  فتح  نو�يا  "يف 
حوله"،  �لتي  و�لزمرة  عبا�ش، 
�رتباطاً  مرتبطة  "هي  قائاًل: 
رفعنا  ونحن  بالحتالل،  وثيقاً 
علينا  عر�ش  وما  عنا،  �لعتب 
�صعبنا  م�صلحة  يف  ور�أيناه 
�لزهار  �لفل�صطيني قبلناه"و�أ�صار 
�إىل �أن حما�ش تنتظر كيفية تطبيق 
و�صابقاتها،  �لأخرية  �لتفاقات 
حما�ش  مو�فقة  �أن  على  م�صدًد� 
"لي�صت مو�فقة عمياء، بل و�عية 
متيقظة، ونرتقب خطو�ت حركة 
حما�ش  ��صتعد�د  فتح"و�أكد 
على  بناًء  �لنتخابات  خو�ش 
�لقاهرة 2011، مرجًحا  �تفاقات 
�لنتخابات  دخول  عبا�ش  رف�ش 
على �لتفاقية نف�صها وقال: "هو 
من  �صينتخبه  �أحد  ل  �أنه  يعرف 
ملف  �لفل�صطيني"ويف  �ل�صارع 
�أ�رشى  تبادل  �صفقة  مباحثات 
�أن  على  �لزهار  �صدد  جديدة، 
تدفع  "لن  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�لثمن مرتني لب�صاعة و�حدة".
قد  �لحتالل  �صلطات  وكانت 
�أعادت �لعديد من �أ�رشى �صفقة 
وفاء �لأحر�ر �لتي �أبرمتها حما�ش 
مع �لحتالل بو�صاطة م�رشية يف 
حما�ش  وت�صرتط   2011 �أكتوبر 
جميع  �إطالق  )�إ�رش�ئيل(  على 
�عتقالهم  �أعيد  �لذين  �لأ�رشى 
مباحثات  �أي  يف  �خلو�ش  قبل 

�جلنود  مقابل  لالأ�رشى  جديدة 
�لق�صام  كتائب  �أ�رشتهم  �لذين 
على  �لع�صكري  �لعدو�ن  خالل 

غزة �صيف 2014.
�أي  عن  �لبوح  �لزهار  ورف�ش 
تدخالت �أو �أطر�ف �صيا�صية ذ�ت 
�صلة بامللف، قائال: "مفاو�صات 
عندما  �لأ�رشى  �جلنود  ملف 
عنها"،  �لإعالن  �صيتم  تن�صج 
يد  يف  �صيد  "�صقوط  �أن  موؤكًد� 
�أف�صل  نتائج  �صيحقق  �ملقاومة 
لو  من مفاو�صات �صيا�صية، حتى 

�أخذت وقتاً طوياًل".

م�صريات العودة

و�أهد�ف  �لعودة  م�صري�ت  و�إز�ء 
جناحها  �لزهار  �أكد  �صيا�صية، 
باإر�دة �مل�صاركني فيها بعد توفيق 
�هلل لهذه �خلطوة، رغم حماولت 
�مل�صاركني منذ  وتثبيط  �إف�صالها 
�نطالقها يف 30 مار�ش �ملا�صي 
�صد  �إجر�مية  خطط  "تنفيذ  بـ 

قطاع غزة".
خروج  �ملثبطون  "�أر�د  وقال: 
�ملقاومة  �صد  غزة  قطاع  �أهايل 
برناجمها  وهز  �لفل�صطينية، 
�إىل  لفًتا  �لد�خلي"،  بال�صد�م 
�خلطة  �أحبطو�  �مل�صاركني  �أن 
�ملجتمع  �رش�ئح  بخروج 
�لعازل بني  �ل�صياج  �إىل  �ملختلفة 
�ملحتلة  و�لأر��صي  غزة  قطاع 
عام 48، و�أ�صاف: "�لتثبيط ف�صل 
لر�أينا  �صيجدي  �لتثبيط  كان  ولو 
�أ�صبوع،  �أو  �صيئا خمتلفا بعد يوم 
�إل  يناله  �لتثبيط لن  ومن يحاول 

خزي ما �أر�ده".
�لف�صائل  م�صاركة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
م�صري�ت  يف  كلها  �لفل�صطينية 
يف  هم  من  خا�صة  �لعودة، 
�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 
�لقرن"  "�صفقة  خمطط  �أف�صلت 
�ملقاومة  برنامج  من  جزء  وهم 
�مل�صاركة  ��صتمر�ر  �لزهار  وعّد 
�مل�صري�ت  يف  �لفاعلة  �ل�صعبية 
و��صحة  "�إ�صارة  �لأ�صبوعية 
و�ملتخاذلني  �ملغامرين  لكل 
خططهم  بف�صل  و�ملتعاونني، 
يخرج  �لتي  غزة  �صد  �لإجر�مية 

�أهلها و�صبابها �صلمًيا".
يف  �مل�صاركني  �لزهار  وحيا 
م�صري�ت �لعودة من ن�صاء و�أطفال 
�لروح  �أن  موؤكد�ً  �ل�صن،  وكبار 
�لعالية للم�صاركني تقرب �لو�صول 
�لأق�صى ومعركة وعد  "حترير  لـ 
�لآخرة"،وحول برنامج حركته يف 
قادم �لأيام، توقع �لزهار �لبدء يف 
للخارج،  برملانية  زيار�ت  جولة 
كا�صفاً عن زيارة لدولة �إندوني�صيا 

خالل �ل�صهرين �لقادمني.
�ل�صعب  تعازي  �لزهار  وجدد 
�لفل�صطيني و�ملجل�ش �لت�رشيعي 
�إىل  حما�ش،  وحركة  �لفل�صطيني 
ملا  و�صعبا  حكومة  �إندوني�صيا 
ت�صونامي،  زلز�ل  من  �أ�صابهم 
�إندوني�صيا   �أ�صاب  "ما  قائال 
�مل�رشوع  وعدة  ذخرية  هوؤلء 

�لإ�صالمي �لعظيم".
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وكانت اأحدث املواقف املقاطعة 
اإن  "�سي  �سبكة  اإعالن  للموؤمتر، 
من  ان�سحابها  الإخبارية  اإن" 
وقالت  الإعالمية  امل�ساركة 
اإن  "تويرت"،  عرب  بيان  يف  ال�سبكة 
يديروا  لن  ومرا�سليها  "مذيعيها 
)حول  اإعالمية  من�سات  اأي 
املوؤمتر(" ويحمل موؤمتر "مبادرة 
م�ستقبل ال�ستثمار" ا�سم "دافو�س 
من  جزءا  ويعد  ال�سحراء"،  يف 
"روؤية 2030" اخلا�سة بويل العهد 
يف  املوؤمتر  ويجتذب  ال�سعودي 
رجال  من  نخبة  الثانية  دورته 
كبار  ومنهم  العامل،  يف  الأعمال 
�رشكات  وروؤ�ساء  امل�ستثمرين، 
جمالت  يف  اجلن�سيات  متعددة 
واخلدمات  والتكنولوجيا  الإعالم 

املالية.
من  الغربي  املوقف  اإطار  ويف 
"خا�سقجي"،  اختفاء  ق�سية 
نيويورك  "ذا  �سحيفة  اأكدت 
ان�سحابها  اأن  اجلمعة،  تاميز"، 
للموؤمتر  الإعالمية  الرعاية  من 
ال�سعودي مرتبط بق�سية الختفاء 

الو�سع  "يف �سوء  بيان:  وقالت يف 
الراهن املرتبط باختفاء �سحفي 
جمال  بو�ست(  )وا�سنطن  جريدة 
خا�سقجي يف القن�سلية ال�سعودية 
ن�سعر  نعد  مل  باإ�سطنبول، 
بهذا  الرتباط  حيال  بالراحة 
م�ستقبل  مبادرة  )موؤمتر  احلدث 
"نيويورك  وكانت  ال�ستثمار(" 
)اخلمي�س(  اأم�س  اأعلنت  تاميز" 
الإعالمية  الرعاية  من  ان�سحابها 

للموؤمتر، دون ذكر �سبب القرار.
اأفاد جا�سنت  ذاته،  ال�سعيد  وعلى 
�رشكة  با�سم  املتحدث  ديني 
اإعالم  )�رشكة  الأمريكية  فياكوم 
رئي�سها  اأن  اجلن�سيات(  متعددة 
يح�رش  لن  باكي�س  بوب  التنفيذي 
اأحد  كان  اأن  بعد  املوؤمتر، 

املتحدثني فيه.
كما اأو�سح املتحدث با�سم �رشكة 
رئي�ستها  اأن  غلوبال"  "ثريف 
موقع  موؤ�س�سة  هافينغتون،  اأريانا 
وع�سو  بو�ست"،  "هافينغتون 
"اأوبر"،  ب�رشكة  اإدارة  جمل�س 
ان�سحبت من املوؤمتر بدوره، اأعلن 
"اأوبر"  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
خ�رشو�ساهي،  دارا  الأمريكية 
م�ستقبل  موؤمتر  من  ان�سحابه 

اأن  بعد  ال�سعودية،  يف  ال�ستثمار 
يف  متحدثا  ليكون  اختياره  مت 
"م�ستقبل  حول  جل�ساته  اإحدى 

املوا�سالت".
كي�س  �ستيف  امللياردير  قرر  كما 
)اإيه.اأو.اإل(  �رشكة  موؤ�س�سي  اأحد 
ال�سعودية  عن  حاليا  يبتعد  اأن 
اأتطلع  "كنت  "تويرت":  عرب  وقال 
ال�سهر  هذا  الريا�س  اإىل  للعودة 
مبادرة  موؤمتر  يف  للتحدث 
وامل�ساركة  ال�ستثمار  م�ستقبل 
البحر  م�رشوع  حول  اجتماع  يف 
يف  �سياحي(..  )م�رشوع  الأحمر 
قررت  الراهنة،  الأحداث  �سوء 
وانتظار مزيد من  تعليق خططي 

املعلومات حول خا�سقجي".
با�سم  اأكد املتحدث  ال�سياق،  ويف 
تاميز"،  اأجنلو�س  "لو�س  �سحيفة 
�سيونغ  �سون  باتريك  رئي�سها  اأن 
الريا�س،  يف  املوؤمتر  يح�رش  لن 
رغم اأنه كان اأحد املتحدثني فيه، 
بح�سب تقارير اإعالمية متطابقة.
للموؤمتر،  املقاطعني  �سمن  ومن 
"ذا  جملة  حترير  رئي�سة 
زاين  الربيطانية  اإكونوم�ست" 
والإعالمي  بيدوك�س،  مينتون 
القت�سادي الأمريكي اأندرو رو�س 

عدد  تبحث  زالت  وما  �سوركني، 
اأمريكية  اإعالمية  موؤ�س�سات  من 
يف  م�ساركتها  م�سري  اأخرى 
املوؤمتر ال�سعودي، بينها قناة "اإن 
بي �سي نيوز"، و�سبكة "�سي اإن بي 
"بلومربغ"واختفى  ووكالة  �سي"، 
دخوله  بعد  ال�سعودي  ال�سحفي 
اإ�سطنبول  يف  بالده  قن�سلية 

اأن  اأكتوبر احلايل، يذكر  بتاريخ 2 
خطيبة خا�سقجي خديجة جنكيز، 
اإنها  لل�سحفيني  ت�رشيح  يف  قالت 
القن�سلية  مبنى  اأمام  اإىل  رافقته 
املبنى  دخل  واإنه  باإ�سطنبول، 
ومل يخرج منه فيما نفى م�سوؤولو 
الرجل  اإن  وقالوا  ذلك،  القن�سلية 

زارها، لكنه غادر بعد ذلك.

اأمنية  م�سادر  ك�سفت  ولحقا، 
�سعوديا  مواطنا   15 اأن  تركية، 
اإ�سطنبول على منت  و�سلوا مطار 
توجهوا  ثم  خا�ستني،  طائرتني 
تواجد  اأثناء  بالدهم  قن�سلية  اإىل 
اإىل  خا�سقجي فيها، قبل عودتهم 
الدول التي جاوؤوا منها، يف غ�سون 

�ساعات.

اأعلنت �صخ�صيات عامة وموؤ�ص�صات اإعالمية غربية، ان�صحابها من موؤمتر "مبادرة م�صتقبل ال�صتثمار" املقرر انعقاده يف ال�صعودية برئا�صة ويل العهد 
حممد بن �صلمان، على خلفية ق�صية اختفاء ال�صحفي جمال خا�صقجي منذ نحو 10 اأيام، ومنذ اخلمي�س املا�صي ، توالت الن�صحابات التي باتت تهدد 

م�صري انعقاد املوؤمتر املقرر انطالقه يف 23 اأكتوبر اجلاري وي�صتمر ثالثة اأيام.

اختفاء خا�صقجي

م٫�س 

ان�سحابات باجلملة من موؤمتر "م�ستقبل اال�ستثمار" يف ال�سعودية

وا�صنطن

وقفة اأمام �سفارة ال�سعودية احتجاًجا على اختفاء خا�سقجي
اأمريكيون،  مواطنون  تظاهر 
اأمام مقر ال�سفارة ال�سعودية لدى 
احتجاًجا  وا�سنطن،  العا�سمة 
ال�سعودي  ال�سحفي  اختفاء  على 
وطالب  خا�سقجي  جمال 
املتظاهرون بينهم نا�سطو حقوق 
اأمريكيون،  وم�سلمون  اإن�سان 
باإ�سدار  ال�سعودية  ال�سلطات 

م�سري  حول  عاجل  ب�سكل  بيان 
املتظاهرون  "خا�سقجي"وردد 
ال�سعودية  الإدارة  �سد  هتافات 
�سلمان،  بن  حممد  العهد  وويل 
ونا�سدوا الإدارة الأمريكية بالعمل 
من اأجل ك�سف م�سري خا�سقجي، 
والعثور على املتورطني باإخفائه، 
هام�س  على  حديثه  ويف 

اأبو  اأ�سامة  قال  املظاهرة، 
الوطنية  ال�سيا�سة  مدير  اأر�سيد، 
اأمريكيون  م�سلمون  منظمة  يف 
اأن  "نعلم  فل�سطني،  اأجل  من 
اختفاء  )بخ�سو�س  قلقون  النا�س 

خا�سقجي(، وينبغي ذلك".
وتابع: "بعد هذه ال�ساعة، لن اأثق 
باأي �سخ�س يخرج حًيا بعد دخوله 

ما  راأينا  لأننا  ال�سعودية،  �سفارة 
يحدث ملن لي�س منهم من خالل 
على  خا�سقجي"،  جلمال  وقع  ما 
ال�سحفي  اآثار  وكانت  تعبريه  حد 
الثاين  يف  اختفت  قد  ال�سعودي 
دخوله  اجلاري، عقب  اأكتوبر  من 
اإ�سطنبول  يف  بالده  قن�سلية 
ر�سمية  معاملة  لإجراء  الرتكية، 

خطيبة  وقالت  بزواجه  تتعلق 
يف  جنكيز،  خديجة  خا�سقجي، 
رافقته  اإنها  اإعالمية،  ت�رشيحات 
باإ�سطنبول،  القن�سلية  مبنى  حتى 
ومل  املبنى  دخل  الأخري  واأن 
امل�سوؤولون  نفى  فيما  منه  يخرج 
ال�سعوديون ذلك، وقالوا اإن الرجل 
بعد  غادرها  لكنه  القن�سلية،  زار 

ذلك.
اأن  تركية  اأمنية  م�سادر  وك�سفت 
�سعودًيا و�سلوا مطار  15 مواطًنا 
رحلتني،  منت  على  اإ�سطنبول، 
بالدهم  قن�سلية  اإىل  توجهوا  ثم 
اأثناء تواجد خا�سقجي فيها، قبل 
جاوؤوا  التي  الدول  اإىل  عودتهم 

منها، يف غ�سون �ساعات. 

ال�صيناتور بريين �صاندرز

ك�سف م�سري خا�سقجي اأهم من اأرباح ال�سركات الدفاعية
�ساندرز،  بريين  ال�سيناتور  قال 
احلزب  �سخ�سيات  اأبرز  اأحد 
الكونغر�س  يف  الدميقراطي 
عن  الك�سف  اإن  الأمريكي، 
ال�سعودي  ال�سحفي  م�سري 
وحما�سبة  خا�سقجي،  جمال 
اأرباح  من  اأهم  امل�سوؤولني، 

ال�رشكات الدفاعية.
ن�رشها  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
عرب  الأمريكي  ال�سناتور 
التوا�سل  موقع  يف  ح�سابه 
حول  "تويرت"،  الجتماعي 
اأيام  قبل  خا�سقجي  اختفاء 
ال�سعودية  العامة  القن�سلية  يف 
الرتكية،  اإ�سطنبول  مبدينة 

بع�س  اإعراب  �ساندرز  وانتقد 
الأمريكية  الدفاعية  ال�رشكات 
ت�رشر  احتمال  من  قلقها  عن 
مبيعات الأ�سلحة اإىل ال�سعودية 
واأو�سح  خا�سقجي،  حادثة  من 
�ساندرز اأن الوقت حان ومي�سي 
العالقة  ب�ساأن مراجعة  ب�رشعة 
وال�سوؤال  ال�سعودية،  الأمريكية 
العالقة  هذه  كانت  اإذا  عما 
وقيم  م�سالح  تعزيز  ت�ساهم يف 
واخلمي�س  املتحدةن  الوليات 
الرئي�س  اأبدى  املا�سي، 
ترددا  ترامب  دونالد  الأمريكي 
وقف  قرار  اتخاذ  اإمكانية  يف 
بيع الأ�سلحة لل�سعودية اإذا ثبت 

ال�سحفي  اختفاء  يف  تورطها 
قال  واأم�س،  خا�سقجي،  جمال 
�سيت�سل  اإنه  الأمريكي  الرئي�س 
ال�سعودي  بالعاهل  هاتفيا 
لبحث  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
ال�سحفي  اختفاء  م�ساألة 

خا�سقجي.
زيارته  بعد  اأعلن  ترامب  وكان 
ال�سعودية يف اأول رحلة خارجية 
ماي  يف  لأمريكا،  رئي�سا  له 
مبوجبها  تبيع  �سفقات   ،2017
وا�سنطن للريا�س اأ�سلحة بقيمة 
وو�سفت  دولر  مليارات   110
باأنها  تلك  ال�سالح  �سفقات 
الوليات  تاريخ  يف  الأ�سخم 

املتحدة.
ال�سعودي  ال�سحفي  اآثار  وكانت 
من  الثاين  يف  اختفت  قد 
دخوله  عقب  اجلاري،  اأكتوبر 
اإ�سطنبول  يف  بالده  قن�سلية 
الرتكية، لإجراء معاملة ر�سمية 
خطيبة  وقالت  بزواجه  تتعلق 
جنكيز  خديجة  خا�سقجي 
اإنها  اإعالمية،  ت�رشيحات  يف 
القن�سلية  مبنى  حتى  رافقته 
املبنى  دخل  واإنه  باإ�سطنبول، 
نفى  فيما  منهن  يخرج  ومل 
ذلك،  ال�سعوديون  امل�سوؤولون 
وقالوا اإن الرجل زار القن�سلية، 

لكنه غادرها بعد ذلك.

اإن" اإن  "�صي 

 لدى تركيا ت�سجيالت "�سادمة" 
توؤكد مقتل خا�سقجي

اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  قالت 
تركيا  لدى  اإن  الأمريكية، 
ومرئية  �سوتية  ت�سجيالت 
مقتل  رواية  توؤيد  "�سادمة"، 
جمال  ال�سعودي،  ال�سحفي 
خا�سقجي، داخل قن�سلية بالده 

يف اإ�سطنبول.
عن  الإخبارية  ال�سبكة  ونقلت 
م�سدر مطلع على التحقيقات، 
غربية  ا�ستخبارات  وكالة  اأن 
وقوع  تظهر  اأدلة  على  اطلعت 
بعد  القن�سلية،  داخل  عراك 
يف  اإليها،  خا�سقجي  دخول 

اأ�سار  كما  اجلاري،  اأكتوبر   2
حول  "اأدلة  وجود  اإىل  امل�سدر 
خا�سقجي"،وتابع  مقتل  حلظة 
ال�ستخبارات  وكالة  اأن 
الأدلة،  و�سفت  الأجنبية 
خالل  من  عليها  اطلعت  التي 
"ال�سادمة  بـ  اأتراك؛  م�سوؤولني 
اآثار ال�سحفي  واملقززة"وكانت 
 2 يف  اختفت  قد  ال�سعودي 
دخوله  عقب  اجلاري،  اأكتوبر 
اإ�سطنبول،  يف  بالده  قن�سلية 
تتعلق  ر�سمية  معاملة  لإجراء 

بزواجه.
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يف  ح�ضوره  بوخن�ضو�ش  و�ضجل 
خا�ضتها  التي  التدريبية  احل�ضة 
اأول  اأم�ضية  »الكناري«  ت�ضكيلة 
نوفمرب  اأول  ملعب  على  اأم�ش 
التح�ضري  اأجل  من  وزو  بتيزي 
يلتقي  التي  املقبلة  للمواجهة 
الوطنية  البطولة  رائد  خاللها 
 19 يف  وهران  مولودية  م�ضيفه 
اأكتوبر املقبل حل�ضاب اجلولة 11 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين 

ال�ضبيبة  ميدان  متو�ضط  يدخل 
حت�ضبا  الفرن�ضي  مدربه  ح�ضابات 
ي�ضجل  وقد  املقبلة،  للمواجهة 
ح�ضوره يف �ضفرية النادي القبائلي 
يف  اجلزائري  الغرب  عا�ضمة  اإىل 
حال اقتنع الطاقم الفني بجاهزيته 

الفنية والبدنية.
يف املقابل، تلقت اإدارة الرئي�ش 
يتعلق  �ضيئا  �رشيف مالل خربا 
عبد  البورندي  لعبها  بتعر�ش 
اإ�ضابة  اإىل  في�ضتون  الرزاق 
خا�ضها  التي  املباراة  خالل 

مايل  اأمام  بلده  منتخب  رفقة 
اإىل  املوؤهلة  للت�ضفيات  حت�ضبا 
مل  والتي  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�ش 
يتم الك�ضف عن درجة خطورتها 
ومدة ابتعاده عن املناف�ضة وهو 
على  يعر�ش  ان  ينتظر  الذي 
الطاقم  طرف  من  الفح�ش 
اإىل  وخ�ضوعه  لل�ضبيبة  الطبي 
اأجل  من  بالأ�ضعة  فحو�ضات 
خطورة  درجة  على  الوقوف 
منها  يعاين  التي  الإ�ضابة 

الالعب.

بوخن�ضو�ش يندمج رفقة الأكابر وجاهز للعودة اأمام احلمراوةالبورندي اأفي�صتون ي�صاب مع منتخب بالده
اندمج الالعب اإليا�ش بوخن�صو�ش ب�صورة عادية يف التدريبات اجلماعية مع زمالئه 

بعدما قرر مدرب النادي باتريك دوما�ش رفع العقوبة التي �صلطها عليه، اإثر املناو�صات 
التي حدثت بني الرجلني ب�صبب غ�صب الالعب عدم اللعب اأ�صا�صيا مع الفريق وعدم 

احرتامه للقرارات الفنية للمدرب الفرن�صي الذي عاقبه بالإنزال اإىل الفريق الرديف 
للتدرب معهم ولعب مواجهات فئة اأقل من 23 �صنة

حمار يلتقي هذا الأ�صبوع 
م�صوؤويل نافطال

وفاق �ضطيف 
يوا�ضل التح�ضري 
للمدية فرحاين 

ور�ضواين يندجمان
 تتوا�ضل تدريبات فريق وفاق 
�ضطيف ا�ضتعداد للتنقل الذي 
مدينة  اإىل  غدا  ينتظرهم 
مواجهة  اأجل  من  املدية 
هذا  ويف  املحلي،  الأوملبي 
ال�ضدد تدربت ت�ضكيلة »الن�رش 
على  البارحة  ظهرية  الأ�ضود« 
ب�ضطيف  ماي  الثامن  ملعب 
خو�ش  على  التعود  اأجل  من 
باكر  توقيت  يف  املواجهة 
الرابطة  برجمتها  والتي 
على  القدم  لكرة  املحرتفة 
ي�رش  اأين  م�ضاء،  الثالثة 
ر�ضيد  املغربي  املدرب 
من  اأ�ضباله  على  الطاو�ضي 
ايجابية  بنتيجة  العودة  اأجل 
اإىل  يقودهم  الذي  التنقل  من 
»التيطري«،  مدينة  عا�ضمة 
اأنه  الفني  الطاقم  يدرك  اأين 
اأجل  من  كبرية  فر�ضة  امام 
ا�ضتغالل الو�ضع ال�ضعب الذي 
اجل  من  املناف�ش  به  مير 
على  والبقاء  الفوز  حتقيق 
املقدمة  كوكبة  �ضمن  الأقل 
املركز  اإىل  �ضعد  بعدما 
الرتتيب  جدول  يف  الثالث 
�ضباب  اأمام  انت�ضاره  عقب 
التدريبات  وت�ضهد  ق�ضنطينة، 
عودة الثنائي �ضعيدي ر�ضواين 
غابا  اللذان  فرحاين  وهواري 
الفرتة  خالل  الت�ضكيلة  عن 
معاناتهما  ب�ضبب  املا�ضية 
من الإ�ضابة، و�ضيكون الثنائي 
الفني  الطاقم  ت�رشف  حتت 
املدية،  اأوملبي  للقاء  حت�ضبا 
اإىل  عودتهما  اأن  جانب  اإىل 
الطاو�ضي  يريح  املناف�ضة 
اأمام  الهم  للمقابلة  ا�ضتعداد 
املقررة  امل�رشي  الأهلي 
الأ�ضبوع املقبل حل�ضاب اإياب 
اأبطال  رابطة  نهائي  ن�ضف 

اإفريقيا. 
من جهة اخرى، يوا�ضل رئي�ش 
حملة  حمار  ح�ضان  الوفاق 
تدعيم  ك�ضب  على  العمل 
املمولني وتوقيع عقود متويل 
جديدة، حيث ينتظر اأن يلتقي 
»نافطال«  �رشكة  م�ضوؤويل 
من  اجلاري  الأ�ضبوع  خالل 
واإقناعهم  بهم  الجتماع  اأجل 
يخو�ش  الذي  الفريق  بتمويل 
ويتواجد  القارية  املناف�ضة 
على بعد 90 دقيقة من اللقاء 
وقع  وبعدما  حيث  النهائي، 
العقد  على  الوفاق  رئيي�ش 
اأوريدو  �رشكة  م�ضوؤويل  مع 
�ضابقة  متويلية  و�رشكات 
فاإنه يوا�ضل العمل على جلب 
الفريق  اإىل  ال�ضبون�ضورينغ 
ودعمه ماليا لل�ضماح للت�ضكيلة 
على عدة جبهات هذا  اللعب 
اإىل  للعودة  والتناف�ش  املو�ضم 
واإحراز  التتويجات  من�ضة 

الألقاب.
عي�صة ق.

اإدارة مولودية اجلزائر متنح منحة 30 مليون لالعبيها

كوربي�ش منتظر اليوم باأر�ش الوطن 
وح�ضوره وارد اأمام ال�ضيا�ضي

ينتظر اأن ي�ضجل املدرب الفرن�ضي 
اإىل ار�ش  رولن كوربي�ش ح�ضوره 
الوطن اليوم من اأجل التوقيع على 
العقد الذي يربطه بفريق مولودية 
اجلزائر عقب التو�ضل اإىل التفاق 
الفريق  اإدارة  النهائي مع م�ضوؤويل 
تدريب  مهام  تويل  اأجل  من 
من  تبقى  فيما  العا�ضمي  النادي 
ملواطنه  خلفا  احلايل،  املو�ضم 
من�ضبه،  من  اأقيل  الذي  كازوين 
تويل  على  الطرفني  اتفالق  وجاء 
املولودية  تدريب  مهام  كوربي�ش 
على  الأخرية  اإدارة  وافقت  بعدما 
ال�ضابق  املدرب  �رشوط  جميع 
وجد  وانه  اجلزائر خا�ضة  لحتاد 
العقد  ف�ضخ  بخ�ضو�ش  �ضعوبات 
كارلو  مونتي  باإذاعة  يربطه  الذي 
حملال  معها  يعمل  التي  الفرن�ضية 
منذ اأعوام طويلة، وح�ضب م�ضادر 
كوربي�ش  فاإن  »العميد«  اإدارة  من 
الوطن  باأر�ش  اليوم  منتظر حلوله 
ر�ضمية  ب�ضفة  مهامه  يف  وينطلق 
يتنقل  عندما  الغد  من  ابتداء 
كر�ضي  على  ليكون  املدية  اإىل 
على  حت�ضل  حال  يف  الحتياط 
الرابطة  طرف  من  الإجازة 

املحرتفة لكرة القدم.
لعبو  �رشع  اأخرى،  جهة  من 
التدريب  يف  مبا�رشة  املولودية 
ق�ضنطينة  �ضباب  لقمة  والتح�ضري 
للراحة  فرتة  على  احل�ضول  دون 

حيث  الن�رشية،  مقابلة  نهاية  بعد 
مبدر�ضة  اأم�ش  اأول  الفريق  تدرب 
الفندقة والإطعام يف عني البنيان، 
باعتبار اأن الطاقم الفني يعول على 
النواحي  كافة  من  اأ�ضباله  حت�ضري 
جاهزية  اأف�ضل  يف  يكونوا  حتى 
ملواجهة  م�ضتعدين  ويكونون 
النقاط  اإحراز  اجل  من  ال�ضيا�ضي 
املركز  غلى  وال�ضعود  الثالث 

الرابع يف جدول الرتتيب.
النادي  اإدارة  قامت  املقابل،  يف 
العا�ضمي بت�ضوية املنحة اخلا�ضة 
احتاد  امام  الداربي  مبباراتي 
لعبا  اللذان  داي  ون�رش  اجلزائر 
والعا�رشة  التا�ضعة  اجلولتني  �ضمن 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، ويف 
العام  املدير  اأقدم  ال�ضدد  هذا 

على  حري�ش  العا�ضمي  للنادي 
وقام  لالعبني  ع�ضاء  ماأدبة  اإقامة 
خاللها مبنح كل لعب مبلغ قيمته 
مليون   20 منها  �ضنتيم،  مليون   30
الن�رشي  الفوز على ح�ضاب  منحة 
و10 ماليني متثل التعادل امل�ضجل 
وهي  اجلزائر،  احتاد  اجلار  اأمام 
حتفيزية  جاءت  التي  اخلطوة 
�ضويبع  امني  الالعب  لرفقاء 
ايجابية  نتائج  حتقيق  اأجل  من 
النتائج  ديناميكية  واملوا�ضلة على 
ال�ضتفاقة،  وتاأكيد  اليجابية 
مباراة  غدا  يلعبون  واأنهم  خا�ضة 
موؤجلة اأمام �ضباب ق�ضنطينة، والتي 
الثالث  نقاطها  يعولون على ح�ضم 
يلعبون  واأنهم  خا�ضة  ل�ضاحلهم، 

جمددا على ملعبه 5 جويلية.

البي اأ�ش جي ي�ضر على 
تكرار �ضيناريو نيمار

انتقال لعبه  بر�ضلونة من  يخ�ضى 
اإىل باري�ش �ضان جريمان الفرن�ضي 
دا  نيمار  الربازيلي  طريقة  على 
 »le10sport« وذكر موقع Kضيلفا�
على  قادر  الباري�ضي،  النادي  اأن 
يف  اجلزائي  ال�رشط  قيمة  دفع 
الكرواتي  امليدان  متو�ضط  عقد 
البالغ 125 مليون  اإيفان راكيتيت�ش 
�ضان  باري�ش  اأن  واأو�ضح   Kيورو
الحتاد  نتائج  ينتظر  جريمان، 
الأوروبي لكرة القدم ب�ضاأن قواعد 
جتديد  اأجل  من  النظيف،  اللعب 
النجم  بخدمات  للظفر  حماولته 
الذي  راكيتيت�ش  اإيفان  الكرواتي 
النادي  برفقة  �ضنوات  منذ  يتاألق 
امل�ضدر  نف�ش  وتابع  الكتالوين. 
متديد  من  يقرتب  بر�ضلونة،  اأن 
عقد ظهري الفريق الأي�رش جوردي 
�ضيد  النتظار  األبا، يف حني لزال 

التمديد  بخ�ضو�ش  املوقف 
باري�ش  اأن  لراكيتيت�شK ;اأ�ضاف 
ا�ضتغالل هذا  يُريد  �ضان جريمان 
بخدمات  الظفر  اأجل  من  الو�ضع 
هذا  املوهوب.  الكرواتي  الدويل 
جريمان  �ضان  باري�ش  ويكثف 
خط  لعب  �ضم  بهدف  حماولته 
عمليات  الفريق يف  ي�ضاعد  و�ضط 
اخل�ضم،  من  الكرة  تخلي�ش 
ملرحلة  ب�رشعة  بها  والنتقال 
بناء الهجمات، اإذ ترى اإدارة فريق 
راكيتيت�ش  اأن  الفرن�ضية  العا�ضمة 
قادر على القيام بهذا الدور ب�ضكل 
جيد. جدير بالذكر اأن باري�ش �ضان 
جريمان، حاول �ضم راكيتيت�ش يف 
اأن  بيد  ال�ضيفية،  النتقالت  فرتة 
بالالعب  مت�ضكه  اأبدى  بر�ضلونة 
النادي  مع  عقداً  ميتلك  الذي 

الكتالوين ينتهي �ضيف 2021.

اأوملبياد ال�صباب ببوين�ش اآير�ش

 برونزيتان جلالب 
ورباحي يف اجليدو

اجلزائريان  امل�ضارعان  حاز 
يا�ضمني جالب واأحمد رباحي على 
مناف�ضة  يف  الربونزية  امليدالية 
دورة  حل�ضاب  املختلطة  الفرق 
الثالثة  الأوملبية  لالألعاب  اجليدو 
بالعا�ضمة  املتوا�ضلة  لل�ضباب 
اآير�ش،  بوين�ش  الأرجنتينية 
و�ضعدت جالب و فريقها امل�ضمى 
من  امل�ضكل  جانريو«  دي  »ريو 
اأربع م�ضارعات و نف�ش العدد من 
ال�رشفية  املن�ضة  اىل  امل�ضارعني 
ن�ضف  الدور  يف  النهزام  رغم 
النهائي  اأمام فريق »اأثينا« بنتيجة 
5-3، وانهزمت اجلزائرية يف وزن 
اأمام  الدور  هذا  يف  كغ   63 اأقل 
بحركة  مارين  في�رش  الهولندية 

»اإيبون«.
يف الدور ربع النهائي، فاز »ريو دي 
جانريو« على »اأطلنطا« 5-4 بينما 
رزال  املغربية  على  تغلبت جالب 

فتني بحركة اإيبون، بعدما �ضيطرت 
خالل ثمن النهائي على  الت�ضادية 
باركة �ضيغي فاتيم »اإيبون« يف دور 
عرف انت�ضار »ريو« على »�ضيدين« 

.3-4
و  رباحي  انهزم  الذكور،  عند 
النهائي  ن�ضف  يف  »لندن«  فريقه 
ليكتفي   0-7 بنتيجة  »بكني«  اأمام 
ممثل  وكان  الربونزية،  بامليدالية 
اجليدو اجلزائري يف وزن اأقل من 
بعد  ال�ضباق  من  خرج   قد  كغ   81
الفنزويلي  نظريه  اأمام  انهزامه 
ثواين   10 ظرف  يف  بايز  كارلو�ش 
فقط  بحركة »اإيبون«، وبعد اإعفائه 
من ثمن النهائي، فاز فريق »لندن« 
الدور   يف  »مو�ضكو«  نظريه  على 
املوايل بـ 4-3، حيث تغلب رباحي 
على هاري�ضون اأيارزا األك�ضي�ش من 

بنما بـحركة  »اإيبون«.
ق.ر.
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عي�صة ق.

الوطني  الناخب  يعمل  حيث 
بلما�سي على نهجه وي�سري بخطى 
واثقة نحو تكرار نف�س ال�سيناريو، 
الت�سكيلة  ال�سدد ظهرت  ويف هذا 
الوطنية باأداء قريب من امل�ستوى 
التي  الهجومية  اخلطة  اأتت  اأين 
انتهجها الناخب الوطني اأكلها وهو 
من  �سجاعة  خطة  اعتمد  الذي 
خالل االعتماد على ثالثة العبني 
�سانع  باإ�سافة  االأمامي  اخلط  يف 
فرنبات�سي  اإقحام العب  لعب عرب 
جانب  اإىل  زية  بن  يا�سني  الرتكي 
الثالثي حمرز، براهيمي وبوجناح 
موفقة  ظهرت  التي  اخلطة  وهي 

تاألق  اإىل درجة كبرية، خا�سة بعد 
الثنائي بوجناح وبن زية وبراهيمي 
الذي مينح بن  االأمر  اأقل،  بدرجة 
القائد  لدى  اإ�سافية  نقاطا  زية 
يف  الوطنية  للت�سكيلة  ال�سابق 
اأجل  من  اجلديدة،  االألفية  بداية 
الناخب  ح�سابات  يف  الدخول 
اأ�سا�سيا،  تواجده  و�سمان  الوطني 
اأكد  الذي  بوجناح  اإىل  باالإ�سافة 
ومتكن  املرمى  اأمام  خطورته 
ت�سجيل  خالل  من  تفعيلها  من 
وكان  املقابلة،  يف  الثاين  الهدف 
عّطال.  جانب  اإىل  اللقاء  جنم 
نادي  جنم  خّيب  املقابل،  يف 
مان�س�سرت �سيتي االجنليزي ريا�س 
معلقة  كانت  التي  االآمال  حمرز 

عليه ب�سكل كبري، وهو الذي يربهن 
اأنه ال مينح  اأخرى  اإىل  مباراة  من 
يتعلق  عندما  م�ستوياته  اأف�سل 
باملباريات التي يلعبها مع اخل�رض 
فريقه  مع  االأمر  هو  ما  عك�س 
حمل  يجعله  ما  وهو  االجنليزي، 
الزدواجية  بالنظر  االنتقادات 
وهو  يقدمها،  التي  اللعب  طريقة 
يقوم  اأن  م�ستبعد  غري  �سار  الذي 
وحتويله  به  بالت�سحية  بلما�سي 
نحو االحتياط خا�سة واأن الناخب 
وال  �سارم  اأنه  معروف  الوطني 
يتالعب باالن�سباط وبالتايل مينح 
غاالتا�رضاي  العب  غلى  الفر�سة 
اأجل  من  فيغويل  �سفيان  الرتكي 
نف�س  يلعب  الذي  وهو  الربهنة 

املن�سب يف الرواق االأمين. 

تايدر وبن طالب 
مهدد�ن وبن نا�صر 

�لبديل

ونبيل  تايدر  �سفري  اال�سرتجاع  ثنائي  ظهر 
بالن�سبة  خا�سة  مقنع  غري  باأداء  طالب  بن 
مع  املرتاجع  م�ستواه  اأخذ  الذي  لالأخري 
وهو  الت�ساوؤالت،  يطرح  الوطنية  الت�سكيلة 
دكة  اإىل  بالتحول  مهددا  اأ�سحى  الذي 
البدالء، خا�سة يف ظل تواجد العب نادي 
والذي  بنا�رض  اإ�سماعيل  االيطايل  اإمبويل 
واإقناع  التاألق  اأجل  من  فر�سته  ينتظر 

بلما�سي بامكانياته.

بلما�صي ينتظره عمل كبري وقر�ر�ت �صجاعة

اخل�ضر ي�ضتعيدون روح االنت�ضارات
��صتعاد �لفريق �لوطني نغمة �لنت�صار�ت جمدد� بعد �صل�صلة طويلة من �لتعرث�ت وغياب �لفوز عن �لت�صكيلة �لوطنية 

يف �ملباريات �لر�صمية، �أين قاد �لناخب �لوطني جمال بلما�صي �لنخبة �لوطنية �إىل معانقة �لفوز جمدد� على ح�صاب 
�لبنني يف مبار�ة تندرج �صمن �جلولة �لثالثة من ت�صفيات كاأ�س �إفريقيا للأمم 2019 �ملقررة يف �لكامريون، �أحيا بها روح 

�ملجموعة و�لتي كانت غائبة عنها خلل �ملباريات �ملا�صية، حيث بد�أ �ملنتخب ي�صتعيد تدريجيا بريق �ملجموعة �لذي 
كان قبل �أربعة �أعو�م يف عهد �ملدرب �ل�صابق وحيد حليلوزيت�س

بوجناح عطال وبن �صبعيني كانو� �لأف�صل فوق 
�أر�صي �مليد�ن

الالعب املحلي ي�ؤكد 
�ضم�ده اأمام االنتقادات

 برر عدم �لعتماد على ماندي
 وتطرق �إىل �صارة �لقيادة

بلما�ضي: ف�ز البنني جلبه 
اجلمه�ر ورا�ض باأداء الالعبني

عاد الالعب املحلي للربهنة جمددا 
االأمر  يتعلق  وتاألقه عندما  علو كعبه 
والدفاع  الوطني  للمنتخب  باللعب 
جّدد  اأين  الوطنية،  االألوان  على 
الوطنية  البطولة  خريجو  الالعبون 
اأنهم االأف�سل على اأر�سية امليدان يف 
مباراة البنني واأف�سل من املحرتفني 
وخريجو املدار�س الكروية االأوروبية، 
العب  اف�سل  فاإن  الغر�س  لهذا 
الالعب  كان  امليدان  ار�سية  فوق 
يو�سف عطال خريج اكادميية بارادو 
االأ�سناف  عرب  تدرج  الذي  والالعب 
حيث  القبائلن  �سبيبة  لفريق  ال�سابة 
عقب  امليدان  اأر�سية  فوق  رده  كان 
املنتخب  قائمة  عن  ا�ستبعاده 
الوطني طيلة ال�سهر املا�سية، وقدم 
اإحدى اأح�سن املباريات مع اخل�رض، 
خا�سة واأنه �سال وجال على الرواق 
اخلطر  م�سدر  كان  والذي  االأمين 
كثريا  حترك  حيث  الوطنية،  للنخبة 

رغم اأنه مل يجد امل�ساندة من طرف 
حمرز.

بغداد  الثنائي  قدم  جانبه  اإىل 
مباراة  �سبعيني  بن  ورامي  بوجناح 
واأن  خا�سة  بدورهما،  امل�ستوى  يف 
املحرتف يف �سفوف ال�سد القطري، 
االأمامي  اخلط  يف  عليه  ما  قدم 
ون�سب نف�سه راأ�س احلربة االأ�سا�سي 
واأنه �سجل  الوطنية خا�سة  للت�سكيلة 
خريج  كان  بينما  اللقاء،  يف  هدفا 
رائعا  �سبعيني  بن  بارادو  اأكادميية 
الذي �سجل هدفا بدوره  بدوره وهو 
و�سحح  الت�سجيل،  باب  به  افتتح 
اللقاءات  يف  ارتكبها  التي  االأخطاء 
باأداء  ظهر  بعدما  خا�سة  املا�سية، 
اأح�سن يف حمور الدفاع رفقة الالعب 
مهدي تاهرت، ير�سحه للموا�سلة يف 
الوطني  الناخب  بح�سابات  التواجد 

يف اللقاءات القادمة.
عي�صة ق. 

جمال  الوطني  الناخب  �سّدد 
الذي  االنت�سار  اأن  بلما�سي 
ح�ساب  على  اأ�سباله  حققه 
بف�سل  جاء  البنيني  نظريهم 
التي  الغفرية  اجلماهري 
ت�ساكر  ملعب  اإىل  تنقلت 
اأن  اأكد  حيث  مل�ساندتهم، 
بف�سل  اجلمهور  جلبه  الفوز 
لالعبني،  املتوا�سل  دعمه 
على  املوا�سلة  اإىل  ودعاهم 
الت�سكيلة  ودعم  النهج  نف�س 
املقبلة،  املواعيد  يف 
م�ساألة  اإىل  بلما�سي  وتطرق 
اأنه  اأو�سح  اأين  القيادة  �سارة 
قائد  على  بعد  ي�ستقر  مل 
�سبق  بعدما  الوطنية  للنخبة 
اإىل براهيمي  ال�سارة  ان منح 
يحملها  اأن  قبل  غامبيا  اأمام 
مو�سحا  البنني،  اأمام  حمرز 
التي  العمل  طريقة  اأنها 
حمل  مداورة  عرب  ينتهجها 
�سارة القيادة من اأجل حتميل 
من  مزيدا  الالعبني  جميع 
حديثه  ويف  امل�سوؤولية. 
اأنه  اأكد  اللقاء  اأطوار  على 

فوق  اأ�سباله  قدمه  مبا  را�س 
واأن  خا�سة  امليدان  اأر�سية 
ق�سية  فرتة  بعد  جاء  اللقاء 
مع  به  قام  الذي  العمل  من 
على  وقف  التي  املجموعة 
الفوز،  حتقيق  يف  رغبتها 
التاأهل  هدفه  اأن  وا�ستطرد 
اإىل كا�س اإفريقيا، قبل التطلع 
التتويج  اجل  من  اللعب  اإىل 

باللقب القاري.
املتحدث  برر  املقابل،  يف 
الندوة  تن�سيطه  خالل 
نهاية  عقب  ال�سحافية 
على  اعتماده  عدم  املواجهة 
ماندي،  عي�سى  املدافع 
الأداء  تقييمه  اإىل  ذلك  وارجع 
املعني يف املباريات ال�سابقة، 
اللعب  اأنه قادر على  مو�سحا 
اأ�سمن وحمور الدفاع،  مدافع 
تواجد  ظل  يف  اإ�رضاكه  لكن 
الرواق االأمين غري  عطال يف 
ممكن، م�سيفا امن اندي ميلك 
وكل  م�ستقبال،  اللعب  فر�سة 
للجلو�س  مر�سح  عنده  العب 

على دكة االحتياط 

�أكد �أن �نفانتينو ي�صاند �مل�صروع ووعد باحل�صور �إىل �جلز�ئر

زط�ضي: جت�ضيد مراكز التك�ين مرتبط بقرار اع�ضاء اجلمعية العامة
اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  �سدد 
اأن  لكرة القدم خري الدين زط�سي 
التكوين يبقى احلل من اأجل اإعادة 
الواجهة  اإىل  اجلزائرية  الكرة 
جديد  من  التاألق  اإىل  والعودة 
واإجناب الالعبني للم�ستقبل، واأكد 
باأع�ساء  اجتماعه  خالل  زط�سي 
املنتمني  للفاف  العامة  اجلمعية 
انه  بال�رضاقة  الو�سط  منطقة  اإىل 
يدعو االأندية املحرتفة غلى تبني 
م�رضوع الفاف من خالل بناء مراكز 
هو  مثلما  بهم،  اخلا�سة  التكوين 
عليه احلال مع هيئته الكروية التي 
امل�رضوع على  تعمل على جت�سيد 
احلق  االأندية  ومنح  الواقع  ار�س 
منها،  واال�ستفادة  ا�ستعمالها  يف 
الفاف يف  اأن م�رضوع  حيث ك�سف 
بناء مراكز التكوين �سيكون هدفه 
الرتب�س  اإقامة  من  االأندية  متكني 

التنقالت  وتفادي  الوطن  داخل 
خارج الوطن وكرثة امل�ساريف اإىل 

جانب الرتكيز على التكوين.
وربط زط�سي جناح جت�سيد م�رضوع 
بناء مراكز التكوين اجلهوية التابعة 
للفاف على اأع�ساء اجلمعية العامة 
املقرر انعقادها بتاريخ 27 اأكتوبر 
يحددون  �سوف  والذين  املقبل 
مو�سحا  امل�رضوع،  هذا  م�سري 
اأنه يف حال رف�سه �سوف يتم غلق 
جديدة  �سبل  عن  والبحث  امللف 

لتطوير الكرة يف بالدنا.
مبلغ  �رضف  يف�سل  اأنه  واأو�سح 
اأربع  اإن�ساء  600 مليار �سنتيم على 
�رضف  عو�س  للتكوين  مراكز 
بناء فندق، م�سيفا  700 مليا على 
التكوين  يف  االأموال  �رضف  اأن 
اأف�سل من جعله موجها  القاعدي 
له  عالقة  ال  التجاري  للجانب 

وك�سف  ح�سبه،  امل�ستديرة  بالكرة 
اأن م�رضوعه يلقى الدعم من رئي�س 
اإينفانتينو  للعبة  الدويل  االحتاد 
اإىل  قريبا  باحل�سور  وعده  الذي 
الدعم  اإظهار  اأجل  من  اجلزائر 
الذي يقوم به على م�ستوى  للعمل 

العمل القاعدي.

خيار بلما�صي كان 
�صائبا و�نت�صار �لبنني 

�نطلقة �خل�صر

املنتخب  مو�سوع  اإىل  تطرقه  ويف 
الوطني، اأكد زط�سي اأن هيئته قامت 
باخليار املنا�سب عندما ا�ستقدمت 
جمال بلما�سي على راأ�س العار�سة 
حيث  للخ�رض،  الوطنية  الفنية 
بدعمه  مطالب  اجلميع  اأن  �سدد 

الفرتة  خالل  جانبه  اإىل  والوقوف 
ال�سعبة  الفرتة  لتجاوز  املقبلة 
والناجتة  اخل�رض  بها  مير  التي 
عن مرحلة الفراغ التي ع�سفت به 
ومتنى  املن�رضمة،  االأ�سهر  خالل 
املنتخب  ي�سمن  اأن  الفاف  رئي�س 
العر�س  اإىل  باكرا  التاأهل  الوطني 
التح�سري  اأجل  القاري من  الكروي 
ان  واعترب  الظروف.  اأف�سل  يف  له 
البنني  ح�ساب  على  املحقق  الفوز 
�سيكون االنطالقة احلقيقة للنخبة 
الكبري  بالدعم  م�سيدا  الوطنية، 
الوطنية  العنا�رض  وجدته  الذي 
تنقل  الذي  اجلمهور  طرف  من 
اأن  جدد  اأين  امللعب،  غلى  بقوة 
بتعلقهم  معروفني  اجلزائريني 
على  وبرهنوا  الوطني  باملنتخب 

ذلك يف لقاء اأول اأم�س.
عي�صة ق.

 حت�صري� لت�صفيات كا�س �إفريقيا 
للأمم لأقل من 23 �صنة

اخل�ضر يتعادل�ن وديا اأمام املغرب

تعادل املنتخب الوطني  الأقل من 
املغربي  م�سيفه  اأمام  �سنة   21
التي  الودية  املباراة  خالل  �سلبا 
مبدينة  ام�س  اول  بينهما  جمعت 
كاأ�س  لت�سفيات  حت�سبا  اجلديدة 
 23 من  الأقل   2019 افريقيا  اأمم 
الفريقان جمددا  و�سيتواجه  �سنة، 
حيث  غدا،  اجلديدة  مبدينة 

الأقل  اجلزائري  املنتخب  يح�رض 
اأمم  كاأ�س  ت�سفيات  عاما   21 من 
اإجراوؤها  املقرر  للفئة  افريقيا 
من 8 اإىل 22 نوفمرب 2019 مب�رض، 
ويواجه املنتخب الوطني  املعفى 
الت�سفيات،  من  االأول  الدور  من 
املزدوجة  املواجهة  من  الفائز 
�ساو  و  اال�ستوائية  غينيا  بني 

الثاين  الدور  يف  برن�سيب  تومي- 
من  الأقل   2019 كان  ت�سفيات  من 
لقاء  يف  اخل�رض  ويتنقل  �سنة،   23
مناف�سهم  ا�ستقبال  قبل  الذهاب 
املقررة  املزدوجة  املباراة   يف 
2019، ويف  مار�س   26 اإىل   18 من 
املنتخب  يالقي  التاأهل،  حالة 
واالخري  الثالث  الدور  يف  الوطني 

الفائز من مواجهة  الت�سفيات  من 
غانا  مباراة  من  والفائز  الغابون 
والطوغو، وتعد املناف�سة النهائية 
موؤهلة للدورة النهائية لكرة القدم 
بطوكيو   2020 االوملبية  لالألعاب 
ويتاأهل الثالثة  االأوائل اإىل االألعاب 

االوملبية 2020.
وكالت 



لوكاكو يهدي بلجيكا الفوز بدوري الأوروبية
من  الثانية  املجموعة  مناف�سات  يف  الثاين  فوزه  البلجيكي  املنتخب  حقق 
اأول ام�س على ح�ساب �سيفه  امل�ستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية وجاء 
الذي حقق املركز  البلجيكي  وكان املنتخب  بروك�سل،  ال�سوي�رسي 2-1 يف 
الثالث يف مونديال رو�سيا هذا ال�سيف، حقق فوزا كبريا يف اجلولة الأوىل 
خارج قواعده على اي�سلندا بثالثية نظيفة، ثم خرج اول اأم�س منت�رسا من 
مواجهته الر�سمية الأوىل �سد �سوي�رسا منذ ت�سفيات مونديال 1990 بف�سل 
هديف  لوكاكو  و�سجل  لوكاكو،  روميلو  الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم 
اإىل 6  بلجيكا رافعا ر�سيده اىل 45 هدفا دوليا ور�سيد »ال�سياطني احلمر« 
نقاط  يف �سدارة املجموعة، مقابل ثالث ل�سوي�رسا ح�سلت عليها من فوزها 

الكا�سح على اي�سلندا 6-0 يف اجلولة الأوىل.
وافتتح لوكاكو الت�سجيل يف الدقيقة 58 بعد لعبة جماعية ومتريرة من توما 
مونييه، قبل اأن يدرك ماريو غافرانوفيت�س التعادل يف الدقيقة 76 اثر ركلة 
حرة ومتريرة راأ�سية من نيكو اإلفيدي، لكن مهاجم ايفرتون الإجنليزي ال�سابق 
قال كلمته جمددا واأهدى بالده هدف الفوز يف الدقيقة 84 بعد متريرة من 
دراي�س مرتنز، وتخو�س بلجيكا مت�سدرة الت�سنيف الدويل حاليا، مباراة ودية 
�سد  الأمم  دوري  يف  الثالثة  مباراتها  بانتظار  هولندا  �سد  املقبل  الثالثاء 
البطولة  يف  الثالثة  مباراتها  �سوي�رسا  تخو�س  فيما  نوفمرب   15 يف  اي�سلندا 

القارية الثنني اأمام م�سيفتها اي�سلندا.                                   
حقق منتخب النم�سا فوزه الأول �سمن املجموعة الثالثة ملباريات امل�ستوى 
الثاين بفوزه على ايرلندا ال�سمالية بهدف نظيف �سجله لعب و�ستهام يونايتد 
ماركو ارنوتوفيت�س يف الدقيقة 71، تت�سدر البو�سنة الرتتيب من فوزين و�ست 
ال�سمالية  لإيرلندا  ل�سيء  مقابل  نقاط  بثالث  الثانية  النم�سا  اأمام  نقاط 

الثالثة.
على  اليونان  فازت  الثالث  امل�ستوى  الثانية يف  املجموعة  مباريات  و�سمن 
اأي�ساً،  بهدف  فنلندا  اأمام  ا�ستونيا  وخ�رست  نظيف  بهدف  املجر  �سيفتها 
حيث تت�سدر فنلندا الرتتيب بر�سيد 9 نقاط اأمام اليونان الثانية بر�سيد 6 

نقاط واملجر الثالثة بثالث نقاط فيما ل متلك ا�ستونيا اأي نقطة.
�سان  ومولدوفا على  نظيف  بهدف  لوك�سمبورغ  بالرو�سيا على  تغلبت  بينما 
مارينو بثنائية نظيفة يف لقاءين اأجريا �سمن املجموعة الثانية، اأين تت�سدر 
الثانية بفارق نقطة  اأمام لوك�سمبورغ  بالرو�سيا املجموعة بر�سيد 7 نقاط 

مقابل 4 نقاط ملولدوفا الثالثة ودون ر�سيد ل�سان مارينو الأخرية.

فيدال: عالقة األبا باإنريكي معقدة
واإ�سبيلية احلايل، وجود عالقة معقدة بني  ال�سابق  بر�سلونة  األيك�س فيدال لعب  اأكد 
يف  فيدال  وقال  البار�سا،  ظهري  األبا  وجوردي  اإ�سبانيا  منتخب  مدرب  اإنريكي  لوي�س 
ت�رسيحات نقلتها �سحيفة موندو ديبورتيفو: »اإنريكي مدرب يتمتع ب�سخ�سية كبرية، يف 
البداية ق�سيت وقتا �سيئا معه، لكنه مدرب رائع، من يقف اأمامه وجًها لوجه ويحاول 
امل�ساكل معه،  بع�س  لدي  »كانت  واأ�ساف:  العقوبة«،  ي�ستحق  نف�سه هو من  اأن يظهر 
لكن يف النهاية رابطنا كان قانونًيا وعندما كنت اأثبت نف�سي كان ي�رسكني يف الت�سكيلة 
حالة  عن  �سئل  وعندما  املنتخب«،  مع  احل�سن  البالء  �سيبلي  اأنه  اأعتقد  الأ�سا�سية، 
جوردي األبا، قال: »هو واإنريكي عالقتهما معقدة جًدا، املدرب ل ي�ستدعيه للمنتخب 

رغم اأنه اأف�سل ظهري اأي�رس يف اإ�سبانيا حاليا«.

هرني مدربا جديدا ملوناكو
اأعلن موناكو تعيني تيريي هرني مديرا فنيا لفريقه، خلًفا للربتغايل ليوناردو جاردمي 
اإقالته اخلمي�س املا�سي ب�سبب �سوء النتائج، وقال موناكو يف بيان ر�سمي  الذي متت 
للفريق، لثالث  اأم�س: »مت تعيني تيريي هرني مدرًبا  عرب موقعه على �سبكة الإنرتنت 
موا�سم قادمة حتى عام 2021«، و�سيبداأ هرني العمل يف النادي غدا و�سين�سم اإليه كل 
من جواو كارلو�س فالدو مدرب بنفيكا حتت 23 عاما وباتريك كوامي اأمبادو الذي كان 

يعمل يف اأكادميية اأر�سنال.
 ولعب هرني يف موناكو خالل الفرتة ما بني 1993 وحتى 1999 وخا�س مع الفريق 141 
مباراة، �سجل من خاللها 28 هدفا، وقال هرني عن تعيينه: »يف املقام الأول اأريد اأن 
اأ�سكر موناكو على اإتاحة الفر�سة يل لتدريب هذا النادي اخلا�س بالن�سبة يل، اأنا �سعيد 
جًدا بالعودة اإىل هنا، وعازم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، ل اأ�ستطيع النتظار 
لبدء العمل مع الالعبني«، اأما فا�سيلييف نائب الرئي�س واملدير التنفيذي للنادي، فقال: 
»معرفة هرني و�سغفه بكرة القدم، جعل تر�سيحه اأمًرا واقعًيا، تيريي يدرك املهمة التي 

تنتظره، ويتوق لبدء عمل جديد، ونحن نثق به ونعتمد عليه«.
 

التعادل ال�سلبي يح�سم قّمة كرواتيا وانكلرتا
ح�سم التعادل ال�سلبي مواجهة كرواتيا 
املجموعة  �سمن  اجنلرتا  و�سيفتها 
من  الأول  امل�ستوى  من  الرابعة 
الأوروبية،  الأمم  دوري  م�سابقة 
للقاء  اإعادة  اأم�س  اأول  مباراة  وكانت 
النهائي  ن�سف  الدور  يف  املنتخبني 
ملونديال هذا ال�سيف يف رو�سيا حني 
التمديد  بعد   1-2 كرواتيا  انت�رست 
يف  الأوىل  للمرة  النهائي  وبلغت 
فرن�سا،  اأمام  اخل�سارة  قبل  تاريخها 
اىل  لإجنلرتا  الأوىل  الزيارة  اأنها  كما 
كرواتيا منذ �سبتمرب 2008 وت�سفيات 
حني   2010 اأفريقيا  جنوب  مونديال 
منتخب  لكن   ،1-4 منت�رسة  عادت 
املرة  هذه  اكتفى  الثالثة«  »الأ�سود 
الأخطر  كان  مباراة  يف  بالتعادل 
اأكرث  يف  عانده  احلظ  لكن  خاللها 
املدرب  �سبان  وح�سل  منا�سبة،  من 

غاريث �ساوثغيت على نقطتهم الأوىل يف هذه البطولة اجلديدة بعد اخل�سارة يف اجلولة الأوىل اأمام اإ�سبانيا 1-2 على ملعب 
»وميبلي« يف لندن.

ويف املقلب الأخر، ومنذ فوزهم على اإجنلرتا يف ن�سف نهائي مونديال رو�سيا يف جويلية املا�سي، عانى الكروات بتعادلهم مع 
الربتغال 1-1 وديا ثم منيوا بهزمية مذلة �سد اإ�سبانيا ب�سدا�سية نظيفة يف هذه املجموعة، واأقيمت املباراة اأمام مدرجات 
خالية ب�سبب ما قام به اجلمهور املحلي خالل مباراة �سد ايطاليا يف ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 2016 حيث ر�سم ال�سليب املعقوف 
يقدم  ومل  اأر�سه،  على  قاريتني  مباراتني  بخو�س  املنتخب  معاقبة  اىل  اأدى  ما  امللعب،  اأر�سية  على  النازية  اىل  يرمز  الذي 
املنتخبان �سيئا يذكر يف ال�سوط الأول حتى الدقيقة 35 حني اأنقذ احلار�س جوردن بيكفورد ال�سيوف من هدف ب�سده حماولة 
خطرية لأندريه كراماريت�س، ثم رد »الأ�سود الثالثة« بفر�سة اأخطر لإيريك داير الذي ارتدت راأ�سيته من القائم اإثر ركنية نفذها 

جوردن هندر�سون.
ويف بداية ال�سوط الثاين، تدخل بيكفورد ل�سد ت�سديدة من ايفان بريي�سيت�س، قبل اأن يعاند احلظ الإنكليز بعدما ارتدت حماولة 

راأ�سية لكاين من العار�سة ثم اأتبعها را�سفورد بفر�سة اأخرى لل�سيوف لكنه ا�سطدم بتاألق احلار�س دومينيك ليفاكوفيت�س.

مدريد،  ريال  اإىل  النتقال  يف  وا�سحة  رغبة  اأبدى  بعدما 
هازارد  اإيدين  ت�سيل�سي  جنم  اأن  �سحفية  تقارير  اأو�سحت 
تعرت�سه عقبة من اأجل حمل قمي�س امللكي الذي يُقاوم للعودة 
اإىل �سكة النت�سارات، ويُدرك امللكي اأن �سم النجم البلجيكي 
املميز �سيخفف من حدة ال�سغوط على الفريق، وقد ينجح جنم 
»البلوز« يف تعوي�س رحيل كري�ستيانو رونالدو اإىل جوفنتو�س يف 
فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية، غري اأن روؤية هازارد بقمي�س 
»املريينغي« تعرت�سها عقبة واحدة، ويف هذا ال�ساأن، نقل موقع 
واملحلل  ال�سحفي  عن  الربيطانية  �ستار«  »ديلي  �سحيفة 
الريا�سي جابرييل ماركوتي قوله اإن حاجة ريال مدريد اإىل �سم 
مهاجم �رسيح قد تُعطل �سفقة انتقال هازارد مدريد، واأو�سح 
ماركوتي اأَن ريال مدريد �سينزل بكل ثقله من اأجل �سم مهاجم 
�رسيح يُ�ساعد الفريق على جتاوز العقم التهديفي الذي يُعاين 

منه ل�سيما بعد ابتعاد كرمي بنزمية عن هز ال�سباك، واأ�ساف 
مهاجماً  لي�س  اأنه  »املريينغي«  اإىل  هازارد  انتقال  �سعوبة  اأن 
وتابع  الأهداف.  من  للعديد  و�سناعته  ت�سجيله  رغم  �رسيحاً 
يرتاوح بني 100  مبلغاً  �سي�سع  ريال مدريد  اأّن  نف�س املتحدث 
و 150 مليون جنيه اإ�سرتليني من اأجل �سم لعب كبري، م�سيفاً 
للظفر بخدمات مهاجم هداف  اأن هذا املبلغ �سيُ�رسف غالباً 
واأردف:  هازارد،  ي�سغله  الذي  األعاب  �سانع  مركز  على  ولي�س 
لديه ميزانية غري حمدودة«، يف املقابل،  لي�ست  »ريال مدريد 
على  �سيحتم  ريال مدريد  اإىل  هازارد  انتقال  اأن  ماركوتي  اأكد 
ما،  �سخ�س  اأو  بيل  غاريث  مكان  تغيري  رمبا  الفريق  مدرب 
اأن هذا الو�سع  اأجل القيام بدور املهاجم ال�رسيح، واأ�سار  من 
�سيحرم »املريينجي« من �سم مهاجم هداف من طينة الفرن�سي 

كيليان مبابي اأو الأرجنتيني ماورو اإيكاردي.

بن زمية يعقد انتقال هازارد لريال مدريد
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بر�سلونة يخطط لتغيري رغبة مي�سي
يرغب بر�سلونة يف احلفاظ على الأرجنتيني ليونيل مي�سي لأطول فرتة ممكنة، لهذا فاإن النادي الكتالوين يفكر يف متديد العقد 
احلايل للربغوث والذي ينتهي يف �سيف 2021، وتقول �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، اإن بر�سلونة يدرك مهارة ليونيل 
مي�سي ويتوقع اأن ي�ستمر على نف�س امل�ستوى لفرتة طويلة، وبالتايل فاإن النادي يفكر بتمديد عقده لعام اأو عامني اآخرين رمبا 
اإىل �سيف 2023، حيث �سي�سبح عمر الأرجنتيني 36 عاًما، واأ�سارت اأن فكرة بر�سلونة تدور حول متديد عقد الالعب يف املو�سم 
القادم ولي�س احلايل، ولي�س من املتوقع اأن يتم تقدمي العر�س قبل �سيف عام 2019، وياأمل النادي الكتالوين اأن يعتزل مي�سي يف 

بر�سلونة، لي�سبح رجل النادي الواحد مثل عدة لعبني �سابقني كتوتي اأ�سطورة وجنم روما.
ياأتي ذلك خالفا ملا يخطط له مي�سي، الذي �رسح �سابقا برغبته يف العودة اإىل نيولز اأولد بويز الأرجنتيني الفريق الذي ترعرع 
فيه، وهو يف �سن الطفولة والعتزال داخل �سفوفه، يذكر اأن الالعب الأرجنتيني لديه بند يف عقده ي�سمح له بالرحيل يف 2020 
عن النادي، اأي قبل عام من نهاية عقده احلايل، وميكنه اأن يرتك البار�سا جماًنا، اإذا مل يكن الفريق الذي �سيذهب اإليه من 
النخبة الأوروبية علًما باأن �رسطه اجلزائي ي�سل اإىل 700 مليون يورو، واختتمت باأن كل �سيء وا�سح داخل النادي، فالأمر يعتمد 

على ليونيل مي�سي واأًيا كان القرار الذي �سيتخذه الأرجنتيني �سيتم احرتامه داخل النادي.
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عن دار ي�صطرون مب�صر  

مبدعات عربيات لل�شاعر اجلزائر عزوز عقيل
�صدرلل�صاعراجلزائري عزوز 
عقيل  كتابه اجلديد املو�صوم 

ب "مبدعات عربيات" عن دار 
ي�صطرون مب�صر  يف جزئه الأول 

وي�صم عددا من احلوارات 
ملبدعات عربيات يتوزعن على 
عدة بلدان عربية منها املغرب 

اجلزائر تون�س لبنان �صوريا 
والعراق على اأن ي�صم اجلزء 

الثاين من الكتاب عدة مبدعات 
اأخريات من خمتلف البلدان 

العربية املتبقية وكان من �صمن 
الأ�صماء يف اجلزء الأول كل من 

ال�صاعرة والقا�صة  اجلزائرية 

كل  املغرب  بومنجل" ومن  "جنات 
من ال�صاعرة "فريدة العاطفي" 
والأدبية "منى وفيق" و"فاطمة 

املعرويف" ومن لبنان الأديبة 
"فلورا  بلوط" وال�صاعرة  "ن�صرين 

قازن" اأما من العراق فقد �صم 
الكتاب كل من "زينب ال�صايف 

عبا�س" و "جنوي ابراهيم" ومن 
تون�س ال�صاعرة "حمبوبة خما�صي" 
و"زهور العربي" وقد كتب مقدمة 

الكتاب رئي�س حترير جريدة 
الو�صط اجلزائرية الأ�صتاذ وداد 

احلاج وجاء الكتاب يف 130 �صفحة 
من احلجم املتو�صط

اأمل حجازي تتحدث بو�شوح عن مر�شها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�شخرية جيم كاري تطال »جي�ش الف�شاء« الأمريكي

نيبول حائز »نوبل لالآداب 2001« يفارق احلياة

الإفراج عن املخرج الأوكراين �شينت�شوف 

فيديادر  الربيطاين  الروائي  تويف 
�سوراجربا�ساد نيبول، احلائز على 
جائزة نوبل للآداب عام 2001، عن 
عمر يناهز 85 عاما وتويف نيبول، 

اأعماله  من  العديد  تدور  الذي 
حول اال�ستعمار والنفي، يف منزله 
وفقا  لندن  الربيطانية  بالعا�سمة 
لزوجته ناديرا نيبول، وقالت عقيلة 

كان عملقا  »لقد  بيان:  نيبول يف 
حماطا  وتويف  حققه،  ما  كل  يف 
اأن عا�ش حياة  بعد  اأحبهم  بالذين 
الرائع  باالإبداع  زاخرة  كانت 

واالجتهاد«.
الهندية  االأ�سول  ذو  نيبول،  فاز 
ترينيداد  يف  املولود  الكاريبية 
»بوكر«  بجائزة  اأي�سا   ،1932 �سنة 
امللكة  منحته  كما   ،1971 عام  يف 
عام  يف  »فار�ش«  لقب  اإليزابيث 
روايات  اأعماله  اأ�سهر  ومن   1990
بي�سوا�ش«  م�سرت  فور  هاو�ش  »ايه 
عام 1961، و«ايه بيند اإن ذا ريفري« 
االأوىل،  وتتحدث   .1979 عام 
عن  الفنية،  بالتحفة  و�سفت  التي 
عن  للبحث  املاأ�ساوية  الق�سة 
هندي  رجل  وهوية  ا�ستقللية 
والكثري  ترينيداد،  يف  يعي�ش 

والد  جتارب  من  م�ستوحى  منها 
كتابات  من  الكثري  وينبع  املوؤلف، 
وفق  اجلذور«،  »انعدام  من  نيبول 
عن  ر�ساه  عدم  املثري  و�سفه 
الفقر الثقايف والروحي لرتينيداد، 
قدرته  وعدم  الهند،  عن  واغرتابه 
على التاأقلم يف اجنلرتا مع »القيم 
قوة  يوم  ذات  كانت  ملا  التقليدية 

ا�ستعمارية«.
لل�ستعمار  املدمرة  االآثار  وكانت 
االأديب  لعمل  كبري  قلق  م�سدر 
�سبه  روايته  يف  ولكن  الراحل، 
اأوف  »اإجنما  ال�سهرية  الذاتية 
عام1987،  ن�رشت  التي  اآريفال«، 
اأ�سل  من  كاتب  عن  نيبول  يحكي 
كاريبي ي�سعر بال�سعادة لدى عودته 
�سنوات  بعد  اإجنلرتا  وطنه  اإىل 

طويلة من التيه. 

ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  نفت 
التي  االأنباء  الرو�سية،  الفيدرالية 
باأن  »نوفو�ستي«،  وكالة  اأوردتها 
املخرج االأوكراين اأوليغ �سينت�سوف، 
اإعداد  بتهمة  عليه  حكم  الذي 
جزيرة  �سبه  يف  اإرهابية  اأعمال 
القرم، غادر ال�سجن، وذكر املكتب 
ال�سجون  الإدارة  التابع  ال�سحفي 

الفيدرالية ملنطقة يامالو-نينيت�ش 
لوكالة  احلكم،  الذاتية  الرو�سية 
التي  »املعلومات  »�سبوتنيك«: 
ادعت اأن املدان اأوليغ �سينت�سوف، 

اأنه غادر ال�سجن، غري �سحيحة«.
كتبت  �سابق،  وقت  ويف  هذا، 
على  اإيفلفا،  فيكتوريا  ال�سحفية 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 

�سافر  �سينت�سوف،  اأن  »في�سبوك« 
�ساخلارد  من  ال�سبت  يوم  م�ساء 
الرو�سية،  العليا  املحكمة  وكانت 
 24 يف  ال�سادر  احلكم  اأيدت  قد 
االأوكراين  �سد   ،2015 نوفمرب، 
ملدة  بال�سجن  �سينت�سوف،  اأوليغ 
تنظيم  بتهمة  عاما  ع�رشين 
جزيرة  �سبه  يف  اإرهابية  هجمات 

القرم.
ومت احلكم بال�سجن ملدة 10 اأعوام 
املدعو  �سينت�سوف،  �رشيك  على 
اأي�سا  وحكم  كولي�سينكو،  األك�سندر 
االآخرين  املتهمني  من  اثنني  على 
يف الق�سية، وهما األيك�سي ت�سريين 
وغينادي اأفانا�سييف بال�سجن ملدة 

7 �سنوات.

كاري  جيم  االأمريكي  املمثل  اعترب 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  خطط 
م�سلحة  ف�ساء«  »قوة  الإن�ساء  ترامب 
اأمرا جديرا بال�سخرية، ويعمل حاليا 
على ت�سويرها يف فيلم كرتون خا�ش 

به.
الذي  الفيلم،  حوار  يف  كاري  وكتب 
الرو�سي  والرئي�ش  ترامب  يظهر 
فلدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�ستك  علقت  »هل  ف�ساء، 
الف�سائية!  القوة  اإذن  ا�ستدع  ق�سة؟ 
من  واأكرث  الغباء  اإىل  ت�سل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�سل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  الذهبية  اجلائزة 
»ترومان �سو«، ويقوم منذ عدة اأ�سهر 
االإنرتنت  �سبكة  على  ر�سومه  بن�رش 
الرئي�ش  منتظمة،  ب�سورة  منتقدا، 
االإدارة  كانت  واإدارته  ترامب  دونالد 
قوة  �ستعد  اأنها  اأعلنت  االأمريكية 
خا�سة للدفاع يف الف�ساء بحلول عام 
من  يطلب  اأن  ترامب  ويعتزم   .2020
لعام  الدفاع  ميزانية  يف  الكونغر�ش، 
مبدئيا  دوالر  مليارات  ثمانية   ،2020

لتمويل هذا اجلي�ش.

خرجت الفنانة اأمل حجازي 
عن �سمتها وك�سفت حقيقة 
مر�سها  عن  تردد  ما 
اخلطري، الذي جعلها تتخذ 
احلجاب  بارتداء  قراراً 
عقب ال�سفاء منه، وذلك من 
على  ن�رشتها  تغريدة  خلل 

ح�سابها على تويرت.
يف  حجازي  اأمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
اأبدا  مر�ش  ب�سبب  لي�ش 
التزامي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  اهلل 
وعقلي  و�سحتي  اإرادتي 

احلمدهلل«.
اأمل حجازي قائلة:  وتابعت 
امتنى  الثمينة  الهدية  »هذه 
�سخ�ش  كل  يتلقاها  ان 
اأجد  مل  الين  بحاجتها 
ال�سعادة احلقيقية اال بقرب 

اهلل«.
وجاءت كلمات اأمل حجازي 
اإنها  اأ�سيع  ما  على  رداً 
احلجاب،  قرار  اتخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

اأدت  ال�رشطان،  مع  مريرة 
اإىل ت�ساقط �سعرها بالكامل 
امل�ستعار،  ال�سعر  وارتدائها 
لتتخذ عهداً على نف�سها مع 
اهلل عند �سفائها �سوف تعتزل 
احلجاب  وترتدي  الغناء 
واأرادت  بالفعل  وهذا ما مت 
على  توؤكد  اأن  حجازي  اأمل 
جاء  للحجاب  ارتدائها  اأن 
ولي�ش  منها،  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  علقة  له  االأمر 
وجاء  بها  اأملت  �سحية 
بعد  حجازي  اأمل  تعليق 
موجة من اعرتافات النجوم 
مر�سية  بتجارب  مبرورهم 
راأ�سهم  على  كانت  �سعبة، 
�سدمت  التي  اإلي�سا  الفنانة 
اإنها  اأعلنت  عندما  اجلميع 
الثدي  �رشطان  من  تعافت 
كما اأ�سيع اأن الفنانة مرييام 
مر�ش  من  تعاين  فار�ش 
خطري، ولكنها نفت اإ�سابتها 
اأن  اإىل  م�سرية  بال�رشطان 
لي�ش  ولكنه  دقيق  مر�سها 

املر�ش اخلبيث.
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اأ�سئلة الكتاب الديني يف 
ال�سالون الدويل للكتاب 

توؤكد املعطيات القت�صادية اأن املنطقة املغاربية يتم التدا�ل فيها مبلغ يتجا�ز املائة 
�اخلم�صني مليون د�لر، متثل �صوق الكتاب، �ي�صّكل الكّتاب الديني يف هذه ال�صوق م�صتوى 
ال�صتني من املائة، �هو املبلغ املر�صح للإرتفاع يف ال�صنوات القادمة لتزايد الطلب على الكتاب 
الديني، �الذي ينجر عنه الكثري من الثمرات القت�صادية �الفنية، �اإنتاج الرث�ة �املهارات 
الفنية، التي ميكن اأن توفرها لليد العاملة، اإل اأن نف�س املعطيات توؤكد اأن اجلزائر ل تنتج 

الكتاب الديني اإل بن�صب غري قابلة للتقدير، اإىل درجة العدم يف قامو�س القت�صاد.

د.حممد بغداد  

جترى  الأجواء،   هذه  يف 
بوترية  ال�ستعدادات 
موعد  مع  للتعامل  مت�سارعة، 
�سالون  من  اجلديدة  الطبعة 
اجلزائر الدويل للكتاب، وهي 
تخرج  لن  التي  ال�ستعدادات 
حالة  عن  ـ  متوقع  هو  كما  ـ 
ت�سود و�سادت  التي  اله�سترييا 
وحتديدا  ال�سابقة،  الطبعات 
املوؤ�س�سات  حت�رص  عندما 
ثقايف  موعد  اأكرب  الإعالمية 
يف اجلزائر، يف دائرة هاج�س 
وجتعل  الديني(،  )الكتاب 
هذا  رحمة  حتت  املوعد 
للنقا�س  يكون  اأن  دون  النفق، 
الذي  واخلطاب  يدور  الذي 
امل�سافة  القيمة  تلك  ينتج 
الأمناط  هذه  من  املنتظرة 

من احلراك الثقايف.
الطبعة  يف  املتوقع  اأن  اإل 
اجلزائر  �سالون  من  القادمة 
تكون  اأن  للكتاب،  الدويل 
بني  �رص�سة  مواجهة  هناك 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  موقع 
جهة،  من  الدينية  والهيئات 
وحقيقة اإنتاج هذه املوؤ�س�سات 
املواجهة  وهي  والهيئات، 
الكثري  تك�سف  اأن  يتوقع  التي 
الإنتاج  يف  العجز  اأ�رصار  من 
الديني  للكتاب  الفكري 
وق�سور  الدينية،  للهيئات 
التناول الإعالمي للموؤ�س�سات 
ال�سحفية معه، وهي الو�سعية 
على  الكثريين  اأن  يبدو  التي 
تداعيات  لتوقع  ا�ستعداد  غري 

ح�سولها.
 

تواري امل�صمون

التعاطي الإعالمي  املوؤمل يف 
الديني(،  )الكتاب  ملو�سوع 
الدويل  اجلزائر  �سالون  يف 
احلقائق  تلك  تواري  للكتاب، 
واأروقة  ثنايا  يف  الب�سعة 
تت�رصب  التي  وهي  ال�سالون، 
الإعالمية  احلمالت  تلك  من 
اأقرب  تكون  والتي  ال�رص�سة، 
اإىل الدعاية والتعبئة التجارية 
وال�سلع  الكا�سدة  للتجارة 
ويف  ال�سالحية،  فاقدة 
ما  بقدر  الأحيان  من  الغالب 

ووا�سع  الأمرا�س  كثري  تورث 
الوقت  يف  فاإنها  الأ�سقام، 
الدينية  الهيئات  جتعل  نف�سه 
واملربرات  بالأعذار  تتوارى 
جتد  كونها  امل�ست�ساغة،  غري 
جمهور  مواجهة  يف  نف�سها 
طلباته  تلبية  ت�ستطيع  ل 
غري  لأنها  والفكرية،  الثقافية 
ينا�سب  ما  اإنتاج  على  قادرة 
الكتاب  من  الوطني  الطلب 
الديني وفق املعايري الثقافية 
والنف�سية واجلغرافية الوطنية، 
وهي املوا�سفات التي ت�سكلت 
خميلة  القرون،  تراكم  عرب 
التدين  منوذج  عن  جماعية 
من  الكثري  وقدمت  املحلي، 
والفاعلة  اجلادة  امل�ساهمات 

للم�سرية الثقافة الدينية.
اإن احلديث حول تلبية الطلب 
الديني،  الكتاب  من  الوطني 
والنوعية  الكمية  حيث  من 
يلقى  وامل�سمون،  والأهداف 
كاهل  على  اليوم  مب�سوؤوليته 
ونا�رصين  مثقفني  اجلميع 
واإعالميني،  وم�ستهلكني 
اأولويات  من  ذلك  باعتبار 
ومن  الوطني،  القومي  الأمن 
الإقت�ساد،  اإنعا�س  �رصورات 
اجتماعية  تنمية  وبناء 
وفكرية، تندرج يف خمططات 
واإ�سرتاتيجية  احلكومات 
الدولة، كون امل�ستوى املنتظر 
من  املجتمع  حاجة  تلبية  يف 
�سيوفر  الديني(،  )الكتاب 
الكثري من اجلهود والإمكانيات 
يف  اليوم،  هدرها  يتم  التي 
اأخطار وحتديات يف  مواجهة 
الكثري من الأحيان ت�سخي�سها 
اأن  دون  ومن  دقيق،  غري 
املطلوبة يف  الأهداف  حتقق 
يكون  ولن  احلالية،  الظروف 
رمبا  بل  امل�ستغرب،  من 
الواجبات  اأوجب  من  يكون 
النقا�س حول  اأن ينتقل  اليوم، 
اإىل  الديني(  )الكتاب  مو�سوع 
املجالت القت�سادية الدقيقة 
وم�ساحات ال�ستثمار الفاعل، 
كون ذلك يرتفع اإىل م�ستويات 
القومي  الأمن  حت�سني 
حقوق  و�سيانة  الوطني، 
القادمة، ومن �سميم  الأجيال 
الوطنية،  ال�سيادة  ممار�سة 
والتي ت�سكل امل�سائل الثقافية 
والفكرية اليوم، اأهم رهاناتها 

ال�ستثمار  واأ�ساليب  الكربى 
فيها العامل احلا�سم فيها.

 
التكلفة �الإكراه

هي  النمطية  ال�سورة  اإن 
ال�سنة،  هذه  �سرتتفع  التي 
الدويل  اجلزائر  �سالون  يف 
يف  املعتاد  هو  كما  للكتاب، 
الطبعات ال�سابقة، اإل اأنها هذه 
املرة �ستكون �سورة م�سوهة، 
واأكرث قتامة من ال�سابق، كون 
الظروف التي تاأتي فيها هذه 
املرة ذات خ�سو�سيات معينة 
يخيم  اأين  حمددة،  ومالمح 
تلك  اجلمعي  الوعي  على 
املخاطر  من  الثقيلة  الكثافة 
والت�سويق  اخلاطئ،  والنقا�س 
النفعي  وال�ستثمار  امل�سّوه، 
امل�سكلة  الكربى  للق�سايا 
وال�سامنة  اجلمعي،  للمخيال 
لالأمن القومي، لأن ال�ستمرار 
ال�سور  من  الب�سع  الإنتاج  يف 
املفاهيم،  من  وامل�سوه 
وال�سلبي  املعاين  من  والقاتل 
الكارثة  �سيكون  القيم،  من 
موقعنا  ت�سيب  التي  القادمة 
و�ستعجز  ال�سميم،  الثقايف يف 
ـ  بال�رصورة،  القادمة  الأجيال 
وهي معذورة ـ على اإ�سالحها 
ي�سعفها  ولن  تكاليفها،  لثقل 
التي  امل�ساحة  من  الوقت 
جمرد  على  قادرة  تكون 

التفكري فيها.
الظروف  هذه  مثل  ويف 
بها  متر  التي  املتحركة، 
املجتمعات، وجتتاح املنطقة 
اأم�س  العام يف  ال�ساأن  �سيكون 
تلك  حتمل  اإىل  احلاجة 
مع  تت�ساوق  التي  التكلفة 
املعي�سية  القت�سادية  التكلفة 
من  بالرغم  معها  نتاأقلم  التي 
وتاأتي  الباهظة،  تكاليفها 
العملية  تلك  ذلك  مقدمة  يف 
التي  واحلتمية  ال�رصورية 
القدر  امتالك  يف  تتمثل 
امل�سوؤولية  من  املنا�سب 
الأدبي  واللتزام  الأخالقية، 
واملجتمع  التاريخ  جتاه 
والذهاب  القادمة،  والأجيال 
ب�رصعة نحو العرتاف بالقيم 
التي  والقوانني  والقواعد 
النا�س  حركة  اإيقاع  ت�سبط 
مثل  ونكون  العامل،  هذا  يف 

الآخرين يف الن�سياع للحقيقة 
بالإكراهات  والقبول  اليوم، 
يف  والأخالقية  العلمية 
التعامل مع الق�سايا امل�سريية 
يف حياتنا، وهي احلالت التي 
تكون يف الغالب امل�سببة لتلك 
الكوارث نتيجة غياب �سناعة 
للكتاب عامة، والكتاب الديني 

على وجه اخل�سو�س.
 

العتبة املنتظرة 

النمط  تكرار  اإعادة  اإن ت�سور 
حول  اخلطاب  من  املعتاد 
الديني(  )الكتاب  مو�سوع 
متناق�سة  باأ�ساليب  وت�سويقه 
املوؤ�س�سات  طرف  من 
الدينية،  والهيئات  الإعالمية 
ونرث �سذراته يف اأروقة �سالون 
هو  للكتاب،  الدويل  اجلزائر 
للحدوث،  الأقرب  ال�سيناريو 
من  اخلروج  اإجراءات  كون 
من  القدمي  وجتاوز  املاألوف 
العادات، مل يتم اتخاذها بعد، 
قد  تكون  التي  احلالة  وهي 
املتلذذين  جلب  يف  جنحت 
لطبيعتها،  وامل�ستعذبني  بها، 
ممار�ستها،  وا�ست�سهال 
من  للكثري  ا�ستجالبها  لعدم 
واجلهود  املادية  التكاليف 
الأدبية، وميكن ال�ستفادة من 
تتقدمها  التي  ثمراتها  اأهم 
والرتهيب،  التخويف  حالت 
)ال�سبق  حمالت  وتنفيذ 
يف  ال�ستثمار  يف  ال�سحفي( 
بالبالد  املحدقة  املخاطر 
التي  املخاطر  وهي  والعباد، 
تلك  اأوراق  �سفحات  حتملها 
الو�سول  يتم  مل  التي  الكتب 
ت�سنيفها  حدود  حتديد  اإىل 
املجال  بني  املفاهيمي، 
اأو الفكري،  اأو الثقايف  الديني 
وغياب اإرادة توفر القدرة على 

التعامل معهما.
طبعات  تعدد  من  وبالرغم 
�سالون اجلزائر الدويل للكتاب، 

املنتظرة  العتبة  تلك  اأن  اإل 
خربات  تراكم  ح�سول  من 
التعامل الذكي واملحرتف مع 
وما  الديني،  الكتاب  الق�سايا 
مل  التداعيات،  من  ي�ستجلبه 
اإليها بعد ويزداد  يتم الو�سول 
مع  مقارنة  التو�سع،  يف  البون 
ا�ستغال  وطبيعة  عمل  نوعية 
والبعيدون  اجلريان  الآخرين 
اأن  دون  املجال،  هذا  يف 
ميالد  يف  املالمح  تلك  تربز 
�رصورة  اإىل  الإنتباه  جينات 
التحول نحو الآفاق اجلديدة، 
واخلربات  القدرات  وامتالك 
نتيجتها  تكون  التي  النوعية، 
مواجهة  ر�سيد  يف  اإ�سافة 
يف  بها  املب�رص  الأخطار 
الذي  الوقت  يف  موعد،  كل 
على  اجلوهري  ال�سوؤال  يغيب 
امل�ستغلني بال�سناعة الثقافية، 
ا�ستهالك  على  التواطوؤ  ويتم 
دون  الأجنبي،  الديني  الكتاب 
الثقايف  ال�سمري  ي�ستيقظ  اأن 
يف مثل هذه املنا�سبة الثقافية 

الكربى.
 

حملت التخويف

اإن الرهان الكبري املعقود اليوم 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  اأمام 
والهيئات الدينية، وبالذات يف 
هذه املرة من طبعات �سالون 
اجلزائر الدويل للكتاب، يكون 
النقا�س  حتويل  كيفية  يف 
التقليدي حول الكتاب الديني، 
الأوهام  لرتويج  تكرار  من 
التخويفية،  احلمالت  وت�سيري 
من  ف�ساءات  نحو  والنتقال 
يتناول  الذي  اجلاد،  احلوار 
للنخب  الإ�سرتاتيجي  الدور 
الوطنية التي يفرت�س اأن تقوم 
يف  توؤديها  التي  واملهام  به، 
للبلد،  الكلي  احليوي  املجال 
الظروف،  هذه  يف  وبالذات 
وهو املجال الذي ي�سمل اليوم 
التي  الف�ساءات  من  الكثري 

اأحدثتها الثورات التكنولوجية 
والآفاق  اجلديدة،  الت�سالية 
املتجددة  للم�سالح  الكربى 
مع  املجتمع،  لتطلعات 
�سغوط  العتبار  بعني  الأخذ 
التي  العميقة  التحولت 
يعرفها املجتمع، والعمل على 
التكاليف  جدولة اجلهود وفق 
يتم  اأن  ميكن  التي  املطلوبة، 
دفعها لتجاوز احلالة الراهنة.

التي  الكربى  التحولت  اإن 
وما  اليوم،  املجتمع  يعرفها 
الإقليمية  الأحدث  متار�سه 
على  اإجهاد  من  والدولية، 
تتطلب  احليوي،  املجال 
براعة  امتالك  يف  الإ�رصاع 
املتعلقة  �سواء  الحرتافية، 
الإنتاج  اأو  الإعالمي  بالعمل 
تلك  طرف  من  الفكري، 
امل�ستاأمنة  املوؤ�س�سات 
الفكري،  امل�سري  على 
مما  للمجتمع،  الوعي  واإطار 
وق�سايا  موا�سيع  من  يجعل 
م�سدرا  الديني(،  )الكتاب 
وفكريا،  ثقافيا  دبلوما�سيا 
مكانة  تعزيز  يف  اإليه  ي�ستند 
للمجتمع،  الكربى  امل�سالح 
يف الف�ساءات الدولية القريبة 
منها والبعيدة، وال�ستناد عليه 
من  ميّكن  نوعي  ا�ستثمار  يف 
الهوية  وتعميق  الرثوة  �سناعة 
على  والإرتكاز  اجلماعية، 
تلك  من  التخفيف  يف  قوته 
املنغ�سات املوؤملة املتكاثرة، 
عرب الإخفاق يف امتالك اأعنة 
يجعلها  والتي  تطويعها، 
تزيد  ت�سويقية  اأوهام  البع�س 
من  الكثري  لها  الرتويج  من 
الأحمال على كاهل املجتمع، 
الذي يبقى يف انتظار الإجابة 
العميق  ال�سوؤال  عن  املنا�سبة 
اأ�سباب  واملحرج، املتمثل يف 
الديني  الكتاب  �سناعة  غياب 
من  هو  الذي  اجلزائري، 
حماية  يف  املهمة  الأدوات 

الأمن القومي الوطني.
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يف منتدى »احلوار« باجلزائر العا�صمة

 عر�ض �شريف للفيلم الوثائقي
" العربي بن مهيدي..  �شندوق الأفكار"

« التاريخ  يف  موقف  واتخاذ  التخوين  عن  ابتعد  العمل   «  : اأوزناجي  ·       مراد 
« الفيلم  هذا  يف  والتاريخي  والوثائقي  الإبداعي  العامل  بني  املزج   »: بوعزارة  ·       حممد 

ال�شعب لتوعية  امل�شرح  ا�شتعمل  مهيدي  بن  دراي�ض:  ·       ب�شري 
اجلزائر عن  اأفالم  باإنتاج  الأخرية  الآونة  يف  اهتمت   الوثائقية   اجلزيرة   : اأقار  ·       �شليم 

حكيم مالك 

مت اأم�ض العر�ض ال�رشيف الأول  للفيلم 
مهيدي..   بن  العربي   « الوثائقي 
�صندوق الأفكار »  يف منتدى »احلوار«  
املخرج  العمل  هذا  اأخرج   ولقد 
اإنتاج   من  ال�صليتي  عدي  الأردين 
�صباب  وتنفيذ   الوثائقية   اجلزيرة 
جزائريني حمرتفني )ال�صوت اجلديد 
للإنتاج الفني( ،  ح�رش هذا  العر�ض 
»احلوار«    جريدة  مقر  يف  احل�رشي 
بالعا�صمة  جماهدين واأبناء ال�صهداء 
هذا  �صقيقة   اأبرزهم  ومثقفني 
و  مهيدي  بن  ظريفة  املغوار،  البطل 
املجاهد حممد الطاهر عبد ال�صلم 
�صليم  والإعلمي  ال�صينمائي  والناقد 
اأقار، و الكاتب وال�صيا�صي  والإعلمي 
حممد بوعزارة  واملخرج ال�صينمائي 
اأوزناجي  مراد  التاريخ  يف  والباحث  
والكاتب حممد العربي زبريي وغريهم 
وعليه فلقد تزامن هذا العر�ض و�صط 
حول  وال�صينمائي  التاريخي  اجلدل 
مهيدي  بن  العربي  ال�صهيد  فيلم 

ملنتجه وخمرجه ب�صري دراي�ض .

ا�صتذكار  م�صار حكيم الثورة 
اجلزائرية

الوثائقي  العمل  ا�صتطاع  هذا  ولقد  
ي�صتذكر   اأن  دقيقة   52 يف  الواقع  
)قائد  اجلزائرية  الثورة  قادة  اأحد 
اجلزائري  الغرب  اخلام�صة   الولية 
العربي  البطل  ال�صهيد  ( واملتمثل يف 
بن مهيدي وهو  من مواليد عام 1923 
مليلة  عني  بناحية  الكواهي  بدوار 
الواقعة  البواقي  اأم  لولية  التابعة 
�صاحب   فهو    ، اجلزائري  بال�رشق 
اإىل  بالثورة  القوا  ال�صهرية«   املقولة 
ال�صارع يحت�صنها ال�صعب« م�صريا هذا 
الفيلم الوثائقي اأن ال�صهيد بن مهيدي 
يعد  الذي  اأيام    8 اإ�رشاب  هو منظم 
يف  والبارزة  الهامة  الأحداث  بني  من 
تاريخ الثورة اجلزائرية فلقد كان هذا 
البطل ال�صخ�ض الوحيد الذي رف�صت 
املحاكم  اأمام  ميتثل  اأن  فرن�صا  
بالذكاء  يتحلى  كان  لكونه  الفرن�صية 
وهذا  البطولية   ومبواقفه  والإقناع 
الفرن�صي  ال�صتعمار  تخوفه  اأثار  ما 
منه  فلقد هذا ا�صت�صهد  هذا الرمز 
الثوري  حتت التعذيب ليلة الثالث اإىل 

الرابع من مار�ض 1957 .  

توثيق �صهادات  تاريخية حول 
البطل بن مهيدي

م�صاركة  املتميز   العمل  هذا  وتخلل 
اجلزائرية  ال�صخ�صيات  من  جمموعة 
الثوري  البطل  �صهادات عن هذا  عرب 
الذي اأرهق ال�صتعمار الفرن�صي   اأين 
حتدثت �صقيقته  املجاهدة ظريفة بن 
مهيدي و املوؤرخ اجلزائري ، الدكتور 
والدكتور   واملوؤرخ    �صعدي  عثمان 
يف  و�صارك  بلغيث  الأمني  حممد 
وزير  املجاهد  ال�صهادات   هذه 
الداخلية دحو ولد قابلية  واملجاهد 
اأحد   عودة   بن  م�صطفى  الراحل 
اأن بن  اأكد  اأع�صاء جلنة 22  والذي 
الوطنية  يف  مدر�صة  كان  مهيدي  
العمودي  القادر  عبد  واملجاهد    ،
 ( جلنة  اأع�صاء  اٱخر  يعد  والذي 
الأوىل  ال�رشارة  كانت  التي   )22
املباركة  التحريرية  الثورة  لتفجري 
الباحث  اأوبرتون  منت�رش  ومب�صاركة 
والثورة  الوطنية  احلركة  تاريخ  يف 

التحريرية.    

ب�صري دراي�س: بن مهيدي 
ا�صتعمل امل�صرح لتوعية 

ال�صعب

ب�صري  ال�صينمائي  املخرج  وقال    
ال�صهيد  حول  �صهادته  يف   دراي�ض  
العربي بن مهيدي  خلل م�صاركته 
يف هذا العمل الوثائقي اأن البطل بن 
مهيدي قد ا�صتعمل امل�رشح لتوعية 
الثورة  حلكيم  كانت  حيث  ال�صعب 
يف  م�صاركة   بزعباطة   امللقب  
م�رشحية بعنوان » يف �صبيل  التاج »  
وكان  هدفها الأ�صا�صي من خللها 
واجلهاد  الوطنية  الفكرة  ن�رش  هو  

�صد ال�صتعمار الفرن�صي .

حممد بوعزارة :« املزج بني 
العامل الإبداعي والوثائقي 
والتاريخي يف هذا الفيلم »

وقال  الكاتب وال�صيا�صي  والإعلمي 
الفيلم  ب�صاأن  بوعزارة  حممد 
العربي  ال�صهيد  حول  الوثائقي 
العامل  بني  املزج  اأن  مهيدي   بن 

والتاريخي   والوثائقي  الإبداعي 
ذلك  يف  داعيا  للوطنية  �رشورة 
الأ�صا�صي  باجلانب  الهتمام  اإىل 
واملتمثل يف التاريخ اجلزائري  عرب 
اإبراز اجلانب الإبداعي  والتاريخي  
ظل  يف  حتى  اأبدا  يتغري  ل  لكونه 

التكنولوجيات احلديثة  .
 

مراد اأوزناجي : » العمل ابتعد 
عن التخوين واتخاذ موقف يف 

التاريخ »

ال�صينمائي  املخرج  اأكد  ومن جهته 
والباحث  يف التاريخ مراد اأوزناجي ، 
يف ت�رشيح خ�ض به يومية »الو�صط« 
اأن هذا العمل جميل واأجمل ما فيه 
 ، العربي  امل�صتوى  على   اأجنز  اأنه 
وخا�صة فيما يخ�ض اجلانب التقني 
حركات  يف  التنويع  حاول  الذي 
كامرياتني  خلل  من  الكامريا 
اإحداهما متحركة وكذلك يف جانب 
الإ�صاءة والظل وامل�صاهد التمثيلية  
العمل  هذا  حاول  تاريخيا  اأما 
التخوين   عن  البتعاد  الوثائقي 
عدا  التاريخ  يف  موقف  واتخاذ 

فاإننا لحظنا وجود عددا من  ذلك 
م�صت�صار  غياب  اأبرزها  الأخطاء  

تاريخي يف هذا العمل.

�صليم اأقار : اجلزيرة الوثائقية  
اهتمت يف الآونة الأخرية 

باإنتاج اأفالم عن  اجلزائر

ال�صينمائي  الناقد  اأو�صح  فيما   
مداخلة  يف  اأقار  �صليم  والإعلمي 
قدمها اأم�ض مبنتدى جريدة احلوار 
اأن اجلزيرة الوثائقية يف 5 ال�صنوات 
باجلزائر  كثري  اهتمت  قد  الأخرية 
عن طريق انتاج اأفلم وثائقية  تتعلق 
باجلزائر اأبرزها  فيلم وثائقي  عن 
هواري  الراحل  اجلزائري  الرئي�ض  
، وفيلم  بومدين ... ثائر يبني دولة 
وثائقي  اآخر يحمل عنوان »�صنوات 
الرئي�ض  عن  جديد«  بن  ال�صاذيل  
فيه  مت  حيث  الراحل   اجلزائري 
التطرق اإىل تاريخ اجلزائر احلديثة 
وثورة املليون ون�صف املليون �صهيد  
عن  اآخر  وثائقيا   فيلما  انتاج   ومت 
بطل املقاومات ال�صعبية  يف اجلزائر 

واملتمثل يف الأمري عبد القادر  .

ماريز كوندي تفوز بجائزة نوبل البديلة لالآداب
كوندي  ماريز  الكاتبة  فازت 
غواديلوب  منطقة  من  القادمة 
البديلة  نوبل  بجائزة  الفرن�صية 
اليوم  عنها  اأعلنت  التي  للآداب 
يف  بحفل  اجلديدة«  »الأكادميية 
موؤقتة  هيئة  وهي  �صتوكهومل، 
الكتاب  من  جمموعة  ت�صم 
واأمناء  واملو�صيقيني  واملمثلني 
املكتبات واملعلمني يف ال�صويد.

»مل  باملنا�صبة  كوندي  وقالت 
يرغب الفرن�صيون اأبدا يف �صماع 
اأن  وي�صعدين  غواديلوب،  �صوت 
هذا ال�صوت املفرد مت العرتاف 
به يف النهاية« وفق ما نقلت جملة 

جون اآفريك.
كنوع  املوؤقتة  الهيئة  وت�صكلت 
بعد  الفراغ  وملء  الحتجاج  من 
ال�صويدية  الأكادميية  اأعلنت  اأن 

متنح  لن  اأنها  املا�صي  ماي  يف 
وذلك  الأدب،  يف  نوبل  جائزة 
للمرة الأوىل منذ احلرب العاملية 

الثانية.
وا�صت�صهدت الأكادميية ال�صويدية 
التنظيم،  اإعادة  اإىل  باحلاجة 
�صببت  اأن  بعد  الثقة  وا�صتعادة 
�صدعا  جن�صي  حتر�ض  ف�صيحة 

عميقا لديها.

�صمت  لكوندي  وبالإ�صافة 
للمر�صحني  املخت�رشة  القائمة 
الكندية  الفيتنامية  املوؤلفة 
الربيطاين  واملوؤلف  ثوي،  كيم 
 57 وكان  نيل جاميان،  الأمريكي 
موؤلفا قد �صمنوا اللئحة الأوىل 

لنيل اجلائزة.
برواياتها  معروفة  وكوندي 
وبينها  التاريخية،  اخليالية 

)املر�صحة  كانت  بينما  »�صيغو«، 
جائزة  حازت  قد  ثوي  الثانية( 
عن   2010 ل�صنة  العام  احلاكم 
رواية »رو« اخليالية التي �صدرت 
لها  رواية  اأول  وهي  بالفرن�صية، 
مغادرة  على  يُجرب  لجئ  عن 

فيتنام.
جاميان  الثالث  املر�صح  اأما 
الإنتاج  غزير  موؤلف  -وهو 

وكاتب �صيناريو- فحظي باإ�صادة 
»ذا  الهزلية  كتبه  �صل�صلة  عن 

�صاندمان«.
اإنها  اجلديدة  الأكادميية  وقالت 
تعتزم حل نف�صها بعد حفل توزيع 
اجلوائز املقرر اأن يقام بالتا�صع 
من دي�صمرب املقبل، ع�صية احلفل 

التقليدي لتوزيع جوائز نوبل.
وكالة اأنباء ال�صعر

20 دولة يف املوؤمتر 
العاملي لل�شعراء بال�شني
افتتحت ال�صني، اليوم فعاليات الدورة الـ38 للموؤمتر العاملي 

لل�صعراء يف مقاطعة “قويت�صو” جنوب غربي ال�صني، مب�صاركة 
اأكرث من 100 �صاعر من اأكرث من 20 دولة ومنطقة، مبا فى 

ذلك الوليات املتحدة واليابان واملك�صيك.
و�صي�صهد املوؤمتر، الذي يعقد يف حمافظة �صويياجن، والتي 

تعرف با�صم “بلدة ال�صعر فى ال�صني” وي�صتمر حتى 16 اأكتوبر 
اجلاري، انعقاد �صل�صلة من املنتديات واملوؤمترات لإ�صدار 

كتب جديدة وجل�صات لإلقاء الأ�صعار.
وحتظى �صويياجن بتاريخ عريق يف ال�صعر، حيث �صهدت 

املحافظة ن�صاأة اأكرث من 100 �صاعر �صيني نظموا ق�صائد 
من اأ�رشة �صوجن )960-1279( اإىل اأ�رشة ت�صينج )1911-1644(، 

حيث ت�صم املحافظة حاليا نحو 200 “�صاعر ريفي” ن�رشوا 
من ما يزيد على 500 ق�صيدة.

 وكالة اأنباء ال�صعر

للباحث العربي اأحمد ال�صعيد

�شدور الكتاب الأول املوؤلف باللغتني ال�شينية والعربية »طريق ال�شني«
العربي  الباحث  يطرح 
الأ�صئلة  ال�صعيد  اأحمد 
اأذهان  يف  تدور  التي 
ال�صني  عن  العرب  معظم 
ال�صيا�صة  جوانب  من 
ال�صينية  والعلقات 
ال�صني  وم�صتقبل  العربية 
عنها  ويجيب  وغريها، 
اخلرباء  اأ�صهر  من  ثمانية 

والأكادمييني ال�صينيني.
الكتاب  موؤخراً  �صدر 
باللغتني  املوؤلف  الأول 
»طريق  والعربية  ال�صينية 
املعجزة،  �رش  ال�صني« 

اخلم�ض  القارات  دار  عن 
واملكتب  ال�صينية 
يف  للمطبوعات  امل�رشي 
من  كتاب  كاأول  القاهرة، 
بني  م�صرتك  وتاأليف  ن�رش 

ال�صني والدول العربية.
ويعد كتاب »طريق ال�صني« 
خ�صي�صاً  يوؤلف  كتاب  اأول 
العربي  القارئ  لتعريف 
ال�صينية  التنمية  باأ�رشار 
يلخ�ض  كما  احلديثة، 
ال�صني  بناء  اإجنازات 
التجربة  اجلديدة وخا�صة 
الإ�صلح  يف  ال�صينية 

والنفتاح والتنمية الذاتية، 
القراء  ي�صاعد  كتاب  وهو 
عام  فهم  تكوين  على 
ال�صيني  الفكر  لأ�صلوب 
احلديثة  ال�صني  ومفاهيم 
املجالت، حيث  �صتى  يف 
كيف  يتفهم  القارئ  يجعل 
طريقهم  ال�صينيون  اختار 
للتنمية،  املتفرد  اخلا�ض 
عليه  يطلق  اأ�صبح  والذي 

ا�صم »طريق ال�صني«.
الأ�صلوب  يعتمد  الكتاب 
فيما  ا�صاأل   « احلواري 
كطريقة  اأجيب«  واأنا  تود 

يطرح  حيث  للتفاهم، 
اأحمد  العربي  الباحث 
ال�صعيد الأ�صئلة التي تدور 
العرب  معظم  اأذهان  يف 
جوانب  من  ال�صني  عن 
والقت�صاد  ال�صيا�صة 
والثقافة  واملجتمع 
ال�صينية  والعلقات 
ال�صني  وم�صتقبل  العربية 
عنها  ويجيب  وغريها، 
اخلرباء  اأ�صهر  من  ثمانية 
ال�صينيني،  والأكادمييني 

كل يف تخ�ص�صه.
 وكالت
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تقنية جديدة تق�صي على اأورام الدماغ املعقدة
طور علماء من جامعة �ساراتوف 
لعالج  تقنيات جديدة  احلكومية 
الدماغ  اأورام  اأنواع  لأ�سد  فردي 
علماء  وقال  عدوانية  الدبقية 
التقنية  اإن  الرو�سية  اجلامعة 
احلاجز  فتح  تت�سمن  اجلديدة 
يعد  الذي  الدماغي،  الدموي 
للمواد  ي�سمح  ل  حمكما  نظاما 
الدقيقية  والكائنات  ال�سامة 
الدم،  عرب  الدماغ  اإىل  بالو�سول 
املناطق  اإىل  الدواء  لي�سل 
املطلوبة )امل�سابة( يف الدماغ.

احلاجز  يف  »نافذة«  و�ستفتح 
الدماغي، ملدة �ساعدة  الدموي 
العالج،  عملية  خالل  فقط 
وبعدها ي�ستعيد احلاجز الدموي 

الدماغي وظيفته العتيادية.
يتم  التح�سريية،  املرحلة  ويف 
)ت�ساهم  البلعمية  اخلاليا  ف�سل 
املري�ض،  دم  من  املناعة(  يف 
التقاط  على  قادرة  خاليا  وهي 
امليتة  اخلاليا  وبقايا  البكترييا 
الغريبة،  املواد  من  وغريها 
ويتم حتميلها بج�سيمات الذهب 
النانوية وبعد ذلك، تُفتح »النافذة« 
الدماغي  الدموي  احلاجز  عرب 
من  وتدخل  الليزر،  با�ستخدام 
حمملة  البلعمية  اخلاليا  خاللها 
اإىل  النانوية  الذهب  بج�سيمات 
وحتدد  مبا�رشة  الدماغ  اأورام 
واأ�ساف  الورم،  واأبعاد  نطاق 
الباحثون اأن العالج الفعال لأورام 

الدماغ يتحقق عن طريق تعري�ض 
النانوية  الذهب  ج�سيمات 
)حدود(  اأطراف  يف  املحقونة 
نحو  بطول  ليزرية  لأ�سعة  الورم 

800 نانومرت. وتعد هذه الطريقة 
الأجنح لقتل اخلاليا ال�رشطانية 
منع  اأو  متاما  انت�سارها  ووقف 

ظهورها من جديد.

الأرق

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

عمر الدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

هو داء ي�سيب الإن�سان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  الإ�سطرابات  منها 
الأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

طور علماء خمترب �ستانفورد الوطني يف اأمريكا 
عالجا جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة الذاكرة بعد 

احلوادث ويعالج مر�سى األزهامير.
وتتلخ�ض تقنية العالج اجلديدة بالك�سف عن 

املناطق املت�رشرة يف الدماغ، جراء احلوادث اأو 
الأمرا�ض الع�سبية املختلفة، بتخطيط كهربائي 

من نوع جديد عرب و�سل الدماغ باأقطاب 
كهربائية ت�سخ اإليه �سحنات معينة.

و�سيحدد التحفيز من خالل الأقطاب املناطق 
الأكرث �سعفا يف الدماغ، والتي �ستعالج وت�ستعيد 
ن�ساطها بعد تعري�سها لنب�سات كهرومغناطي�سية 

موجهة وت�ساعد هذه التقنية اجلديدة على 
حتفيز عمل الدماغ بعد اإعادة ت�سكيل الو�سالت 

الع�سبية يف املناطق امل�سابة منه، ويعتقد 
العلماء اأن هذه الطريقة �ستب�سط اإىل حد كبري 
عالج الكثري من الأمرا�ض احلديثة كاألزهامير 

وداء باركن�سون واخلرف باأ�سكاله املتعددة، 
ف�سال عن اإ�سابات الدماغ جراء حوادث ال�سري 

وغريها من الكوارث.  

ك�سفت درا�سة حديثة اأن دماغ ال�سخ�ض الذي ي�سعر باأنه ل يزال �سابا، حتى 
واإن تقدم به العمر، ي�سيخ ببطء ويتمتع بخ�سائ�ض حيوية اأكرث �سبابا من عمره 

احلقيقي. تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�ساحبة �سل�سلة من العمليات 
البيولوجية غري العك�سية والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم فت�سبب �سيخوخته، مبا 

يف ذلك �سيخوخة الدماغ. لكن التقدم يف العمر ل يبدو وا�سحا على كل الب�رش 
بنف�ض الطريقة، فالعمر »الذاتي« )كيفما ي�سعر الإن�سان بعمره( يختلف من 
اإن�سان لآخر، وهنا يطرح ال�سوؤال: هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�سيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�سات اجلديدة التي اأجراها علماء من جامعة 
�سيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن الأ�سخا�ض الذين ي�سعرون اأنف�سهم �سبابا، 

يظهرون بالفعل دلئل اأقل على �سيخوخة الدماغ، مقارنة بالأ�سخا�ض الذين 
ي�سعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

 حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�سا�ض ال�سكر 

من اجلهاز اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�سا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�سع �ساعات 
من ابتالعه.

وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�سيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ساعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى 

ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة الإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�سغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

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

من م�صاق الكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رشطان الثدي، �سيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت الأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�سى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان 
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ل ي�ستفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�سائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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لح عالقته باهلل  �أْعَقُل �لعقالء من �أ�صْ
 و قال: للَعْبد رٌبّ هو ُمالقيه، وبيٌت اأخري 

رت�صي  هو �صاِكُنه لحمالة، فيْنبغي له اأن ي�صْ
رَبُّه قبل ِلقاِئه، واأن يْعمر بْيَتُه قبل الْنِتقال 

اإليه، تنتهي اإىل اهلل، وتنتهي اإىل ما حتت 
الأر�ْض وهو القرب، قال تعاىل:  ﴿ اإَِنّ اإَِلْيَنا 

اإَِياَبُهْم * ُثَمّ اإَِنّ َعَلْيَنا ِح�َصاَبُهْم﴿  ]�صورة 
الغا�صية: 26-25[  فاأْعَقُل العقالء الذي 
ُه �صاِئٌر اإليه،  لح عالقته باهلل تعاىل لأَنّ اأ�صْ

َر قرْبه بالأنوار وهي الأعمال ال�صاحلة  وَعَمّ
لأَنّ م�صريُه اإليها، فالقرْبُ �صندوق الَعَمل، 

ل بّد من عمٍل �صالٍح وخاِل�ٍض هلل عز وجل 
ًة  َك َرْو�صَ يكون لك نوراً يف القرب، يْجعل قرْبَ
من ِريا�ض اجَلَنّة، الْنِتقال من بيٍت َفْخٍم اإىل 

مرْت ون�صف اأو مرتين حتت الأْر�ض، دون 
ة، ول  ِفَيّ اإ�صاءة، ول �صرياميك، ول اإ�صاءة َمْ

تْزيني، فال قرْبَ ِبَخْم�ض ُنوم اأ�صا�صًا، اإمنا قرْبٌ 
حتت الأْر�ض، فالْنتقال من هنا اإىل هناك 
ة  ا املوؤمن فيْنَتِقل اإىل رْو�صَ �صيٌء ُميف، اأَمّ

من ريا�ض اجلَنّة، للَعْبد رٌبّ هو ُمالقيه، 
وبيٌت اأخري هو �صاِكُنه لحمالة، فينبغي له اأن 
َي رَبُّه قبل ِلقاِئه، واأن يْعمر بيته قبل  رْت�صِ ي�صْ

النِتقال اإليه .

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�صْ واملَُحَرّ
على اأْمر اهلل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�صول وما ل 
يْعني، حتى اإَنّ النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم يقول:
))اإياكم وف�صول الَنّظر فاإنه 

يبذر يف النف�ض الهوى ((
 �صيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َصَك تتاأَمّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�صْ ت�صْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�صْ
ل بالزيادة يف الب�صاِئع  يتاأَمّ

ل  وال�صيارات والأْجهزة ويتَخَيّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنّ

ث �صعوراً  الف�صول الزاِئد ُيَوِرّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�صعور ُم�صْ

والنبي عليه ال�صالة وال�صالم 
علمنا كلما راأْيَت �صيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َض اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�صَ �صْ َعْي�ُض الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�ض 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�صحيحة، 

و�صالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�صْ ُتَقِوّ

اأن حُتافظ على �صالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�صيف اإىل  اأن ُتَقِوّ
ِتك �صعاَدًة؛ ثالث  �صالمتك وُقَوّ

ِحْميات: حمية عن املعا�صي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى اهلل . وحمية عما �صِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأوالً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- واالجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  واالإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  االأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة 
النا�ص ون�سيانهم، قال بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�ص«،  لهلك  النا�ص  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولوال 
ويف االأثر »لوال �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ال تزول اإال بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�صلحة املوؤمن، كان ال�صحابة 

عندما ي�صاألون النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عن �صيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�صِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�صْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �صاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َصاأََلَك 
ِعَباِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، فلم يجعل اهلل بينه 

وبني عباده اأي وا�صطة، حتى اأ�صرف اللق �صلى اهلل عليه و�صلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإن ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�صدق واإخال�ض، بت�صرع وانك�صار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيّ اأوقات الإجابة كاآخر �صاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده 

وال�صالة على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، ويكون متو�صاأ م�صتقبل 
القبلة رافًعا يديه م�صمومتني بذل وانك�صار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�صتجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي اهلل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرّ َواأَ ِنَي ال�صُّ اأ�صابه ما اأ�صابه من املر�ض، قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَِنّ َم�َصّ
{، وكذلك  ٍرّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�صرة ِمن اهلل }َفَك�َصْفَنا َما ِبِه ِمْن �صُ اأَْرَحُم الَرّ

ملا ا�صتاق زكريا عليه ال�صالم للولد، قال بخ�صوع تام هلل -تعاىل-: }رِبّ َل َتَذْرِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�صرة: }َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�صْ



ت�سليةالأحد 14  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل05 �صفر 1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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م�ؤخرا  كيا  ا�ضتعر�ضت 
 Niro" الكهربائية  �ضياراتها 
طرحها  املنتظر   "EV
العام  خريف  الأ�ض�اق  يف 

اجلاري.
ال�رشكة  يف  اخلرباء  ويت�قع 
هذه  تلقى  اأن  امل�ضنعة 
يف  كبريا  رواجا  ال�ضيارة 

ال�ض�ق الأمريكية والأوروبية، 
ي�ل�ن فيها  النا�س  بداأ  والتي 
بال�ضيارات  كبريا  اهتماما 

الكهربائية ال�ضديقة للبيئة.
تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
بن�ضختني،  ال�ضيارة  هذه 
مبحرك  مزودة  الأوىل 
اأح�ضنة،   204 بعزم  كهربائي 

وبطاريات بقدرة 64 كيل�اط 
قطع  على  وقادرة  �ضاعة، 
ال�احدة،  بال�ضحنة  كلم   380
ف�ضتاأتي  الثانية  الن�ضخة  اأما 
ح�ضانا   135 بعزم  مبحرك 
 39.2 بقدرة  وبطاريات 
لقطع  تكفي  �ضاعة،  كيل�اط 
بال�ضحنة  كلم   240 م�ضافة 

ال�احدة.
ك�ريا  يف  كيا  خرباء  وي�ؤكد 
تلقت  ال�رشكة  اأن  اجلن�بية 
 5000 من  اأكرث  الي�م  حتى 
ال�ضيارة،  هذه  ل�رشاء  طلب 
ت�ضلم  اأن  املنتظر  ومن 
خريف  ملالكيها  ال�ضيارات 

العام اجلاري.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�ضي�س
م�ديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ضتك�ن 
اأول م�ديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�ضيل ت�ضميم ال�ضيارة 

الختبارية اإ�ضين�ضا.
�ضحيح اأن النم�ذج 

الختباري مم�ه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ضاء ت�ضميم افرتا�ضي ملا 

�ضتبدو عليه ال�ضيارة، حيث 
يظهر ح�ض�لها على ال�ضبك 

الأمامي الذي على �ضكل 
“ُعرف الديك”، امل�ضابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�ضميم اجلديد بامل�ضابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يت�قع 

اإجراء تغيري حيث �ضتُبقي 
G90 على ط�ل 5.205 مرت، 

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

3.16 مرت.
اأما م�لدات الطاقة، فقد 
يتم حت�ضينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �ضلندر بق�ة 334 
ح�ضان، تريب� 6 �ضلندر بق�ة 

370 ح�ضان، كذلك 5 لرت 8 
�ضلندر بق�ة 425 ح�ضان، 
على اأن تت�فر كل الن�ضخ 

قيا�ضياً بجري اأوت�ماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�ضي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�ضب
Car Blog، جيني�ضي�س 
G90 م�ديل 2019 �ضيتم 
تد�ضينها ر�ضمياً يف ك�ريا 

اجلن�بية خالل ن�فمرب 
املقبل، على اأن ت�ضل 

لالأ�ض�اق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�ضدرت بي اإم دبلي� ر�ضميا اأ�ضعار الفئة الثامنة 
ك�بيه اجلديدة كليا، يف �ض�قها املحلي باأملانيا.

�ضتتاح ال�ضيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�ضعر 100،000 و125،700 ي�رو 
)432،500-543،700 ريال( على الت�ايل لكل 

منهما.
كال امل�ديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوت�ماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريب� مزدوج 3 لرت 6 �ضلندر بق�ة 315 ح�ضان 

و680 ني�تن.مرت من عزم الدوران ويتيح للم�ديل 
النطالق من 0-100 كيل�مرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فه� تريب� مزدوج 4.4 لرت 

8 �ضلندر بق�ة 523 ح�ضان و750 ني�تن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيل�مرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�ضافية بال�ضيارة 

 S-Class الرائدة، �ضي�ضبح �ضعرها اأغلى من
ك�بيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

ي�رو وهي مت�فرة مبحرك V8 بق�ة 462 ح�ضان.
تكلّف حزمة M �ضب�رت ما مقداره 5،550 ي�رو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكرب�ن 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال( بدون احت�ضاب تكلفة 3،000 ي�رو 

)13،000 ريال( لإ�ضافته بال�ضقف.
هذا و�ضيتم اإطالق بي اإم دبلي� الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�ض�اق العاملية خالل الأ�ضابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ضاحة ملناف�ضة مر�ضيد�س 
بنز S-Class ك�بيه وب�ر�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ضتعر�ضت �رشكة IAT Design ال�ضينية �ضيارة "Karlmann King" التي �ضنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�ضب م�قع "CarAndBike" املتخ�ض�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�ضيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�ضمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�ضن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�ضلب.

وي�ضمن الق�ة والأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�ضط�انات، �ضعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�ضان، قادرة علي بل�غ �رشعة ق�ض�ي ت�ضل اإيل 160 كيل� مرت / �س. وتتميز ال�ضيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�ضا�ضة بالزما كبرية مل�ضاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ض�ت، بالإ�ضافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ضاخنة، وماكينة ل�ضنع 
القه�ة، واأماكن خم�ض�ضة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�ضيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��ضائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�ضناعة 12 ن�ضخة من 

هذه ال�ضيارة فقط ح�ل العامل ب�ضعر ي�ضل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�ضفت �رشكة ت�ضنيع ال�ضيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �ضياراتها  اأول  �ضتك�ن  والتي  مازدا6  �ضيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�ضيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�ضخة  اأول  �ضتك�ن 
يف �ضيف العام احلايل 2018، كما �ضيك�ن اأ�ضحاب 

ال�ضيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�ضكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�ضيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�ضدار 
�ضمن  �ضتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي 
اإ�ضافات نظام الت�ضغيل الذكي امل�ج�د يف �ضيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�ضم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�ضيارة  املن�ضتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�ضيارات مل يتحدث 
ا�ضتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ضتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�ضافة من�ضتي ق�قل واآبل يف العام املا�ضي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي ال�عرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مط�رة ك�ضفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ض�لنيت�ضن�غ�ر�ضك يف �ض�احي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املط�رة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�ضة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل م��ضك�.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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�سكايب يدعم االآن اإي�ساالت قراءة الر�سائل

�أو  �لقر�ءة  باإي�صاالت  تُ�صمى  ما 
�ملحادثة،  د�خل  �لقر�ءة  �إعالمات 
�الت�صاالت  لتتبع  مفيدة  طريقة  تُعّد 
�الأ�صباب  عن  �لنظر  وبغ�ض  �لن�صية، 
�الإعالم  هذ�  ير�قب  �ل�صخ�ض  يظُل 
لتكون هذه �خلا�صية مفيدة للكثريين، 
يف نف�ض �ل�صياق ولكن يف مو�صوع �آخر 
نعلم جميًعا �أن �صكايب ال يدعم هذه 
�ملطاف  نهاية  يف  ولكن  �الإي�صاالت، 

ح�صل عليه.
متاحة  �الإ�صافة  هذه  �أن  �الإ�صارة  مع 
 Insiders �ملعاينة  ن�صخة  يف  �الآن 
عموًما  ر�صمي،  حتديث  يف  ولي�ض 
�لر�صالة  �مُل�صتقِبل  يقر�أ  عندما 
�أ�صفل  �ل�صخ�صية  �صورته  �صتظهر 
يف  حا�صل  �لدعم  وهذ�  �لر�صالة، 
�ملحادثة  �أو  �لفردية  �ملحادثة 
�جلماعية، متاًما مثل ما هو معمول به 

.Hangouts يف تطبيق ما�صنجر و
فقط  متوفرة  �مليزة  الأن  ونظًر� 
�صتظهر   ،Skype Insiders لـ 
عندما  فقط  �لقر�ءة  �إعالمات 
و�مُل�صتقِبل  �مُلر�صل  من  كٍل  يكون 
ي�صتخدمان ن�صخة �ملعاينة، كما �أنها 
لن تظهر يف �لر�صائل �جلماعية �لتي 

ت�صم �أكرث من 20 �صخ�ض.
�أن  مايكرو�صوفت  �أو�صحت  �أخرًي� 

مبعنى  �إجبارية،  لي�صت  �مليزة  هذه 
�أن كل م�صتخدم يف �صكايب له �حلرية 
�ال�صرت�ك  �إلغاء  �أو  �ال�صرت�ك  يف 
�إعد�د�ت  �إىل  باالنتقال  وذلك  فيها 
�ل�رشكة  ت�صع  مل  كذلك  �خل�صو�صية، 
وقت بعينه الإطالق �لتحديث للجميع، 
�صهر  من  �أكرث  ي�صتغرق  لن  ولكن 
لو�صوله هذ� ما عودتنا عليه �ل�رشكة 

يف خدماتها.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�صد بع�ض �مل�صتخدمني حتديث �إن�صتغر�م �الأخري �لذي �أ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات �مللفات �ل�صخ�صية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث الأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »�إ�صد�ر جتريبي من 

�إن�صتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة الإعالم �مل�صتخدمني باإ�صعار�تهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�صخ�صية يف �إن�صتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب �إن�صتغر�م مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »�إن�صتغر�م 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني �لذين ر�صدو� رمز �الإ�صعار�ت على �إن�صتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �الجتماعية ميلك �إن�صتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�صتخدمني 
�إىل تويرت لي�صفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�صخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل �أ�صهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�صتغر�م ير�صل يل �إ�صعار�ت عن �أن�صطة �أ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �صعرت 
باالنزعاج من �أن في�صبوك �أ�صافت �الإ�صعار�ت �إىل ح�صابي على 

�إن�صتغر�م، ولكن هذ� يعني �الآن �أنه لي�ض علي �لتحقق من في�صبوك 
على �الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�صعار يف �إن�صتغر�م! ال �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي �إن�صتغر�م على 
��صتخد�م في�صبوك، �لذي �صهد �نخفا�صا و��صحا يف �ال�صتخد�م بني 

�ل�صباب خالل �ل�صنو�ت �الأخرية.
و�أو�صح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�صف م�صتخدمي 

�الإنرتنت يف �لواليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �الأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�سام�سونغ تك�سف عن تلفزيون 
»يختفي« باالندماج مع حميطه

ظلت �أ�صكال و�أحجام �لتلفزيونات 
»لعنة« م�صممي �لديكور �لد�خلي 
�صيئا  يبيت  قد  ذلك  ولكن  لعقود، 
�صام�صونغ  ووعدت  �ملا�صي  من 
فائقة  جديدة  �صا�صة  بطرح 
�لو�صوح تندمج مع �جلد�ر عندما 
تكون خارج �ال�صتخد�م، و�صتقدم 
�صا�صة »QLED TV« تقنية ت�صبه 
�للون  تغيري  على  قادرة  �حلرباء، 
وتعك�ض  غام�ض،  ب�صكل  و�لنق�ض 
بها  �ملحيط  و�الأ�صكال  �الألو�ن 
و�صع  يف  �لتلفزيون  يكون  عندما 
»ambient mode«، و�صت�صبح 
لتحقق  �صممت  �لتي  �ل�صا�صة 
�لتميز �جلمايل، جزء� من �الأثاث 

�ملنزيل.
وو�صف روبرت كينغ، نائب رئي�ض 
�ال�صتهالكية  �الإلكرتونيات  ق�صم 
�لتكنولوجيا  �صام�صونغ،  لدى 
م�صري�  »ر�ئدة«،  باأنها  �جلديدة 
نقول  الأن  �لوقت  »حان  �أنه  �إىل 
�ململة  �لتلفاز  ل�صا�صات  ود�عا 
الأ�صحاب  �ملنزل«وميكن  يف 
�لتقاط  �مل�صتقبلي  �لتلفزيون 
وبذلك  �خللفي،  �جلد�ر  �صورة 
ثم  �ل�صورة  على  �ل�صا�صة  تتعرف 
دمج  وميكن  حميطها  مع  تتكيف 

�لتلفزيون 
�ملزود بتقنية 4K، مع �جلدر�ن 

�ملنقو�صة،  و�جلدر�ن  �لبي�صاء 
للغاية  �لرقيق  �الإطار  تاركا فقط 
�صبط  ميكن  كما  مرئيا  لل�صا�صة 
و�صع �لتلفزيون ليعر�ض معلومات 
مفيدة على مد�ر �ليوم مثل عناوين 
�ملرور  حركة  وتقارير  �الأخبار 
هذه  ولكن  �لطق�ض،  وحتديثات 
�لتكنولوجيا �ملذهلة تاأتي مكلفة، 
حيث تبد�أ �الأ�صعار مبا يزيد قليال 
عن 1562 دوالر� �أمريكيا لل�صا�صة 
بقيا�ض 55 بو�صة، وميكن للعمالء 
�الختيار بني 55 و65، و75 بو�صة 
�لتي تاأتي بتكلفة تزيد عن 3255 

دوالر� �أمريكيا.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رشكة موتوروال �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�صحافة 
�ل�رشكة  حل�صور حدث ر�صمي �صتقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �صيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�صف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�صري  �الأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�صم 

Power مت�صابهة �إىل حد ما يف �ل�صكل 
�ملو��صفات  يف  �الختالفات  بع�ض  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �صتكون �صمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �صتعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�صتتلقى �لتحديثات ب�صكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�صا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �صل�صلة Z وهذ� 

�صتك�صف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�صطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��صفات قوية .
�صهر  من  �كرث  يف�صلنا  حال  كل  على 
�الآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �صيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �الأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�صف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�صرت  ح�صب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��صل  �صبكات  يف  �ملن�صور  �لدعوة 
�الأنظار  بالتاأكيد  هناك   �الجتماعية 
�صل�صلة  من  �ل�صاد�ض  �جليل  �إىل  تتجه 
با�صم  �صلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  باالإ�صافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�صة  ومتو�صطة  رئي�صية  هو�تف 
ت�رشيبات  اليوجد  �الآن  حتى  �ل�صعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��صفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��صفات 
و�لذ�كرة  �ل�صا�صة  وحجم  �ملعالج  نوع 

الز�لت  �لدعوة  �أي�صاً  ذلك  وما�إىل 
�صيكون  هل  و��صح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �صيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتوروال رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�صفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �الأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�الإليكرتونية.  �الأجهزة  يف  �مل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  و��صتطاعت 

رقم قيا�صي باالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دوالر 
�لعام �ملا�صي  �الأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�صد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�صية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�صا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�صية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�الأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك �الأرباح؛ مثل �الأجهزة، 

�ل�صا�صات، �لبطاريات، … وغريها.



و  النقابات  و  اجلمعيات  هذه  ذكرت  و 
ن�رشت  عري�ضة  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 
اليوم ال�ضبت اأنه »بتاريخ 17 اكتوبر 1961, 
اجلزائريني  من  الآلف  ع�رشات  تظاهر 
حظر  �ضد  بباري�س  �ضلمية  بطريقة 
عليهم  فر�ضته  الذي  التمييزي  التجوال 

احلكومة يف ذلك الوقت 
مي�ضال  الوزراء  رئي�س  اآنذاك  كان  حيث 
كان  و  اجلزائر  ا�ضتقالل  �ضد  دبري 
حتت  بابون  موري�س  ال�رشطة  حمافظ 
اوامره. و كان اجلزائريون اآنذاك يدافعون 
عن حقهم يف امل�ضاواة و ال�ضتقالل و حق 
ال�ضعوب يف تقرير امل�ضري«, م�ضيفني اأنه 

يف ذلك اليوم و الأيام 
املوالية »مت توقيف الآلف من املتظاهرين 
و �ضجنهم و تعذيبهم ل�ضيما من قبل +قوة 
ال�رشطة امل�ضاعدة+ و طرد معظمهم اإىل 
�ضحايا  منهم  املئات  قتل  بينما  اجلزائر 
عنف و وح�ضية قوات ال�رشطة«, و تاأ�ضفت 
موري�س  جمعية  فيها  مبا  اجلمعيات  هذه 
فيه  مبا  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  و  اأودان 

احلزب ال�ضيوعي الفرن�ضي و حزب اأوروبا 
تعرتف  مل  »فرن�ضا  اأن  كون  اليكولوجي 
بعد مب�ضوؤوليتها يف احلروب ال�ضتعمارية 
و  اجلزائر«  حرب  ل�ضيما  �ضنتها  التي 
الدولة  تعرتف  باأن  عري�ضتهم  يف  طالبوا 
»التع�ضفي«  العتقال  الفرن�ضية مب�ضوؤولية 
للجزائريني اأثناء حرب اجلزائر و احلق يف 
احل�ضول على الأر�ضيف ل�ضيما للموؤرخني 

واملواطنني و ت�ضجيع البحث التاريخي يف 
فرن�ضي-جزائري  اإطار  يف  امل�ضائل  هذه 
بالقول »على  اأ�ضافوا  و  و دويل  م�ضتقل, 
الرئي�س الفرن�ضي اأن يعرتف با�ضم فرن�ضا 
و يدين جرمية الدولة هذه كما فعل موؤخرا 
قبل  من  اأودان  موري�س  لغتيال  بالن�ضبة 
تعذيب  نظام  وجود  و  الفرن�ضي  اجلي�س 

معمم خالل الفرتة ال�ضتعمارية ». 

م.ي/وكاالت

جمازر 17 اكتوبر 1961 بباري�س

عري�سة تطالب ماكرون باالعرتاف بجرمية الدولة الفرن�سية
رفعت جمموعة من الفعاليات االجتماعية يف فرن�سا عري�سة  مطلبية اإىل الرئي�س الفرن�سي تطالبه فيها 

باالعرتاف مب�سوؤولية الدولة الفرن�سية عن جرميتها الف�سيعة املرتكبة يف حق اجلزائريني قبل ب�سعة اأيام 
من اإحياء ذكرى املجازر املرتكبة �سد اجلزائريني يف 17 اكتوبر 1961 بباري�س, الرئي�س الفرن�سي اميانويل 

ماكرون باالعرتاف مب�سوؤولية الدولة الفرن�سية يف هذه املجازر و اإدانتها.

رو�سيا 

ت�سميم حمرك 
�ساروخي يعمل 

بالبالزما
للتقنيات  الرو�ضي  املكتب  يقوم 
حمرك  بت�ضميم  الكيميائية  الأوتوماتيكية 
اأ�رشة  اأ�ضا�س  �ضي�ضكل  �ضاروخي,  بالزما 
اخلالية  ال�ضاروخية  الكهربائية  املحركات 
وقال  الكبرية,  القدرة  ذات  الأقطاب  من 
نائب مدير املعهد الرو�ضي للبحوث العلمية 
يف جمال امليكانيكا التطبيقية والديناميكا 
قوة  اإن  اأوبوخوف,  فالدميري  الكهربائية, 
املحرك قد تبلغ مئات الكيلوواط. وميكن 
الأيونية  الكهربائية  املحركات  ا�ضتخدام 
العايل  بالرتدد  العاملة  البالزما(  )حمركات 
لرفع  كيلوواط,   20-15 قوة  تنتج  والتي 
الأجهزة الف�ضائية الثقيلة اإىل مدارات عالية 

بعد و�ضولها املدار الأر�ضي املنخف�س.
»اإينريغوما�س«  �رشكة  موقع  على  وجاء 
ت�ضميم  عملية  على  ت�رشف  التي  الرو�ضية 
اجلديد  للمحرك  اأول منوذج  اأن  املحرك, 
يولد قوة 3 كيلوواطات, �ضيك�ضف عنه بعد 
ظروف  يف  احلرارية  لالختبارات  خ�ضوعه 
املخترب. ثم �ضيتم تطويره ليكون قادرا على 

اإنتاج قوة تقدر مبئات الكيلوواط.

العراق

عبد املهدي يقابل
601  مر�سح ملن�سب 

وزير يف حكومته
الوزراء  لرئي�س  الإعالمي  املكتب  اأعلن 
عن  املهدي  عبد  عادل  املكلف  العراقي 
ملن�ضب  للرت�ضح  النهائية  النتائج  خال�ضة 
واختار  الإلكرتونية,  البوابة  طريق  عن  وزير 
يف  وورد  ملقابلتهم,  مر�ضح   601 اأف�ضل 
اإغالق  املهدي:«مت  عبد  مكتب  عن  بيان 
املحدد  املوعد  يف  الإلكرتونية  البوابة 
يوم  ع�رش  من  الرابعة  ال�ضاعة  متام  يف 
اخلمي�س املوافق 11 اأكتوبر 2018 وبلغ عدد 
على  توزعت   )15184( املكتملة  الرت�ضيحات 
اأن  واأ�ضاف  والوزارات«.  املحافظات  جميع 
»عدد املر�ضحني من حملة �ضهادة الدكتوراه 
بلغ )1778( بن�ضبة )12%(, ومن حملة �ضهادة 
املاج�ضتري )2200( بن�ضبة )14%(, فيما بلغت 
والذكور   )%15( الإناث,  تر�ضيحات  ن�ضبة 
)85%( ون�ضبة املر�ضحني امل�ضتقلني )%96(«.

�سور الغزالن بالبويرة

عمود كهربائي يتو�سط 
�ساحة مدر�سة

اإذا ثبت تورطها يف اختفاء خا�سقجي

ترامب يتوعد ال�سعودية  
بـ«عقاب �سديد« 

املدر�ضة  تالميذ  اأولياء  اأبدى 
 « حمدي  بوثلجة   « الإبتدائية 
جنوب  الغزلن  ب�ضور  الواقعة 
تخوفهم  البويرة  ولية  عا�ضمة 
املحدق  اخلطر  من  ال�ضديد 
عمود  بتواجد  اأكبادهم  بلفذات 
كهربائي يف و�ضط �ضاحة املدر�ضة 
حقيقيا  خطر  ي�ضكل  الذي  الأمر 
على حياتهم يف كل حلظة خا�ضة 

اإذا علمنا ان هوؤلء التالميذ �ضغار 
اخلطر  ذلك  اإىل  ينتبهون  ل  ال�ضن 
نا�ضد  ال�ضياق  ويف   , بهم  املحدق 
امل�ضوؤولة  اجلهات  كافة  حمدثونا 
واملعنية من اجل التدخل العاجل 
لتخاذ الإجراءات الالزمة واإنقاذ 
اأبنائهم قبل فوات الأوان وحدوث 

ما ل يحمد عقباه .
 اأح�سن مرزوق

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  توعد 
�ضديد«,  »عقاب  بـ  الريا�س  ترامب 
اإذا ثبت تورطها يف اختفاء ال�ضحفي 

ال�ضعودي جمال خا�ضقجي.
برنامج  مع  مقابلة  يف  ذلك  جاء 
»�ضي  �ضبكة  على  دقيقة«  »�ضتون 
ن�رشت  الأمريكية,  نيوز«  اإ�س  بي 
وقال  ال�ضب,  اأم�س  منها  مقتطفات 
ال�ضعوديون  يكون  »رمبا  ترامب: 
واإذا   )..( خا�ضقجي  اختفاء  وراء 
الوليات  بهم  ف�ضتلحق  ذلك  ثبت 

املتحدة عقابا �ضديدا«.
واأ�ضاف اأن الأمر يعد »خطريا ب�ضكل 
خا�س, لأن هذا الرجل �ضحفي«ومن 

الأمريكية  ال�ضبكة  تبث  اأن  املقرر 
املقابلة كاملة غدا الأحد. واختفت 
الثاين  يف  ال�ضعودي  ال�ضحفي  اآثار 
دخوله  عقب  اجلاري,  اأكتوبر  من 
الرتكية  اإ�ضطنبول  قن�ضلية بالده يف 
لإجراء معاملة ر�ضمية تتعلق بزواجه 
خديجة  خا�ضقجي  خطيبة  وقالت 
اإعالمية,  ت�رشيحات  يف  جنكيز 
القن�ضلية  مبنى  حتى  رافقته  اإنها 
ومل  املبنى  دخل  واإنه  باإ�ضطنبول, 
امل�ضوؤولون  نفى  فيما  منه  يخرج 
الرجل  اإن  وقالوا  ذلك,  ال�ضعوديون 
بعد  غادرها  لكنه  القن�ضلية,  زار 

ذلك.

تيارت

 توفري 90 األف قنطار من بذور احلبوب 

املتحف الوطني اأحمد زبانة لوهران 

�سيانة 108 قطعة متحفية قدمية

يف حادثني منف�سلني بامل�سيلة

وفاة 5 اأ�سخا�ص 4 منهم من عائلة واحدة 

البذور  من  قنطار  األف   90 تخ�ضي�س  مت 
املعاجلة ملختلف اأنواع احلبوب موجهة ل4 
احلبوب  تعاونية  يف  منخرطني  فالح  األف 
به  اأفاد  ح�ضبما  لتيارت,  اجلافة  واخل�رش 
اأن  م�رشوق  جمال  واأو�ضح  التعاونية.  مدير 
بتيارت  اجلافة  واخل�رش  احلبوب  تعاونية 
خ�ض�ضت 90 األف قنطار من البذور ملو�ضم 
احلرث والبذر الذي انطلق بداية �ضهر اأكتوبر 
 4 احتياجات  متثل  اأن  يتوقع  حيث  احلايل 
التعاونية  اإقليم  يف  متواجدين  فالح  األف 

للولية  ال�ضمالية  املناطق  ي�ضمل  والذي 
واأبرز ذات امل�ضدر اأن التعاونية تتوفر على 
190 األف قنطار من البذور يف �ضكلها اخلام 
مبخازنها واملتمثلة يف 142 األف قنطار من 
القمح  من  قنطار  و17.200  ال�ضلب  القمح 
قنطار  و2.060  ال�ضعري  من  و27.600  اللني 
من  ذاتها  التعاونية  ومتكنت  اخلرطال  من 
جتميع حوايل 7ر1 مليون قنطار من احلبوب 
احل�ضاد  حملة  خالل  اأ�ضنافها  مبختلف 

الدر�س ملو�ضم 2018-2017   

 108 تنظيم  واإعادة  �ضيانة  مت 
العهد  اإىل  تعود  اأثرية  قطعة 
باملتحف  تتواجد  القدمي 
الوطني العمومي » اأحمد زبانة 
» لوهران, ح�ضبما اأ�ضتفيد لدى 

هذه املوؤ�ض�ضة املتحفية .
املجموعات  هذه  وتتعلق 
و  تيجان  و  جنائزية  بنق�ضية 
اأدوات  و  مذبح  و  ميلية  ن�ضب 
و  اإهدائية  نق�ضية  و  طحن 
اأخرى تذكارية تعود اإىل احلقب 

والرومانية  البونية  التاريخية 
ملا  وفقا   , البيزنطية  و 
التن�ضيط  ق�ضم  رئي�ضة  ذكرته 
البيداغوجية  و  والور�ضات 

بذات املتحف .
وجرت هذه احلملة التي �ضملت 
الت�ضخي�س  و  الفح�س  اأي�ضا 
املتحفية  املجموعات  لهذه 
يف الفرتة املمتدة من 2 اإىل 7 
اأكتوبر اجلاري , اإ�ضتنادا نادية 

بلعادل .

يف  اأم�س,  اأ�ضخا�س   )05( خم�ضة  تويف 
حادثني مروريني منف�ضلني ببلديتي »عني 
احلجل« و«مقرة » بولية امل�ضيلة ح�ضب 
ماعلم من احلماية املدنية خلف احلادث 
الول الذي وقع باملكان امل�ضمى �ضوبلة 
بوطالب  بلدية   28 رقم  الوطني  الطريق 
اثر  امل�ضيلة  قطاع  خارج  -�ضطيف 
خلف  مقطورة  ذات  �ضاحنة  انقالب 
�ضنة   51 العمر  من  يبلغ  �ضخ�س  هالك 
اإىل  وجرح اخر نقلوا من طرف احلماية 
الثاين الذي  اأما احلادث  م�ضت�ضفى مقرة 

وقع باملكان امل�ضمى راأ�س العود الطريق 
الوطني رقم 08 خمرج بلدية عني احلجل 
خلف  و�ضيارة  �ضاحنة  بني  ا�ضطدام  اثر 
واحدة  عائلة  من  ا�ضخا�س  اربع  هالك 
و امراتني( ترتاوح اعمارهم بني  )رجلني 
21/ 54 �ضنة نقلوا من طرف احلماية اإىل 
احلجل  بعني  اخلدمات  املتعددة  العيادة 
م�ضلحة  اإىل  املتوفني  حتويل  مت  حيث 
الأمن  م�ضالح  فتحت  اجلثث  حفظ 

حتقيقا يف احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

تي�سم�سيلت 

فيلم وثائقي للرتويج 
لل�سياحة اجلبلية 

�ضيتم النطالق خالل بداية �ضهر دي�ضمرب املقبل يف 
لل�ضياحة اجلبلية باحلظرية  ت�ضوير وثائقي ترويجي 
يعد  والذي  احلد)تي�ضم�ضيلت(  بثنية  لالأرز  الوطنية 
الأول من نوعه على م�ضتوى الولية, ح�ضبما اأفاد به 
اأم�س ال�ضبت رئي�س اجلمعية ال�ضياحية للحفاظ على 

املعامل الأثرية لبلدية ثنية احلد �ضاحبة املبادرة.
الوطنية  الدورة  هام�س  على  حدان  خالد  واأو�ضح 
وامل�ضي  اجلبلية  الهوائية  للدراجات  اخلام�ضة 
بغابة  اليوم  فعالياتها  اختتمت  التي  والتخييم 
مع  بالتعاون  �ضي�ضور  الذي  الفيلم  هذا  اأن  »املداد« 
اجلواري  الريا�ضي  للمركب  الب�رشي  ال�ضمعي  نادي 
لقرية »عمرونة« ببلدية ثنية احلد ودار حظرية الأرز 
بها  تزخر  التي  اجلذابة  الطبيعية  املوؤهالت  �ضيربز 
الأطل�ضي  الأرز  اأ�ضجار  منها  الغابية  املنطقة  هذه 

ومنطقتي »را�س الرباريت« و«الهرهارة«.

�سيدي بلعبا�س  

مقتل �ساب يف وعدة 
العوينات بطلق ناري   

عمره  من   32 يف  "ك,غ"   ,ال�ضاب  اأم�س  اأول  لقي 
األعاب  م�رشعه بعدما اأ�ضيب بطلق من بندقية يف 
الفنتازيا بقرية العوينات ببلدية عني تندمني جنوب 
جناح  على  نقله  مت  ,حيث  بلعبا�س  �ضيدي  ولية 
ال�رشعة نحو م�ضت�ضفى تالغ ثم �ضيدي بلعبا�س لكنه 
لفظ اأنفا�ضه فيوقت فتحت م�ضالح الدرك الوطني 
حتقيقا يف هذه احلادثة 
�س.�سهيب 
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