
وزير ال�شناعة يو�شف يو�شفي يك�شف :

ع�سرات  الطلبات لإن�ساء م�سانع تركيب ال�سيارات باجلزائر

املمار�شة الإعالمية يف اجلزائر

 تفا�ؤل ال�سلطة � ت�سا�ؤلت
  م�ستمرة لأهل املهنة 

تقارير خمت�شة تك�شف 

 اجلزائر ت�سرتي اأ�سلحة اأملانية
 بقيمة 741.5 مليون اأ�ر�

�ص2

اخلدمات الجتماعية والقانون اخلا�ص يفتحان باب الفو�شى

الثانويات م�سلولة غدا ليوم �احد قابل للتجديد
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رفع التجميد عن هياكل املجل�ص اأم�ص

 تاأجـــــيل مـــــوعد
 انتــخاب رئـــــــي�س
 جــــديد للربملان
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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اجتياح اأن�شار اأهلي الربج امليدان واإ�شابات 
عديدة اأو�شاط الالعبني والأن�شار

الكرة اجلزائرية 
تغرق يف �حل العنف

 م�شادر م�شوؤولة بورقلة تك�شف :

 الرئي�س اجلديد لوكالة
الت�سغيل مل يعني بعد

اأمن ولية اجلزائر

توقيف اأزيد من 70 م�ستبها فيه
دائرة رقان

 الكـــــ�سف عـــن قــائمة 
143�سكنا اجتـماعيا  

   .       دفرت �سر�ط مرتب مل�سانع تركيب ال�سيارات
   .       م�ساكل عقارية �راء تاأخر انطالق م�سنع بيجو
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ال�سفري  زوجة  قامت 
اجلزائر  يف  الأمريكي 
للمعلم  بزيارة  روز  كاترين 
باتنة  يف  تيمقاد  الأثري 

من  لها  �سور  عدة  ون�رشت 
يف  ح�ساباتها  عرب  املكان 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
والتي مت تداولها على نطاق 

زوجة  اأبدت  اأين  وا�سع، 
املعروفة  الأمريكي  ال�سفري 
بن�ساطاتها عرب »الفاي�سبوك« 
الروماين  بال�رشح  اإعجابها 

�سمال  يف  الأف�سل  واعتربته 
اإفريقيا، خا�سة واأنه معرتف 
به عامليا من طرف منظمة 

اليوني�سكو.

 الدورة الثالثة للجنة التقنية
 املخت�صة لالحتاد االفريقي

ح�شور وزيري ال�شباب حممد حطاب 
و الثقافة عز الدين ميهوبي

انطلقت اأ�سغال الدورة الثالثة للجنة التقنية املخت�سة 

بال�سباب و الثقافة و الريا�سة لالحتاد الإفريقي 

اأم�س الأحد بق�رش الأمم )اجلزائر العا�سمة( بح�سور 

خرباء من وزارات ال�سباب و الريا�سة و الثقافة للدول 
الأع�ساء يف الحتاد الفريقي و غريها. و جتدر 
الإ�سارة اإىل اأن هذا اللقاء املنظم من 21 اإىل 25 
اأكتوبر حتت �سعار »دور ال�سباب الإفريقي يف بناء 

ثقافة قوية نحو مكافحة الف�ساد« �سيتيح للم�ساركني 

و اخلرباء الأفارقة فر�سة اإبراز النتائج املتوخاة من 

تطبيق الربامج و ال�سرتاتيجيات التي متت امل�سادقة 

عليها برعاية الحتاد الإفريقي ل�سيما يف جمالت 
الريا�سة و ال�سباب و الثقافة. 

ومن املقرر اأن تكر�س اأيام الأحد و الثنني و 
الثالثاء و الأربعاء لتنظيم ور�سات ين�سطها خرباء من 

الوزارات الإفريقية يف حني �سيجتمع الوزراء الأفارقة 

للقطاعات املعنية يوم اخلمي�س بح�سور وزيري 

ال�سباب و الريا�سة حممد حطاب و الثقافة عز الدين 
ميهوبي .

ميهوبي يح�شر ت�شوير كليب عباقرة
�صجل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ح�صوره اإىل ت�صوير كليب الأغنية حتت عنوان »عباقرة« وهي 

موجهة لالأطفال، حيث ن�صر الوزير عرب ح�صابه ال�صخ�صي يف موقع التوا�صل االجتماعي »تويرت« �صورا 
من عملية الت�صوير والتي جرت مبدينة �صطيف.

زوجة ال�شفري الأمريكي تزور تيمقاد

خبر في 
صورة

تقارير خمت�صة تك�صف 

اجلزائر ت�شرتي اأ�شلحة اأملانية 
بقيمة 741.5 مليون اأورو

اأمن والية اجلزائر

توقيف اأزيد من 70 م�شتبها فيه 
متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر موؤخرا على م�ستوى 

خمتلف اأحياء العا�سمة من توقيف 73 م�ستبها فيه متورط 
مبختلف اجلرائم على غرار احليازة و املتاجرة يف 

املخدرات مع حجز 3657 قر�س مهلو�س«، ح�سبما اأفاد 
به اأم�س الأحد بيان �سادر عن املديرية العامة لالأمن 

الوطني. و ح�سب ذات البيان فبعدما نفذت قوات ال�رشطة 
التابعة مل�سالح اأمن ولية اجلزائر عمليات مداهمة م�ست 

خمتلف اأحياء العا�سمة، متكنت من توقيف 73 �سخ�سا 
لرتكابهم خمتلف اجلرائم على غرار »حيازة واملتاجرة 

يف املخدرات و املوؤثرات العقلية« و »حمل اأ�سلحة بي�ساء 
حمظورة««و قد مت خالل هذه العمليات حجز 191 غرام 
من الكيف املعالج و  3657 قر�س من املوؤثرات العقلية 

بالإ�سافة اإىل 27 �سالحا اأبي�سا من خمتلف الأنواع و 
الأحجام »، يربز نف�س امل�سدر.

طباخ الأهلي امل�شري ي�شيد 
با�شتقبال اجلزائريني

ن�رش اأم�س الطباخ اخلا�س لفريق الأهلي امل�رشي  ال�سيف 
حممد الداىل  �سورة جتمعه بـ �سمري عدىل املدير الإداري 
للفريق، واإبراهيم العرباوى نائب رئي�س نادى وفاق �سطيف، 
على في�س بوك وعلق عليها قائال، »�سباح الفل من اجلزائر 
الأ�ستاذ العرباوى نائب رئي�س نادى �سطيف والكابنت �سمري 
عدىل العاملى«. يذكر اأن بعثة الأهلى و�سلت اأم�س اجلزائر 

ويرتاأ�سها العامري فاروق نائب رئي�س النادي ، وت�سم القائمة  
20 لعبا هم: حممد ال�سناوي وعلي لطفي واأحمد فتحي 
وه�سام حممد وحممد هاين واأمين اأ�رشف و�سربي رحيل 

و�سعد �سمري و�ساليف كوليبايل واأحمد حمودي وكرمي نيدفيد 
ووليد �سليمان وح�سام  عا�سور وعمرو ال�سولية، وميدو جابر 
واأحمد حمدي و�سالح حم�سن ووليد اأزارو، واإ�سالم حمارب 
ومروان حم�سن  وكان الأهلي قد فاز يف لقاء الذهاب بثنائية 

نظيفة يف اللقاء الذي اأقيم بالقاهرة على ملعب ال�سالم .

ذكرت تقارير 
اإعالمية 

خمت�صة اأن 
اجلزائر قد 

ا�صرتت كمية 
كبرية من 

االأ�صلة و العتاد 
االأملاين بقيمة 
مليون   741.5

يورو  خالل 
العام اجلاري ،و 

ت�صدرت اجلزائر 
قائمة الدول 

التي تقبل على 
ال�صالح من �صنع 

اأملاين و جاءت 
ال�صعودية يف 

املرتبة الثانية 

بقيمة م�صرتيات 
و�صلت 417 
مليون اأورو 

هذه املعلومات 
ت�صمنها رد 

لوزارة  وزارة 
االقت�صاد 

االأملانية، مبقر 
الربملان .

اجلامعة على فوهة بركان

اجلزائريون وخا�شقجي

تعي�ش اجلامعات 
خالل الفرتة 

االأخرية احتقانا 

وا�صعا، حيث جاءت 
اآخر ف�صوله بعد 

فو�صى املا�صرت 

التي مل تعالج بعد 
واإ�صكالية الدكتوراه 

رغم تعليمة وزير 

التعليم العايل 
للجامعات بتحيني 

املواقع االلكرتونية.

مع  الدويل  التفاعل  غرار  على 
خا�سقني،  جمال  ال�سحفي  ق�سية 

اجلزائريني،  على  الو�سع  ان�سحب 
املواقف  بع�س  تباين  واإن  حيث 

اإل اأن النقا�س �سب يف اإطار واقع 
واأ�ساليب  الأنظمة،  بع�س  تقييم 

امللفات  مع  والتعامل  ال�سغط 
دوليا.
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الوطني  الديوان  ك�شف 
االنتاج  اأن  اأم�س  للإح�شاء 
تراجع  العمومي   ال�شناعي 
خلل  باملائة    2,6 بن�شبة 

ال�شدا�شي االأول من �شنة 2018 
مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة 
االإنتاج  انخف�س  و  املا�شية, 
املحروقات  بقطاع  ال�شناعي 

بن�شبة 3,6 باملائة خلل ال�شتة 
اأ�شهر االأوىل من ال�شنة اجلارية 
من  املرحلة  بنف�س  مقارنة 
هذا  ويرجع  املن�رصمة,  ال�شنة 

تراجع  اإىل  اأ�شا�شا  االنخفا�س 
النفط  اإنتاج  بفرعي  االإنتاج 
ومتييع  الطبيعي  الغاز  و  اخلام 

الغاز الطبيعي.

فقد  الديوان  بيانات  ح�شب  و 
النفط  اإنتاج  ن�شاط  تراجع 
بن�شبة  الطبيعي  الغاز  و  اخلام 
3,7 باملائة و ن�شاط متييع الغاز 

بينما  باملائة,  ب9,8  الطبيعي 
النفط  تكرير  ن�شاط  عرف 
اخلام �شجل ارتفاعا يف االإنتاج 

قدر ب 3 باملائة. 

رفع �لتجميد عن هياكل �ملجل�س �أم�س

تاأجـــــيل مـــــوعد انتــخاب رئـــــــي�س  جــــديد للربملان
.          رفع التجميد عن هياكل املجل�س اأم�س

علي عز�زقة

�صادوق
 نحن مع حل �لغرفة 
�ل�صفلى لكن ب�صروط

الكتلة  رئي�س  اأكد  هذا  ويف 
جمتمع  حلركة  الربملانية 
�شوؤال  على  جوابه  يف  ال�شلم  
الغرفة  حل  اأن  على  »الو�شط« 
رئي�س  قبل  من  للربملان  ال�شفلى 
من  ناجعا  حل  يبقى  اجلمهورية 
اأجل اإنهاء االأزمة احلالية التي مير 
االأمور  واأن  �شيما  املجل�س,  بها 
من  املجل�س  رئا�شة  نحو  متجهة 
واأخر  �رصعي  واحد  رئي�شني  قبل 
فا�شح  انقلب  طريق  عن  اأتى 
نحن  مو�شحا:«  تعبريه,  على حد 
مع حل املجل�س ال�شعبي الوطني 
 462 اإحالة  اأولهما  ب�رصوط,  لكن 
اإذا  ملتابعته  التحقيق  على  نائبا 
والذهاب  الف�شاد,  فيهم  ثبت 

م�شبقة  ت�رصيعية  انتخابات  اإىل 
وال�شفافية«,  النزاهة  من  جو  يف 
حل  من  خائفني  ل�شنا  م�شيفاك« 
الغرفة ال�شفلى الأننا اأتينا باأ�شوات 

حلل ومل ن�شرتي مقاعدنا«.
ويف تعليقه على قرار بع�س نواب 
املواالة املجتمعني يوم اأم�س اأكد 
امل�شدر ذاته اأن رفع التجميد اأو 
موا�شلة العمل فيه ال يعني حم�س 
احلركة  نواب  الأن  �شيء,  اأي  يف 
الهياكل  وجتميد  االأزمة  عز  ويف 
كانوا ين�شطون, مو�شحا:« يف عز 
قانوين  يوم  بتنظيم  قمنا  االأزمة 
لهذا   ,2019 املالية  قانون  حول 
ما جاء به اخلارجني عن القانون 
ال ميثلنا وال يعنينا اإطلقا«, لكنه 
نقلوا  النواب  هوؤالء  ليقول:«  عاد 
جبهة  حزب  يف  داخليا  �رصاعا 
الغرفة  نحول  الوطني  التحرير 
يجعل  ما  للربملان,  ال�شفلى 
املجل�س  نواب  كل  ي�رص  ال�رصاع 
بجميع  ال�شعبي  الوطني  ال�شعبي 

م�شاربهم«.

اأكرث من  اإىل  �شادوق  اأحمد  وراح 
ذلك ملا اأف�شح عن نية حم�س يف 
جتميع نواب املعار�شة والتن�شيق 
حول  االتفاق  اأجل  من  معهم 
�شيعملون  التي  اخلطوة  تفا�شيل 
املجل�س  ت�شيري  مت  ما  اإذا  عليها 
الفكرة  هذه  مربزا  برئي�شني, 
تارخية  فعل  ردة  �شتكون  بقوله:« 
االتفاق حول  اإذا ما مت  قبلنا  من 
وما  ح�شل  ما  الأن  التفا�شيل, 
�شوهت  حقيقة  مهزلة  �شيح�شل 
وحطمت  اأكرث  النائب  �شورة 
امل�شتوى  على  اجلزائر  �شورة 

اخلارجي«.

بن خالف
 �الحتاد ال يعرتف 
مبخرجات مكتب 

�ملجل�س

النائب  خلف  بن  خل�رص  اأما 
النه�شة  اأجل  من  االحتاد  عن 

نتج  مبا  يعرتف  ال  االحتاد  باأن 
الأنه  املجل�س  مكتب  اجتماع  عن 
الداخلي  القانون  و  �رصعي  غري 
وا�شح يف هذه النقطة, مو�شحا:« 
مكتب املجل�س ال يجتمع اإال باأمر 
من رئي�شه وال يكون اإال برئا�شته, 
اجتماع  هو  مت  ما  اأن  مو�شحا 
قرارتهم  و  النواب  من  ملجموعة 
وراح  قانونية«,  وال  ملزمة  غري 
ذلك  من  اأكرث  اإىل  امل�شدر  ذات 
معنية  غري  املعار�شة  قال:«  ملا 
ولن  املجل�س  اأ�شغال  بتجميد 
يكون لها دخل يف رفع التجميد«, 
كان  االأخلق  باب  م�شيفا:«من 
اأجورهم  جتميد  النواب  على 
ما  مثل  اخلارج  اإىل  واملهمات 

جمدوا اأ�شغال املجل�س «.
رئي�س  خلف  بن  دعا  اأخرى  جهة  من 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدخل 
تابعيتها  التي لن تقف  حلل هذه االزمة 
بكونه  اإما  برئي�شني  املجل�س  جعل  عن 
رئي�س حزب االفلن الذي �شنع االزمة 
من  للجمهورية  رئي�شا  باعتباره  واأو 
له  يكفله  الذي  و  املجل�س  حل  خلل 

حمدثنا  اأكد  ال�شدد  ذات  ويف  القانون. 
رفع  التي  العدالة  تدخل  �رصورة  على 
اليوم  يف  دعوى  املجل�س  رئي�س  ليها 
االول الذي اأغلق فيه املجل�س ب�شل�شل 
الطابق  اأقفال  تغيري  ومت  واالقفال 
اأن  يوجد مكتبه. مو�شحا  اأين  اخلام�س 
الد�شتوري  املجل�س  اأخطر  قد  بوحجة 

من اأجل التدخل.
بن  خل�رص  النائب  اأف�شح  االأخري  ويف 
رفقة  اأم�س  اأول  �رصوعه  عن  خلف 
 40 املجموعة يف جمع  ذات  زميلته يف 
املجل�س  الإخطار  النواب  من  توقيع 

ح�شبه  يتدخل  اأن  يجب  الذي  الد�شتور 
بها  مير  التي  املهزلة  اإنهاء  اأجل  من 
»االنقلب«  يفها  مت  والتي  املجل�س 
املجل�س  رئي�س  من�شب  على  وال�شطو 
وتقييد  العمل  حرية  وعرقلة  ال�رصعي 
حركة املوظفني, ويف هذا ال�شدد اأو�شح 
املجل�س  رف�س  حال  اأنه يف  بن خلف 
التدخل حتت ذريعة اأن املجل�س ال�شعبي 
الوطني مل ي�شادق على قانونه الداخلي 
الذي يتم�شى والد�شتور اجلديد املعدل 
الد�شتوري  , في�شبح املجل�س  يف 2016 

غري د�شتوري و ال يعرتف بالد�شتور.

 م�صادر م�صوؤولة بورقلة تنفي
 ما يروج له من �صائعات وتك�صف :

 الرئي�س اجلديد لوكالة
 للت�شغيل مل يعني بعد 

ما  بورقلة  م�شوؤولة  م�شادر  نفت   
تعيني  حول  �شائعات  من  له  يروج 
للعمل  الوالئية  باملفت�شية  االطار 
عبد الرحمان ب�شياف على رئي�س 

الوكالة الوالئية للت�شغيل .
ت�رصيح  يف  امل�شادر  ذات  اأكد 
االأخبار  اأن   , "الو�شط"  ليومية 
التوا�شل  مواقع  لها  تروج  التي 
املفت�س  تعيني  حول  االجتماعي 
الرحمان  عبد  العمل  مبفت�شية 
ب�شياف على راأ�س الوكالة الوالئية 
للت�شغيل , ال اأ�شا�س لها من ال�شحة  
, م�شيفة يف ذات ال�شدد اأن تن�شيب 
للت�شغيل   الوالئية  الوكالة  رئي�س 
من  لعل  معايري  لعدة  �شيخ�شع 
اأبرزها الكفاءة املهنية , مع االأخذ 
العمل  يف  القدرة  االعتبار  بعني 
حتت جميع احلاالت والظروف يف 
وال�شخط  الغليان  حالة  اىل  اإ�شارة 
ملف  فيها  يتخبط  التي  الكبريين 

يف  وذلك  بالوالية  العاملة  اليد 
مبوا�شلة  البطالني  مت�شك  ظل 
اىل  خطابهم  لهجة  من  الت�شعيد 
ملمو�شة على  ت�شجيل حلول  غاية 
مطالبهم  للئحة  الواقع  اأر�س 
يف  احلق  مقدمتها  يف  تاأتي  التي 
العمل بال�رصكات الوطنية النفطية 
التطبيق  اإطار   يف  وذلك  الكربى 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  ال�شارم 
ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 
املنطقة �رصط تطبيق مبداأ ح�شب 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
 ومعلوم اأن والية ورقلة قد �شجلت 
موجة  اجلارية  ال�شنة  خلل 
احتجاجات عارمة تطالب  بتعيني 
على  املحلية  االإطارات  اأحد 
بعدما   , للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
عجز امل�شوؤول ال�شابق يف التحكم 

يف الو�شع .
�أحمد باحلاج

بعدما �أقرت جلنة �ل�صوؤون �لقانونية �صغور من�صب �لرئي�س �خلمي�س �ملا�صي، خرج »�حلاج �لعايب« من �جتماع �ملكتب �لذي يرت�أ�صه بعدما عو�س �ل�صعيد 
بوحجة بعد �إعالن �صغور �ملن�صب يوم �أم�س و�أعلن عن تاأجيل هذ� �الأمر �إىل موعد الحق يف ظل بقاء 9 �أيام من �ملدة �لقانونية لذلك، مع �إعالنه عن �تفاق 

�ملكتب على تاأجيل �مل�صادقة على قر�ر �للجنة �لقانونية �خلا�س باإقر�ر �صغور من�صب �لرئي�س، يف حي ك�صف عن رفع �لتجميد على كل هياكل �ملجل�س �ل�صعبي 
�لوطني مع �إحالة م�صروع قانون �ملالية على جلنة �ملالية و�مليز�نية.

�لديو�ن �لوطني لالإح�صاء

تراجع الإنتاج ال�شناعي العمومي بن�شبة 2,6  باملائة
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زيارة وزير �خلارجية �ملوريتاين �إىل �جلز�ئر

ملفا الهواج�س الأمنية و القت�شاد يف ال�شدارة
اخلارجية  ال�شوؤون  ذكروزير 
ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  املوريتاين, 
باجلزائر  االأحد  اأم�س  اأحمد, 
يف  بلده  رغبة  عن  العا�شمة, 
التاريخية   " علقاتها  "تطوير" 
واأو�شح  اجلزائر   مع  واملميزة" 
ت�رصيح  يف  اأحمد,  ال�شيخ  ولد 
لل�شحافة عقب ا�شتقباله من قبل 
وزير ال�شوؤون اخلارجية عبد القادر 
اجلزائرية  العلقات  اأن  م�شاهل, 
و  "مميزة  علقات  املوريتانية 
حتى  تر�شخت  طويل"  تاريخ  لها 
بها  فخورين  و"نحن  ال�شعبني  بني 
ونرغب يف اأن تتطور نحو االأمام" 
الذي  املوريتاين,  الوزير  واأعترب 
اإىل  يومني  تدوم  بزيارة  يقوم 
من  "الكثري  يوجد  اأنه  اجلزائر,  
التطورات االيجابية" يف العلقات 
يف  و"نرغب  البلدين  بني  الثنائية 

تفعيل هذه القفزة" 
فر�شة  الوزيرين  بني  اللقاء  وكان 
ال�شق  اإىل  اإ�شافة  فيها,  تطرقا 
الثنائي  التعاون  اإىل  االقت�شادي, 

ح�شب  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على 
نقل  الذي  املوريتاين  الوزير 
الرئي�س  حتيات  باملنا�شبة 
اجلزائري  نظريه  اإىل  املوريتاين 

عبد العزيز بوتفليقة.
م�شاهل  و�شف  جانبه,  ومن 
العلقات بني اجلزائر وموريتانيا 
وهي  واملتينة"  التاريخية  ب" 
"قفزة  عرفت  التي  العلقات 
خلل  ومت  قال-  نوعية"--كما 
هذا اللقاء اإىل جانب تقييم �شامل 
للتعاون الثنائي, تبادل االآراء حول 
الق�شايا التي تهم البلدين, الو�شع 
االإرهاب  ال�شاحل,  منطقة  يف 
واملنطقة  العنيف  والتطرف 
املغاربية حيث مت  بهذا اخل�شو�س 
ال�شحراء  م�شاألة  مناق�شة 
م�شار  اإعادة  فكرة  وكذا   الغربية 
اأ�شاف  املغاربي,  االحتاد  بناء 
اأن  اخلارجية  وزير  واعترب  الوزير 
فر�شة  �شيكون  نواك�شوط  معر�س 
اجلزائرية  باملنتجات  للتعريف 
بالن�شبة  والتعرف,  جهة  من 

ال�شوق  على  اجلزائري,  للطرف 
املوريتانية م�شددا يف هذا االطار 
يف  النظر"  "اعادة  �رصورة  على 
بني  املربمة  التجارية  االتفاقية 
 1996 �شنة  وموريتانيا  اجلزائر 
والتي مل "تعد تتاأقلم" كما قال, مع 
والتجارية  االقت�شادية  التحوالت 
ك�شف  ,كما  البلدين  يعرفها  التي 
وزير ال�شوؤون اخلارجية اأنه �شيقوم 
املقبلة  ال�شنة  من  "بداية  بزيارة, 
اإىل موريتانيا" متهيدا للدورة ال18 
اجلزائر  بني  للتعاون  العليا  للجنة 
اأوائل  "�شتنعقد  والتي  وموريتانيا 
وزير  زيارة  تاأتي  املقبلة"  ال�شنة 
اأيام  ببعد  املوريتاين  اخلارجية 
منذ االعلن  عن اال�شتباك الذي 
للجي�س  تابعة  دورية  بني  وقع 
و�شفتهم  وم�شلحني  املوريتاين 
اجليو�س  الأركان  العامة  القيادة 
املوريتانية  باأنهم "عن�رص معادي 
باأق�شى  تقع  نقطة  يف  مت�شلل 
احلدود  من  ال�رصقي  ال�شمال 
تعلن  ومل  املوريتانية",  املالية 

م�شوؤوليتها  االآن  حتى  جهة  اأي 
اأدى  الذي  االأمر  احلادث,  عن 
والتحليلت  االأنباء  ت�شارب  اإىل 

والتخمينات ب�شاأنه.
اأورده موقع ال�شاحة   و ذكر تقرير 
املوريتاين اأنه اإىل اأن  يتبني اخليط 
من  االأ�شود  اخلط  من  االأبي�س 
طرفه  وطبيعة  اال�شتباك,  حقيقة 
فاإنه  االآن,  حتى  املجهول  الثاين 
االحتماالت,  بع�س  قراءة  ميكن 
ميكننا  اأنه  التقرير  ي�شري  و 
االأمر  نح�رص  اأن  وبداهة  بداية 
لها:  رابع  ال  احتماالت  ثلثة  يف 
مب�شلحني  يتعلق  االأمر  اأن  فاإما 
اال�شلم  ن�رصة  جلماعة  تابعني 
وامل�شلمني )تنظيم القاعدة ببلد 
مهربني,  اأو  االإ�شلمي(,  املغرب 
تنظيم  جماعة  من  م�شلحني  اأو 
اأما  مايل,  يف  االإ�شلمية  الدولة 
م�شتبعد  فاحتمال  ذلك  �شوى  ما 
عنه  االإعرا�س  تفر�س  درجة  اإىل 

وجتاهله.
 م.�س/وكاالت
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 و�أو�سح عا�سور �إيدير �أنهم ي�سعون لتجنيد 
�لإ�رض�ب  �أن  موؤكد�  �لثانويات،  �أ�ساتذة 
ملطالبهم،  �لو�ساية  جتاهل  بعد  جاء 
بد�ية من رفع �لأجر �لقاعدي �إىل 40 �ألف 
لعمال  كرمية  �رض�ئية  قدرة  ل�سمان  دج 
مطلبا  يعد  كمطلب  �أنه  مو�سحا  �لقطاع، 
وكذلك  �لقطاع  نقابات  باقي  مع  م�سرتكا 
حتت  وذلك  �لنقابات  تكتل  يف  �ل�رضكاء 
يعد  �لذي  �ل�رض�ئية  �لقدرة  حت�سني  بند: 

�أحد �ملطالب �لأ�سا�سية للتكتل.
�لقاعدي  �لتن�سيف  �إعادة  بخ�سو�ص  �أما 
�لأ�سا�سي  �لقانون  �إطار  يف  يندرج  و�لذي 
�ملر�سوم  �سدور  فمع  �لرتبية  لعمال 
�أ�ساتذة  ت�سنيف  �أعاد   66-14 �لرئا�سي 
عليه  وبناء   ،12 لل�سنف  �لبتد�ئي  �لتعليم 
يرفع  �أي  �لأطو�ر  باقي  على  ين�سحب 
و�لثانوي   13 للرتبة  �ملتو�سط  �أ�ساتذة 
يرف�سون  �أنهم  قائال  بح�سبه،   ،14 للرتبة 
�لقانون  مر�جعة  بغلق  �لوز�رة  حتجج 
�لعملية  باأن  موؤخر�  فتحه  بعد  �خلا�ص 
تو�سيات  �لعتبار  بعني  �لأخذ  دون  متت 
�للجنة �مل�سرتكة و�لقفز على عملها طيلة 
3 �سنو�ت كاملة وهو ما يعد �رضبا لتم�سك 
�أمام  �لباب  فتح  ل�سعار  ورفع  �لو�ساية 

�ل�رضيك �لجتماعي د�ئما.
جديدة  رتب  خلق  �إىل  �لكال  دعا  كما 
�سمان  مع  �لأ�سناف  ملختلف  للرتقية 
حمفز  مهني  م�سار  ت�سمن  �آلية  ترقية 
�لت�سنيفات  �أن  �أو�سحو�  حيث  بح�سبهم، 
قليلة، حيث يجد �لأ�ستاذ نف�سه حما�رض� 
بني ترقيتني طيلة م�ساره كامال 32 �سنة: 
وهو  رئي�سي،  و�أ�ستاذ  مكون  �أ�ستاذ  وهي 
كرتقية  جديد  من�سب  خلق  ي�ستدعي  ما 
�لذي  �لإجحاف  بدل  �لفروع  بكل  جديدة 
بعد  متوقفا  م�ستقبلهم  ويجعل  يعانونه 

بلوغ ترقيتني.
منه  ي�ستفيد  �لذي  �لتكوين  و�قع  وحول 
�لأ�ستاذ فاعتربوه  �سعيفا بل �سعيفا جد� 

يفرت�ص  �لرتقية  �أن  عا�سور  �إيدير  �أكد  �إذ 
يحتاج  ما  وهو  �مل�ستمر  �لتكوين  تتبع  �أن 
�ملهنية  �ل�سرتخاء  �سنة  بخلق  لدعوتهم 
و�لتي يتم خاللها متابعة �لتكوين �مل�ستمر، 
�أي تفرغ �لأ�ستاذ للتكون خالل تلك �ل�سنة 
على  و�حل�سول  ملن�سبهم  يعود  بعدها 

�لرتقية �ملنا�سبة بعد ذلك �لتكوين.
 

بن غربيط جتاهلت خربة 20 �سنة 
لأ�ساتذة الثانوي املنحدرين من 

الأطوار الأخرى
 

من جهة ثانية مت �لطرق لعينات من �أ�ساتذة 
�لأطو�ر  من  �ملنحدرين  �لثانوي  �لتعليم 
�لأخرى، فبعد قر�ر 00-02 يف 2015 عدة 
لـ20  و�ملتو�سط  بالبتد�ئي  كانو�  �أ�ساتذة 
للما�سرت  �إىل 22 �سنة، ورفعو� م�ستوياتهم 
و�جتازو�  تخ�س�سات  يف  باجلامعة 
للتدري�ص  لينتقلو�  بنجاح  �مل�سابقات 

�خلربة  حت�سب  مل  لكن  �لثانوي  بالطور 
ومكون،  رئي�سي  منا�سب  من  لالإ�ستفادة 
و�لبتد�ئي  بالثانوي  زمالئهم  وبالتايل 

�أ�سبحت و�سعيتهم �أح�سن حال.
كما �أحيى �لكال ملف �خلدمات �لجتماعية 
و�خلالفات  �حلرب  من  �لكثري  ي�سيل  �لذي 
�لو�ساية  حجة  على  فرد  مرة،  كل  يف 
�ل�رضكاء،  خليار�ت  �مل�سوؤولية  بتحميل 
–�مل�سرية  �لنقابات  بع�ص  رف�ص  وحتى 
حاليا للملف- للعودة للخلف، رد �لكال باأنه 
�لن�سقاق  يف  �لتعمق  عدم  �لو�ساية  على 
للم�ستفيدين،  للف�سل  �خليار  ترك  بل 
على  �ل�ستمر�ر  �قرت�حني:  حمددين 
يرى  �لذي  �لثاين  و�لر�أي  �حلايل  �لنمط 
من  ولبد  �أق�ساه  بلغ  �حلايل  �لنمط  �أن 
�لعودة  ي�ستوجب  عليه  وبناء  جديد  منط 
للعمال بعد �خلالف، حيث دعا �ملجل�ص 
�إىل تنظيم ��ستفتاء للعمال كونهم �ملعنيون 
وبناء عليه من حقهم �لف�سل يف �لأمر، يف 

�لوز�رة  بل �جتمعت  يتم ذلك  �أنه مل  حني 
بنقابات حمددة ومت �لف�سل بتمديد عهدة 
عهدتها  �نق�ساء  رغم  �حلالية  �للجنة 
يعد  ول  حل،  �إيجاد  لغاية  وجتميدها 
لتغيري  دعا  �لذي  �لوحيد  �ل�رضيك  �لكال 
منط ت�سيري �خلدمات �لجتماعية �إذ يثري 
حان  كلما  �لحتقانات  من  �لكثري  �مللف 
�لنقابات  مطالب  و�سط  خا�سة  موعده، 
منط  تغيري  ب�رضورة  �لت�سيري  عن  �لبعيدة 
�لت�سيري �إىل ت�سيري ل مركزي، مع مطالب 
�مل�سرتكة  لالأ�سالك  �لوطنية  �لنقابة 
و�لعمال �ملهنيني لقطاع �لرتبية �لتي كثري� 
�أو  من ��ستكت من هيمنة نقابات حمددة 
نقابات �لأ�ساتذة على �خلدمات رغم �أنهم 
�لفئة �لأقل فقر� بالقطاع وبالتايل �لأوىل 
قدم  مبوطئ  مطالبني  منها،  لال�ستفادة 
�أكدو� على �رضورة حتديد  �إىل ذلك  لهم. 
�ل�ستفادة  و�رضوط  �ملكيفة  �ملنا�سب 
خمتلف  بني  �لرتقية  ج�سور  وخلق  منها 
عن  تر�جع  ل  و�أنه  و�لأطو�ر،  �لأ�سناف 
على  �لبقاء  و�حد  مع  ليوم  �إ�رض�ب 
ردود  طبيعة  على  بناء  جتديده  مقرتح 
بالتماطل  �لو�ساية  متهمني  �لو�ساية، 
وهي  بينهم،  �ملوقع  �ملح�رض  تطبيق  يف 
�لرتبية،  وز�رة  منها  تعاين  �لتي  �لإ�سكالية 
�لجتماعيني  �ل�رضكاء  تهم  كرثة  ظل  يف 
معهم.  حما�رضها  �حرت�م  بعدم  للو�ساية 
يف  تغرق  �لوز�رة  �أ�ساف �لكال �أن  كما 
�لقر�ر�ت �لرجتالية �لتي تخلف �لفو�سى 
�أنها يف جمملها ل  و�سط �لقطاع، معترب� 

تر�عي م�سلحة �لعمال.
ويبدو �أن متاعب وز�رة �لرتبية يف تو�سع �إذ 
�سبق و�أن �أعلن �ملجل�ص �لوطني �مل�ستقل 
ثالثي  للقطاع  �لتدري�ص  مل�ستخدمي 
�إ�رض�ب  تنظيم  عن  »كنابا�ست«،  �لأطو�ر 
�أمام  �حتجاجية  وقفة  مع  �ليوم،  تز�منا 
يف  و�سط  للجز�ئر  �لرتبية  مديرية  مقر 
مطالب  جت�سيد  لأجل  وذلك  �ليوم،  نف�ص 
وغري   �لتع�سفية  �لتحويالت  �إلغاء  �أهمها 
من  ونقلهم  �لأ�ستاذة  حق  يف  �لقانونية 

منا�سبهم.

ك�سف وزير �ل�سناعة و �ملناجم يو�سف يو�سفي 
�أن �جلز�ئر تلقت �لعديد من �لطلبات من عدة 
�ل�سيار�ت  تركيب  م�سانع  لإن�ساء  عاملية  دول 
�سيتم   �أنه  ،مفيد�  طلبات  بع�رضة  قدرها  حيث 
تركيب  مل�سانع  مرتب  �رضوط  دفرت  تنظيم 

�ل�سيار�ت.
عند  �لأم�ص  �ملناجم  و  �ل�سناعة  وزير  �سدد 
حلوله �سيفا على فروم جريدة �ملجاهد  على 
ينظم  �لذي  �ل�رضوط   دفرت  �إحرت�م  �رضورة 
�مل�سانع  كل  مطالبا    ، �مل�سانع  �أن�سطة  كل 
باملو�د  بالت�رضيح   بالوطن   �ملتو�جدة 
تخرج  �لتي  و�ملنتوجات  ت�ستوردها،  �لتي 
وزير  ،ك�سف  ذ�ته  �ل�سياق  ويف  �رضكاتها،  من 
�رضوط  دفرت  تنظيم  يتم  �أنه  يو�سف  �ل�سناعة 
من  ،كخطوة  �ل�سيار�ت  تركيب  مرتب مل�سانع 
�ل�سوق  يف  �ل�سيارت  باأ�سعار  للتحكم  �لو�ساية 
عن  �سابقا  �أعلنت  �أن  بعد  خا�سة  �ملحلي 
مب�سانع  �ل�سيار�ت  لإجناز  �لنهائية  �لتكلفة 

�لرتكيب �جلز�ئرية.
�ل�سناعة  قطاع  دعم  يو�سفي   يو�سف  وجدد 
�جلز�ئر  �أن  �ل�سيار�ت،مفيد�  تركيب  مل�سانع 

تركيب  م�سانع  �إن�ساء  طلبات  عدة   تلقت 
يف  قدرها  عاملية،  دول  عدة  من  �ل�سيار�ت 
حدود ع�رضة طلبات  و�حلكومة تقوم بدر��سة  
�لذي   ،CNI طريق  عن  و�مللفات،  �لطلبات 
يتعلق   فيما  �أما  عدمها،  من  �لطلبات  يقرر 
�ل�سناعة  وزير  فاأو�سح    ، بيجو  مب�سنع 
يف  عائقا  تقف  �لتي  �مل�سكلة  �أن  و�ملناجم 
لكن  �لأر�سية  �لقطعة  هي  �مل�رضوع  �رضيان 
�مل�سكل  هذ�  حل  على  بالعمل  تقوم  وز�رته 
�ل�سيار�ت  تركيب  باأن م�سنع   »: �لقائم،م�سيفا 
�سي�رضع  �جلز�ئر،  يف  »بيجو«  بعالمة  �خلا�ص 
لديه م�سكل يف  كان  �أن  بعد  قريبا،  �لإنتاج  يف 
باأنه قد مت ت�سوية هذ�  �لعقار �سابقا، م�سيفا 

�مل�سكل.
،�أفاد  �ل�سناعي  �لعقار  �إ�سرتجاع  وبخ�سو�ص 
كافة  لإ�سرتجاع  ت�سعى  م�ساحله  �لوزيرباأن 
�لعقار�ت �لتي مل يبد�أ �أ�سحابها بامل�ساريع من 
�أجل تقدميها مل�ساريع �سناعية �أخرى ،مربز� 
�ل�سناعي  للعقار  ق�سايا  عر�ص  م�ساحلة  �أن 

على �ملحاكم �جلز�ئرية .
 50 خلق  �أن  �لوزير  ،�أفاد  مت�سل  �سياق  ويف 

منطقة �سناعية جديدة 7 منها يف طور �لإجناز 
�أن  �لغالف �ملايل �ملخ�س�ص لذلك  ، م�سري� 
300 بلغ  مليار دينار ، د�عيا كافة �مل�ستثمرين 
باجلز�ئر يف �ملجال �ل�سناعي �إىل �لتوجه �إىل 
�جلنوب �لكبري لإقامة م�ساريعهم هناك، لفتا 
�لت�سهيالت  كافة  لهم  �ستقدم  �ل�سلطات  �أن 
�مل�سوؤول  و�أ�سار  ن�ساطهم.  يف  و�لمتياز�ت 
�لول يف �لقطاع �أن يتم در��سة �لكيفية �ملثلى 
�أن يتم  �أين يجب  ل�ستغالل �ملخزون �لذهب، 
�حلفر ل2000 مرت حتت �لأر�ص،لتجاوز �لطرق 
على  �إ�ستخر�جه   يف  تعتمد  �لتي  تقليدية 
مت�سل  �سياق  يف  ،مفيد�  �ل�سطحي  �لتنقيب 
طن   100 �جلز�ئري  �لذهب  خمزون  قيمة  �أن 
�رضكاء  عن  تبحث  �لو�ساية   �إن   »: ،م�سيفا 
وم�ستثمرين جدد  يف �إ�ستغالل �لرثوة �لباطنية 
طرق  عن  بالذهب،تبحث  تعلق  ما  خا�سة 
و�أ�ساليب جديدة  يف �لتنقيب عن  كمية كبرية 
»نحن  يو�سفي  يو�سف  وقال  �لرثوة.   هذه  من 
�لأن  يف �سدد �لبحث عن �ل�رضكاء لإ�ستغالل 
�لرثو�ت و تطوير قطاع �ل�سناعة و منه �لنهو�ص 
بالإقت�ساد �لوطني  وتكيفه مع �ملعاير �لدولية 

للولوج �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية، ويف �سياق مت�سل 
، �أكد  وزير �ل�سناعة و �ملناجم  على �إ�ستمر�ر  
للنهو�ص  حمليا  �ل�سناعات  تطوير  يف  �لدولة 
�لوقت  نف�ص  يف  ،م�سدد�  �لوطني  بالإقت�ساد 

على �أهمية �إ�سفاء �ل�سفافية �لتامة .
�لوكالة  �أن  �لوزير   �أفاد    ، �أخرى  جهة  من 
�ألف   52 »�سجلت  �لإ�ستثمار  لتطوير  �لوطنية 
م�رضوع �إ�ستثماري مببلغ 6200 مليار دينارحيث 
 2 من  �أكرث  �إ�ستحد�ث  �لفرتة   هذه  خالل  ثم 
مليون من�سب �سغل،�أما يف جمال �ل�سناعة فقد 
مببلغ  �إ�ستثماري  م�رضوع  �آلآف   8 ت�سجيل  مت 
�أما  �سغل.  من�سب   2000 و  دينار  مليار   4200
�آلف  �لوكالة 5  خالل �سنة 2017 فقد �سجلت 
دينار،  مليار   2000 مببلغ  �إ�ستثماري  م�رضوع 
و200 �ألف من�سب �سغل،كما �أن  �ل�سناعة متثل 
م�رضوع   2500 �لإ�ستثمارية  �مل�ساريع  ن�سف 
�إ�ستثماري و1100 مليار دينار و4 �آلف من�سب 
ربع  �لفالحي  �لقطاع  ميثل  جهته  �سغل،من 
�مل�ساريع �لإ�ستثمارية ومو�د �لبناء متثل ن�سف 

�ملد�خيل يف �ل�سوق«.
اإميان لوا�س

اخلدمات الجتماعية والقانون اخلا�س يفتحان باب الفو�سى

وزير ال�سناعة يو�سف يو�سفي يك�سف :

.       دفرت �سروط مرتب مل�سانع تركيب ال�سيارات
.        م�ساكل عقارية وراء تاأخر اإنطالق م�سنع بيجو

 �سارة بومعزة 

الثانويات م�شلولة غدا 
ليوم واحد قابل للتجديد

ع�شرات  الطلبات لإن�شاء م�شانع تركيب ال�شيارات باجلزائر

دج األف  لـ40  القاعدي  الأجر  برفع  •        مطالب 

حتدي ما بعد البيع �ستار 2018 

 اجلزائر يف املرتبة الثانية

اليوم بالعا�سمة املوريتانية نواك�سوط

افتتاح فعاليات معر�ض املنتجات اجلزائرية 

»�ستارت  م�سابقة  من  �لأوىل  �لطبعة  �ختتمت 
 START by Renault باي رونو تروك�ص« 
�أكتوبر   4 يوم  �لبيع  بعد  Trucks  خلدمة ما 
2018. حيث تناف�ص 600 مرت�سح من 30 دولة 
يجتازون �ختبار�ت نظرية وتطبيقية، �إذ تاأهل 
�لكربى  �مل�سابقة  يف  للم�ساركة  فريًقا   12
 2 من  ��سطنبول  يف  �لدولية  �لنهائية  للمرحلة 

�إىل 4 �أكتوبر 2018.
من  �لأوىل  للطبعة  �لأولية  �لختبار�ت  �سملت 
 START by Renault Trucks حتدي 
 200 يقارب  ما  �لبيع  بعد   International
للم�ساركة  تاأهل 12 فريًقا  فريق من 30 دولة. 
�لفرتة  يف  �نعقدت  �لتي  �لدولية  �لنهائيات  يف 
لقب  لنيل  ��سطنبول،  �أكتوبر يف   4 و   2 بني  ما 
بعد  ملا  �لدويل  رونوتروك�ص  فريق  »�أف�سل 
تركيا،  �جلز�ئر،  �لفرق:  هذه  بني  ومن  �لبيع«. 
�ملغرب، قطر، عمان وت�سيلي، تناف�ست �لفرق 
�أ�سخا�ص،  ثالثة  من  تتكون  �لتي  �ملتاأهلة، 

جتربتها  مت  خمتلفة  تطبيقية  �ختبار�ت  يف 
�لتي  �ملو�قف  تتطابق  حقيقية.  ظروف  يف 
يو�جهها �ملناف�سون مع �ملو�قف �لتي يتجنبها 
�لتطبيقية  �لختبار�ت  كانت  يومًيا.  �لتقنيون 
ما  مر�حل  جميع  غطت  حيث  جد�ً،  متنوعة 
بعد �لبيع ولكت�ساف �لفرق، كان على كل فريق 
�أن يق�سم �ملهام بح�سب �خت�سا�سات كل و�حد 

من �أع�ساءه.
وعرف �لرتتيب �لنهائي فوز �لفريق �جلز�ئري 
من  �لثاين  �ملركز  على  ليتح�سل  مميزة  برتبة 
يو�سح  وبذلك  فريق.   200 يقارب  ما  جمموع 
هذ� �لت�سنيف جودة خدمة ما بعد �لبيع ل�سبكة 
�لتوزيع �جلز�ئرية،يف �لو�قع، تقدم �سبكة رونو 
تروك�ص �جلز�ئر خدمة من �لدرجة �لأوىل يتم 
تقدميها من قبل تقنيني متمكنني، مدربني على 
منتجات و�أدو�ت رونو تروك�ص، مما ي�سمن لكل 
�سالحية  ومتديد  �أمثل  ت�سغيل  مدة  زبون 

�ل�ساحنة وقطع �لغيار.

تنطلق �ليوم �لثنني بالعا�سمة �ملوريتانية 
نو�ك�سوط فعاليات �لطبعة �لر�بعة ملعر�ص 
�ملنتجات �جلز�ئرية، �لتي ت�ستهدف ب�سفة 
خا�سة ترقية �ل�سادر�ت خارج �ملحروقات 
و تعزيز �ملبادلت مع موريتانيا ف�سال عن 
�إر�ساء ركائز �لتعاون �لقت�سادي �ملتكامل 

مع دول �جلو�ر. 
و�سيتم �فتتاح �ملعر�ص، �لذي �سيمتد من 
وزير  بح�سور  �جلاري،  �أكتوبر   29 �إىل   23
�لتجارة �سعيد  جالب، �لذي �سيرت�أ�ص وفد 
�لتجارة  وزيرة  ونظريته  �مل�ستوى،  رفيع 
�لناها  �ملوريتانية  و�ل�سياحة  و�ل�سناعة 
هذه  و�ست�سمح  مكنا�ص،  ولد  حمدي  بنت 
�ل�رضكة  طرف  من  �ملنظمة  �لتظاهرة 
�جلز�ئرية للمعار�ص و�لت�سدير »�سافك�ص« 
موؤ�س�سات  بني  �لتعاون   عالقات  بتعزيز 
�تفاقيات �رض�كة  يف عدة  و�إبر�م  �لبلدين 
جمالت، كما �ست�سمح للزو�ر �ملوريتانيني 

�ملنتجات  من   و��سعة  ت�سكيلة  باكت�ساف 
جز�ئرية �ل�سنع. 

على  �ستنظم  �لتي  �لتظاهرة،  هذه  وتاأتي 
رئي�ص  لتو�سيات  جت�سيد�  �أيام،   7 مدى 
بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �ل�سيد  �جلمهورية 
و�جناز  �لفريقية  �ل�سوق  نحو  بالتوجه 
تن�سيط  على  ت�ساعد  لوجي�ستية  ج�سور 
�لتجارة و�لتعاون �لقت�سادي بني �جلز�ئر 
هذه  و�ستعرف   ، �لإفريقية  و�لدول 
متعامل   180 قر�بة  م�ساركة  �لتظاهرة 
�إنتاجية  �قت�سادي جز�ئري من موؤ�س�سات 
حيث  خا�سة،  وموؤ�س�سات  كربى  عمومية 
جز�ئرية  منتجات  عدة  عر�ص  �سيتم 
�للكرتونيك  مثل  �سعب  يف  خ�سو�سا 
و�ملو�د �لكهرومنزلية و�لبال�ستيك و�ملو�د 
و�سائل  و  و�ملركبات  �لفالحية  �لغذ�ئية 
�لنقل، ومنتجات �أخرى �سمن �أجنحة  تبلغ 

م�ساحتها 4.000 مرت مربع.

اأكد املن�سق الوطني ملجل�س ثانويات اجلزائر »كال« عا�سور اإيدير مت�سك نقابتهم ب�سل الثانويات غدا ليوم واحد مع الإبقاء 
على احلق يف جتديده، مرجعني ت�سعيدهم اإىل قرار وزارة الرتبية بغلق ملف مراجعة القانون اخلا�س، قائلني اأن القرار جاء 
دون الأخذ بعني العتبار تو�سيات اللجنة امل�سرتكة والقفز على 3 �سنوات من عملها، مع متديد عهدة جلنة ت�سيري اخلدمات 

الجتماعية لعام اإ�سايف موؤكدين اأن ذلك يناق�س ما تن�س عليه القوانني ووجهة نظر معظم النقابات.
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دائرة رقان

الك�شف عن قائمة 143�شكن اجتماعي  

البويرة

دار ال�شحافة مطلب الأ�شرة الإعالمية

جمارك اأم الطبول بالطارف

تنفذ ثالث عمليات حجز خمتلفة 

�در�ر  بولية  رقان  د�ئرة  �أم�ص  �سباح  ك�سفت 
عن قائمة ح�سة 143 �سكن �جتماعي �إيجاري 
�ملو�طنون  �طلع  �أين  رقان  لبلدية  خم�س�سة 
من  معتربة  ن�سبة  �لقائمة  حملت  حيث  عليها 
من  بان  �لد�ئرة  ذ�ت  �أعلنت  كما  �ل�سباب  فئة 
يري نف�سه مق�سي فما عليه ل �لتقدم بالطعن 
قانونا  �ملخول  �در�ر  و�يل  �سالح  ديو�ن  لدي 
يف  �أولية  �لقائمة  وتعترب  �لطعون  بدر��سة 

�نتظار در��سة �لطعون وبعدها يتم �إعالن عن 
�لفرحة  �أدخلت  �حل�سة  هذه  �لنهائية  �لقائمة 
لدي قلوب �مل�ستفيدين خا�سة �لذين ي�سكنون 
يف م�ساكن ه�سة كما هناك ح�سة �سوف يعلن 
ح�س�ص  مع  �سايل  ببلدية  خا�سة  قريبا  عنها 
�أخري يف منط �ل�سكن �لريفي �ملحبة و�ملقبل 

عليه بكرثة من �ملو�طنني
بو�سريفي بلقا�سم 

جدد مر��سلو وممثلو خمتلف و�سائل �لإعالم 
�لذي  مطلبهم   ، �لبويرة  ولية  م�ستوى  على 
ملو� من �إعادة �لتذكريبه لل�سلطات �ملعنية يف 
كل منا�سبة وهو �إن�ساء وت�سييد د�ر �ل�سحافة 
فيها  ين�سط  �لتي  �لولية  هذه  م�ستوى  على 
�ل�سحافة  يف  �سحفيا  مر��سال   45 من  �أكرث 
مو�طني  وثقة  باحرت�م  ويح�سون  �ملكتوبة 
�لولية، ل ل�سيء �سوى لأنهم يعرون �حلقائق 
�أو  زيادة  دون  وم�ساكلهم  معاناتهم  وينقلون 
�لتي  �لإعالمية  �لر�سالة  هي  وهذه  نق�سان 
�حرت�فية  بكل  �أد�ئها  على  �لعزم  عزمو� 

بع�ص  �رضح  �ل�سياق  هذ�  ويف   . ومو�سوعية 
�أزيد  �نه منذ    « �لو�سط   « ليومية  �ملر��سلني 
�جل  �لوعود من  يتلقون  وهم  �سنو�ت   10 من 
ت�سييد هذ� �ملرفق �لذي من �سانه �ن يجمع 
�سمل �ل�سحفيني وي�ساعدهم يف �أد�ء مهامهم 
يف �أف�سل �لظروف على غر�ر باقي زمالئهم 
�ليوم مبنا�سبة  ، وهاهم  �لوليات �لخرى  يف 
�لحتفال باليوم �لوطني لل�سحافة �مل�سادف 
�أن  �آملني  يكررون هذ� �ملطلب  �أكتوبر   22 ل 

يتج�سد على �أر�ص �لو�قع.
اأح�سن مرزوق

على  �لعاملني  �جلمارك  �أعو�ن  متكن  
�لطبول  �م  �حلدودي  �ملركز  م�ستوى 
من تنفيذ 3 عمليات حجز و ذلك �أثناء 
�مل�سافرين  تفتي�ص  باإجر�ء�ت  �لقيام 
حيث  �لوطني  �لرت�ب  �إىل  �لقادمني 
متثلت �لعملية �لأوىل يف حجز كمية جد 
معتربة من �لأقر��ص �ملهلو�سة خمتلفة 
�لأنو�ع قدرت ب 5551 قر�ص مهلو�ص 

 5730 ب  قدر  مايل  مبلغ  جانب  �إىل  
�لعملية  متثلت  بينما  تون�سي،  دينار 
مهلو�ص  قر�ص   1932 حجز  يف  �لثانية 
جتاويف  د�خل  باإحكام  خمباأة  كانت 
مكنت  فقد  �لثالثة  �لعملية  �أما  �سيارة، 
من حجز مبلغ من �لعملة �ل�سعبة قدر 

ب 5100 �أورو.
رزق اهلل �سريف



الإعالمي عبد الرزاق 
جلويل

 على الدولة اإعادة 
العتبار ملفهوم املمار�سة 

الإعالمية
 

الرزاق  عبد  الإعالمي  قال 
جلويل  »للو�سط » املتاأمل لل�ساحة 
يجد  ل  اجلزائرية  الإعالمية 
التي  ال�سبابية  جهدا يف مالحظة 
ت�سودها ،� عدم ��سوح الر�ؤية يف 
توجه اأغلب املوؤ�س�سات الإعالمية 
عالقتها  يف  الرتباك  حالة   �،
الجتماعي   � ال�سيا�سي  بالو�سط 
ب�سكل عام جلية جدا ،اذ يبد�ا اأن 
هناك ت�سبعا يف ال�ساحة ال�سيا�سية 
الإعالمية  احلركية  حيوية  يف  اأثر 
التي جتد نف�سها يف الغالب مع نف�س 
ال�سخ�سيات  نف�س   � املعطيات 
 � مت�سابهة   � متكررة  اأحداث   �
متطيط للكالم بني بع�س الفاعلني 
ال�سيا�سيني ،� نف�س ال�سيء ينطبق 
على ال�ساحة الثقافية � الريا�سية 
بني  التمييز  خط  اأن  يبد�ا   �،
ال�سقوط  بني   � العمومية  اخلدمة 
ال�سافر  النحياز  اأ�  ال�سعبوية  يف 
يعد  مل  معينة  جلهة  اأحيانا 
العالمية  املمار�سة  يف  �ا�سحا 
اأ�سبحت  درجة  اإىل  اجلزائر  يف 
املهنية  غري  املمار�سة  بع�س 
 � النزاهة  بينما  القاعدة  �كاأنها 
هذا   ، ال�ستثناء  هي  املو�سوعية 
اأ� ينق�س من الد�ر الذي  ل ينكر 
بع�س  اأ�  العنا�ين  بع�س  تلعبه 
الأقالم الإعالمية من تنوير للراأي 
ب�سكل  العاملي   � املحلي  العام 
الجتماعي  الواقع  اأن  كما   ، عام 
اجلزائري  لل�سحفي  القانوين   �
�اقع  على  كثريا  بثقله  يلقي 
اجلزائر  يف  الإعالمية  املمار�سة 
القهر   � الزهيد  الراتب  ، فم�سكل 
الجتماعي لالإعالمي يف اجلزائر 
يفقده الكثري من قوة ال�سخ�سية � 
�سعيفا  يجعله   � ال�ستقاللية  من 
اأمام   � جهة  من  العمل  رب  اأمام 
من  املتعددة  باأ�سكالها  ال�سلطات 
جهة اأخرى ،� لهذا فواقع ال�سحافة 
احلياة  حال  من  حاله  اجلزائرية 
ال�سيا�سية � القت�سادية � الثقافية 
 �، الجتماعية    � الريا�سية   �
يحتاج اإىل اإرادة حقيقة من طرف 
العتبار  لإعادة  اجلزائرية  الد�لة 
 � العالمية  املمار�سة  ملاهية 

د�رها التنويري احلقيقي.
 

 الإعالمي عبد الرحيم 
خلدون

لبد من نقابة قوية 
حلماية ال�سحفيني

  
»ال�سحفي  »للو�سط   حتدث 

الرحيم  عبد  �الإعالمي 
ال�سحافة  اأن   قائال  خلد�ن 
يف  الإعالمية  �املمار�سة 
يف  مرهونة  اأ�سبحت  اجلزائر 
من  اأنه  موؤكدا  الراهن،  الوقت 
هذا  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  بني 
خا�س  قانون  غياب  هو  الرهن 
دفاعية  هيئة  �غياب  بال�سحافة 
يحميها  قوية  نقابة  يف  املتمثلة 
بحماية  مكلفة  تكون  القانون 
اأن  لبد  �التي  ال�سحفيني  حقوق 
من  اأكرب  عدد  �ت�سم  فعالة  تكون 
ال�سحفيني لتكون مبثابة املحامي 
على اأ�سحاب  هذه املهنة ، م�سريا 
اأن جل املوؤ�س�سات الإعالمية غري 
بامل�ساريف  التكفل  على  قادرة 
الذين  بال�سحفيني  اخلا�سة 
�توجد  موؤ�س�ستها  داخل  ي�ستغلون 
العديد من املوؤ�س�سات �سحافييها 
مل  ياأخذ�ا اأجرهم ملدة جتا�زت 
6 اأ�سهر ، م�سيفا  خلد�ن اأن بع�س 
اأ�سحاب املوؤ�س�سات ل عالقة لهم 
هذه  على  دخالء   فهم  بالإعالم 
 هو  لهم  بالن�سبة  �الإعالم  املهنة 
�اأموال   �اإ�سهار  عبارة عن جتارة 
 ، اخلا�سة  ح�سابتهم  يف  ت�سد 
لغياب   راجع  كله  الو�سع  �هذا 
قانون خا�س �غياب نقابة �غياب 
لي�سوا  الذين  املهنة  اأ�سحاب 
امليدان   يف  العمل  اأرباب  هم 
 بع�س  اعتماد  اإىل  اأدى  ال�سحفي 
املوؤ�س�سات الإعالمية يف اجلزائر 
على �سباب ل يتجا�ز عمرهم   25 
املوؤ�س�سات  هذه   اختارتهم  �سنة 
، معتربا  كر�ؤ�ساء حترير  لي�ستغلوا 
غري   معقول  غري  الأمر  هذا   اأن 
داعيا   ، الإطالق  على  منطقي 
توظيف   �رض�رة  اإىل  ذلك  يف 
اخلربة  اأ�سا�س  على  �سحفيني 
اأجر  دفع  مع  �التجربة  �الكفاءة 
يف  درجات  يحدد  لهم  حمرتم 
من  مينعنا  فهذا  اخلا�س  القانون 
الذي  املر  الواقع  اإىل  الو�سول 
يوؤدي  الواقع  �هذا  حاليا  نعي�سه 
ال�سحفي  امل�ستوى  تدهور  اإىل 
من  الكثري  لكون  �الإعالمي 
املوجودة  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
يف  توظف   اأ�سبحت  اجلزائر  يف 
لديهم  لي�ست   اأ�سخا�س  الإعالم 
ذلك  يف  داعيا   ، بكالوريا  �سهادة 
ميزانية  تخ�سي�س  �رض�رة  اإىل 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  طرف  من 
حق  يعد  الذي  ال�سحفيني  لتكوين 
اآخر من  من حقوقهم، �يف جانب 
الإعالمي  �سلط  املو�سوع  هذا 
 على  ال�سوء  خلد�ن  الرحيم  عبد 
تكون  التي  اخلا�سة   املدرا�س 
اأيام   6 اأ�  اأيام   3 يف  ال�سحفيني 
التلفزيوين  التقدمي  جمال  يف 
الأخري  �يف  التحرير  فنيات  �يف 
�سحفي  �سهادة  على  يتح�سل 
الأمور   هذه  بدرا�سة  مطالبا 
اإىل  اجلزائرية  ال�سحافة  لرتجع 
كانت  التي  احلقيقي   م�ستواها 
قبل  الوطنية  ال�سحافة  عليه 

تو�سيع  من  فالبد  ،�عليه  �سنوات 
�عدم  اجلزائر  يف  التعبري  حرية 
بوا�سطة  ال�سحفي  على  الت�سييق 

تكليفه بدفع غرامات مالية   .
      

الكاتب جمال �سعداوي
 علينا اأن نخرج من 

الإعالم النطباعي اإىل 
الإعالم املعريف 

 
جمال  �الناقد  الكاتب   قال 
خا�س  ت�رضيح  يف  �سعد�اي 
للراهن  بالن�سبة  اأنه   « »للو�سط 
رغم  اجلزائر  يف  اليوم  الإعالمي 
��جود  اإعالمية  تعددية  �جود 
ال�ساحة  يف  اإعالمي  كفاح  بداية 
طاقات  �جود  مع  اجلزائرية 
الو�سائل  هذه  �سمن  كثرية  �سابة 
لديها  التي  اجلديدة  الإعالمية 
يف  �سديدة  �رغبة  قوي  نف�س 
ال�ستغال يف جمال الإعالم �تقدمي 
م�سادر  عن  �البحث  املعلومة 
�سعدا�ي  داعيا      ، املعلومة 
الإعالم  فكرة  اإىل   الذهاب  اإىل 
لدينا  يكون  حتى  املتخ�س�س 
اإعالم ميثل مبعنى الكلمة ال�سلطة 
الرابعة  من حيث قوة التاأثري �من 
تنبني  التي  املعلومة  تقدمي  حيث 
على امل�سدرية املوثوقة �النظرة 
املعرفية التي قادرة على اأن توجه 
املرجوة  ال�سحيحة  الأهداف  اإىل 
العام  للو�سع  الإعالمي  النقد  من 
�بالتايل اليوم اأ�سبح من ال�رض�رة 
اأن يكون هنالك جلوء الإعالم اإىل 
ال�ستعانة باخلرباء �املتخ�س�سني 
يف خمتلف املجالت حتى نخرج 
اإىل  النطباعي  الإعالم  من 
الإعالم املعريف حتى يكون هناك 
�سورة ل�سناعة اإعالمية تنبني على 
�سناعة  لأن  الراأي  �سناعة  فكرة 
 تعد  املجتمع  يف  اليوم  الراأي 
اإعادة  يف  الأمام  اإىل  كبرية  خطوة 
�الذهنية  العام  الوعي  ت�سكيل 
داخل  للفرد  بالن�سبة  العامة 
هذه  خالل  �من  املجتمع  
الكثري   مواجهة  ن�ستطيع  اخلطوة 
املجتمع  داخل  الإ�سكاليات  من 
مبنظور  �لي�س  احلل  مبنظور 
املقا�س ال�سطحي الغري قادر اإىل 
يف  حقيقية  اأر�سية  اإىل  الو�سول 
�بالتايل  الإ�سكالية  هذه  معاجلة 
من  لدينا  املتوفرة  فاملعطيات 
كيف  هو  الإعالمي  اإيجابيات 
يف  هذا  كل  ن�ستثمر  اأن  ن�ستطيع 
الإعالمية  اخلارطة  ت�سكيل  اإعادة 
اأنه اليوم اأ�سبح  يف اجلزائر �اأظن 
نحو  قدما  لكي من�سي  توجه  فيه 
تنبني  متخ�س�سة  �سحافة  اإيجاد 
�معينة  حمددة  جمالت  عن 
يجد  اأن  ي�ستطيع  خاللها  من 
املجتمع  فئات  �كل  مواطن  كل 
النا�سج  مبفهومها  املعلومة 
يناف�س  اأن  على   قادر  هو  الذي 
الإعالمية   املنظومة  ظل  يف 

العاملية  اأ�  الإقليمية  املوجودة 
اليوم  املواطن  لأن  عام  ب�سكل 
اإىل  اأ�سبحت لديه خيارات اللجوء 
الأ��ساط الإعالمية �سواء الإعالم 
الإقليمي اأ� الإعالم العاملي �الذي  
اأ�سبح يوؤثر �يدخل كثريا يف تاأثريه 
�املجتمع  الفرد  اأجندة  على 
من   فالبد  �عليه   ، عام  ب�سكل 
الإعالم اجلزائري اأن ي�ستفيد من 
لكي  له  املتوفرة  امل�ساحة  هذه 
العالقة  على  يقيم  اأن  ي�ستطيع 
�يكون  اجلزائري  املجتمع  �سمن 
العملية  يف  �احد  رقم  املوؤثر  هو 
الإعالمية �يف تقدمي املعلومة قبل  
اأن تكون جمرد رجع �سدى لو�سائل 
اإعالمية اإقليمية اأ� عاملية   �هذا 
هو  اجلزائري  الإعالم  ليكون  كله 
ال�سباق يف احل�سول على املعلومة 
الأ�ىل ثم بعدها  ياأتي التفاعل مع 

باقي امل�سادر الأخرى.  
 

 ال�سحفي والإعالمي 
اأحمد غربي: ال�سحافة 
اجلزائرية تعي�ش اليوم 

منعرجا مهما مع قرب 
موعد رئا�سيات 2019  

 
غربي  اأحمد  الأ�ستاذ  اأكد  كما 
باحث يف علوم الإعالم �الت�سال 
ت�رضيح   يف   3 اجلزائر  بجامعة 
ال�سحافة  »اأن   »للو�سط  خا�س 
اجلزائرية تعي�س اليوم بعد 28 �سنة 
منعرجا  العالمية  التعددية  من 
الرئا�سيات  موعد  قرب  مع  مهما 
اأفريل 2019 �عليه فواقعها بعيدا 
عن لغة الكم �الأرقام �الإجنازات 
اأثر  القت�سادي  الو�سع  لكن  مهم 
حرية  مدى  على  �عموديا  اأفقيا 
لل�سحفي  ال�سحفية  املمار�سة 
من  الجتماعية  ��سعية  �على 
بع�س  غلق  �اأدى  الأجر  حيث 
�املوؤ�س�سات  ال�سحفية  العنا�ين 
بع�س  تفكري  اإىل  العالمية 
التخلي  يف  ال�سحفيني  الزمالء 
عن مهنتهم �الجتاه نحو جمالت 
ف�ساءات  اإىل  اخلر�ج  اأ�  اأخرى 
اأ��سع اأكرث طموحا   مع ما يتوافق 

�طموحاتهم.
اليوم  الرتكيز  من  لبد  لذلك 
حقيقة  ال�سحفي  كرامة  على 
املجتمع  يف  مكانته  �ا�سرتجاع 
�سواء  الإعالمية  املوؤ�س�سات  �يف 
اأ�  تلفزيونية  اأ�  اإذاعية  اأ�  �رقية 

الكرت�نية كانت.
ال�سحفي  يطور  اأن  يعني  ل  �هذا 
مهاراته �يعمل على تطوير قدراته 
يف  احلا�سلة  امل�ستجدات  �فق 
تكنولوجيات  تطور  مع  العامل 

الإعالم �الت�سال.

اأحمد مداين رئي�ش 
الق�سم ال�سيا�سي بقناة 

النهار
الدينامكية الكبرية 

لالإعالم رفعت القيود 
على ال�سحافة

 
الدينامكية  اأن  قوله  ميكن  ما 
الإعالم  عرفها  التي  الكبرية 
خا�سة  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
ترجمته  القوانني  م�ستوى  على 
بها  ح�سي  التي  املكا�سب  اأهم 
قطاع ال�سحافة باأنواعها بتكري�س 
التعديل الد�ستوري اجلديد لتعزيز 
حرية ممار�سة هذه املهنة النبيلة 
 تو�سح  بقوانني  القيود  كل  رفع   �
هذا  من   � �الأحكام  املفاهيم 
التحديات  هذه  ���سط  املنطلق 
يف  ال�سحافة  على  خوف  ل 
بعد  يوم  تتعزز  لأنها  اجلزائر 
يقول  اخلا�سة  القنوات  �عن  يوم 
ا�سرتجعت  اأنها  مداين  اأحمد 
بطريقة  اجلزائري  امل�ساهد 
اإعالم  رهينة  كان  اأن  بعد  ذكية 
فاإن  �عليه  الأجنبية  الأجندات 
عليهم  تقع  اليوم  الرابعة  ال�سلطة 
م�سوؤ�لية كبرية لتوجيه الراأي العام 
املكت�سبات  هذه  على  للحفاظ 
على كافة الأ�سعدة خا�سة يف ظل 
احلراك ال�سيا�سي �ال�ستحقاقات 
الأزمة  كذا   � املنتظرة  ال�سيا�سية 

املالية التي مل ت�ستثني اأحدا

ريا�ش هويلي رئي�ش 
التحرير املركزي بقناة 

ال�سروق نيوز
املهنة تبحث عن رد 

العتبار 

ال�سحافة  �اقع  عن  للحدث  اأ�ل 
التذكري  من  لبد  اجلزائر  يف 
بها  قام  التي  بالت�سحيات 
الإرهاب  مواجهة  يف  ال�سحفيون 
قيم  عن  الدفاع  يف   � الهمجي 
ال�سحافة  اأن  قال   � اجلمهورية 
مالية  اأزمات  من  تعاين  اليوم 
املوؤ�س�سات  تراجع  اإىل  اأدت 
العديد  اأفال�س  �اأي�سا  العالمية 
عن   ناهيك  املوؤ�س�سات  من 
توقيف ال�سحفيني خا�سة خريجي 
القانوين  املناخ  كذا   � اجلامعات 
على  ي�ساعد  يعد  مل  ال�سيا�سي   �
الإعالم  جمال  يف  ال�ستثمار 
البديل  الإعالم  بتنامي  خا�سة 
الن�رض  ملعايري  يخ�سع  الذي 
الواقع  لن  اقو  لذلك  احلقيقية 
�على  تعاين  ال�سحافة   � مر  اليوم 
ال�سلطات التدخل لإعادة العتبار 

للمهنة.

�ساغور عبد الرزاق 
لبد من لإعادة العتبار 

للمهنة 

 2011 قانون  الأزمات جاء  نهاية هذه  بعد 
جمال  فتح  الذي  العربي  الربيع  بعد 
 القنوات  ظهرت   � الب�رضي  ال�سمعي 
ال�ساحة  تغطية  يف  �ساهمت  التي  اخلا�سة 
الوطنية � ك�سب جمهور عري�س � اأظن اأن 
بف�سل  يتطور  اأن  ا�ستطاع  ال�سحافة  �اقع 
القنوات  بني  اأ�سبحت  التي  املناف�سة 
حت�سني  على   تعمل  التي  التلفزيونية 
براجمها عك�س  العمومية التي اندثرت اإىل 
حد ما ب�سبب اإعالمها املوجه �يف الخري 
ميكننا القول باأن العالم القوي الذي يعترب 
اىل  يحتاج  قوية  لد�لة  عنه  غنى  ل  �سندا 
دعم حقيقي � حرية اأ��سع لها اأخالقياتها 
� م�سوؤ�ليتها � طبعا يكلل ذلك بتكوين متني 

لل�سحفيني

حكيم مالك/ن�سرين .ف

.         خرباء و مهنيون ي�سرحون الراهن

املمار�سة الإعالمية يف اجلزائر

تفا�ؤل ال�سلطة � ت�سا�ؤلت م�ستمرة لأهل املهنة
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قال اأم�ش وزير القطاع كعوان جمال اأن املمار�سة الإعالمية يف اجلزائر حممية بف�سل القانون نافيا وجود اأية 
م�سايقات ،اأو عراقيل حتول دون ال�سحفي ،و ممار�سة مهامه على اأكمل وجه ،موازاة مع ذلك يطالب اإعالميون و 

خمت�سون ب�سرورة رد العتبار للمهنة و حماية ال�سحفيني و م�سالح كافة ال�سركاء.



البكاي  الربملاين  النائب  قال 
والية  على   املح�سوب  الهمال  
�سحفي  ت�رصيح  يف  مترنا�ست 
 ، »الو�سط«  يومية  به  خ�ص 
يف  حق  لدينا  لي�ص  قانونياً  اأن 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  اإقالة 
ولكن  بوحجة   ال�سعيد  الوطني 
ورف�سه  نقده   يف  احلق  لدينا 
ال�سياق  ذات  يف  اأخالقياًم�سيفا 
لي�ص �سد �سخ�سه  ولكنه مع  اأنه 
امل�سلحة العامة الأن املوؤ�س�سات 
ت�سري اإدارياً ولي�ص عاطفيا وعليه 
كرامة  حلفظ  ي�ستقيل  اأن  يجب 
الوجه الأن 351 برملاين يرف�سونه 
التعامل  ي�ستطيع  لن  وبالتايل 
نواب  نن�سى  اأن  بدون  معهم  
اللجان  وروؤ�ساء  والوزراء  الرئي�ص 
ال�سيادين حتى ومل ي�ستقيل كما اأن 
املجل�ص والديبلوما�سية  واأعمال 
اأجل  باأكملها معطلة  من  ال�سعب 
�سخ�ص واحد هذا اليتقبله العقل 

الأن اهلل مع اجلماعة.  
اإىل جانب ذلك فقد اأكد الهمال اأنه 
اإتهام 351 نائب  من غري املمكن 

باأنهم على خطاء من اأجل �سخ�ص 
واحد. الأنهم هم من �سوتو عليه 
ب�سفتي  واأنا  لهم.  رئي�ص  وجعلوه 
م�ساند لربنامج رئي�ص اجلمهورية 
ليذهب  موالياً ،  ل�ست  ولكني 
بعدها حمدثنا اإىل اأبعد من ذلك 
اأنه يوجد  من خالل التاأكيد على 
ونتحفظ  التقال  خفية  اأ�سياء 
عليها الأن ال�سعب و�سع فينا الثقة 
و�سوتنا  و�سعناها   بدورنا  ونحن 
لكن  بوحجة  املجاهد  ل�سخ�ص 
هذا االإن�سداد اإجنر عليه تعطيل 
العمل الت�رصيعي  بدون اأن نن�سى 
به  متر  التي  احل�سا�ص  الو�سع 
البالد الأن حدود البالد ملغمة  مع 
ليبيا ومايجري فيها واحلدود مع 
مايل والنيجر  وتون�ص واملغرب. 

وترب�ص االأعداء بنا .
�سدد  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
الهمال  البكاي  الربملاين  النائب 
اأنه حان  يف معر�ص حديثه معنا 
املناطق  اأبناء  لدمج  الوقت 
بال�سكان  يف  االأهلة  احلدودية 
اأ�سالك االأمن الإمت�سا�ص البطالة 
اإ�ستثمار   خلق  و  توفري  ويجب 
ال�ساحل  دول  مع  والطريق 

االإفريقي  يجب فتحها للمبادالت 
واإجناز  وقت  اأقرب  التجارية  يف 
حالتها  اأ�سبحت  التي  الطرق 
كارثية لتمرنا�ست و عني قزام وتني 

زواتني يف اإطار التج�سيد ال�سارم 
لربنامج تنمية املناطق احلدودية 
الذي اأقره رئي�ص اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة .

 ك�سف مدير املعهد العايل لتكوين 
عي�سى  بورقلة  ال�سباب  اإطارات 
 2581 يقارب  ما  اأن   ، براهيم  بن 
الوطن  عرب  والية   19 من  مرت�سح 
�ساركوا يف م�سابقة مربي اطارات 
تنظيمية  ظروف  و�سط  ال�سباب 

حمكمة .
لتكوين  العايل  املعهد  مدير  اأكد 
عي�سى   بورقلة  ال�سباب  اطارات 
�سحفي   ت�رصيح  ،يف  براهيم  بن 
اأن    « »الو�سط  يومية  به  خ�ص 
الوطنية ملربي اطارات  امل�سابقة 
اأم�ص  يوم  فيها  �سارك  ال�سباب 
من  قدموا  مر�سح  ال�سبت  2581 
19 والية عرب الوطن موزعني على 
ثانويات   03 بينهم  مراكز  من   08
تكوين  اإ�سافة ملركز  ومتو�سطتني 

مهني �سيجتازون االإختبار الكتابي 
اللغة   ، العربية   اللغة  مواد   03 يف 
االأجنبية ، اأما يف الفرتة امل�سائية 
فقد خ�س�ست للثقافة العامة ، ويف 
�سياق مت�سل فقد اأفاد بن براهيم  
مبا  التنظيمية   الظروف  كل  اأن 
فيها املوارد الب�رصية و املادية قد 
هذه  جناح  ت�سخريها  ل�سمان  مت 

امل�سابقة بكل �سفافية ونزاهة .
من جهة ثانية فقد اأبدى الع�رصات 
امل�سابقة  لهذه  املرت�سحني  من 
ارتياحهم لهذه الظروف التنظيمية 
املحكمة ، معلقني اأماال كبرية يف 
لهم  تفتح  التي  هذه  يف  لنجاح 
بعد  ال�سغل  عامل  الدخول  اأبواب 

معاناة طويلة من اأزمة البطالة .
�أحمد باحلاج

العمومية  املوؤ�س�سة  ت�سهد 
ابل�سة  ببلدية  اجلوارية  لل�سحة 
تقدمي  يف  م�ستمرا  تدهورا 
املر�سى  لفائدة  �سحية  خدمات 
ال�سحي  املرفق  افتقاد  ب�سبب   ،
الواجب  ال�رصوريات  الأدنى  ذاته 
توفرها ، كاالأخ�سائيني يف خمتلف 
املجاالت ، وكذا جهازي ال�سكانري 
بغالبية  ا�سطر  مما   ، والراديو 
بعيدة  م�سافات  لقطع  املر�سى 

للبحث عن العالج .
مهتمة  حملية  جمعيات  نا�سدت 
اأبل�سة  ببلدية  ال�سحي  بامليدان 
لل�سحة  الوالئية  املديرية   ،
ب�رصورة    ، بتمرنا�ست  وال�سكان 
امل�ساكل  جملة  يف  النظر  اإعادة 
يومياتهم  اأرقت  التي  العالقة 
للقطاع  املزري  التدهور  ب�سبب 
املنطقة  م�ستوى  على  ال�سحي 
االأخرية  هذه  بافتقار   ، املذكورة 
لالأطباء االأخ�سائيني يف املجاالت 
اجلراحة  غرار  على   ، املختلفة 
وطب  والتوليد  والن�ساء  العامة 
العيون واالأطفال باالإ�سافة للعظام 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، واحلنجرة 
ح�سب م�سوؤويل ذات اجلمعيات هو 

النق�ص الفادح يف جهازي الك�سف 
اأن  حيث   ، ال�سكانري  و  بالراديو 
للموؤ�س�سة  املزرية  الو�سعية 
العمومية لل�سحة اجلوارية ، كانت 
تكبد   ب�سبب  �سلبية  تبعات  لها 
عناء  لتحمل   ، املر�سى  ع�رصات 
التنقل وم�سقة ال�سفر على م�سافة 
باجتاه  كلم   90 و   80 بني  ترتاوح 
دائرة  و  مترنا�ست  م�ست�سفيات 
�سيلت طلبا للعالج ، ومما يحز يف 
غالبية  اأن  هو   ، حمدثونا  نفو�ص 
احلياة  فارقن  احلوامل  الن�ساء 
مل�ساعفات  تعر�سهن  ب�سبب 
ما  تنقلهن  فرتة  اأثناء  �سحية 
ملتابعة  الوالية  م�ست�سفيات  بني 

حالتهن ال�سحية .
 جدير بالذكر اأن القطاع ال�سحي 
بالوالية مترنا�ست احلدودية ، يعترب 
من بني القطاعات االأكرث تدهورا ، 
وذلك ب�سبب عدم اال�ستقرار على 
الوالئي  املدير  من�سب  م�ستوى 
بالنيابة  مبدير  القطاع  ت�سيري  مع 
�سبقت  التي  الفرتة  خالل  وذلك   ،
ح�سب  االأخرية  �سنوات  الثالث 

املعلومات االأولية املتوفرة.
�شيخ مدقن 

ك�شف �لنائب �لربملان عن �حلركة �ل�شعبية �جلز�ئرية �لبكاي �لهمال ، �أنه كل �لظروف ت�شيري 
عك�س �لتيار ، هو ما يوؤكد �أن رحيل رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لوطني �ل�شعيد بوحجة �أ�شبح �شرورة 

حتمية ل�شمان ��شتقر�رية موؤ�ش�شات �لدولة .

�لنائب �لربملان  عن �حلركة �ل�شعبية �جلز�ئرية �لبكاي �لهمال لـ"�لو�شط "

.     » دمج �أبناء �لوليات �حلدودية يف �لأ�شالك �لأمنية للتخفيف من حدة �لبطالة »

�شيخ مدقن 

رحيل رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
ال�شعيد بوحجة �شرورة حتمية 

ي�ستكي قاطني  التجمعات ال�سكنية 
املعروف  الن�رص  بحي  اجلديدة 
باخلفجي ببلدية ورقلة ، على غرار 
40، 34 و38  م�سكن ، انت�سار مكثف 
و   ، االجتماعية  االآفات  ملروجي 
واملوؤ�س�سات  املنازل  ل�سو�ص  كذا 
اخلا�سة والعمومية ، ب�سبب النق�ص 
االأمنية  التغطية  توفري  يف  الفادح 
حيث   ، النواحي  بتلك  املطلوبة 
يرى ال�ساكنة اأنه بات من ال�رصوري 
دعمهم مبقر جديد للدرك الوطني 
ال�سكنية  التجمعات  هاته  لتطهري   ،

من الدخالء واملنحرفني .
وعرائ�ص  �سكاوى   نا�سدت 
احتجاجية للجمعيات املحلية بحي  

اجلهوية  القيادة  قائد   ، الن�رص  
بورقلة  الوطني  للدرك  الرابعة 
التدخل  ب�رصورة   ، رملي   العقيد 
اإقليمية  بفرقة  لدعمهم  العاجل 
وهو   ، الوطني  للدرك  متنقلة 
املطلب الذي من �ساأنه يف حالة ما 
جت�سد على اأر�ص الواقع ، التخفيف 
تواجهوهم  التي  املعاناة  حجم  من 
للع�سابات  املقلق  االرتفاع  ظل  يف 
من  جعلت  التي   ، االإجرامية 
مف�سال  ملجاأ  ال�سكنية  جتمعاتهم 
ب�ستى  املمنوعات  وتعاطي  لرتويج 
و  املخدرات  غرار  على   ، اأنواعها 
م�رصوبات  و  املهلو�سة  االأقرا�ص 
من  ذلك  عن  ينجر  وما  كحولية 

االرتفاع  ب�سبب   ، خطرية  تبعات 
والتعدي  ال�رصقة  حلاالت  املرعب 
من  واملركبات  االأ�سخا�ص  على  
طرف ال�سبكة االإجرامية املجهولة 
ا�ستغلت  التي  و   ، والهوية  العدد 
ال�سالفة  لالأحياء  الدام�ص  الظالم 
الذكر وذلك على خلفية افتقار هذه 
العمومية  االإنارة  ل�سبكة  االأخرية 
يومية  مبحدثي  دفع  الذي  االأمر   ،
ال�سلطات  ملنا�سدة   ،« »الو�سط 
لهم  برجمة  ب�رصورة  الو�سية 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة 
�سفو  عكرت  التي  النقائ�ص  عديد 
بغالبية  ودفعت   ، اليومية  حياتهم 
القائمة  امل�ساكل  من  املت�رصرين 

�سكناتهم  بيع  يف  التفكري  اإىل   ،
مبناطق  م�ساكن  و�رصاء  اجلديدة 
قولهم   ح�سب  اأمنا  اأكرث  ح�رصية 
،مهددين يف ذات ال�سدد بالت�سعيد 
للمطالبة   ، االحتجاجات  لهجة  من 
التي  مبا و�سفوه ب�رصعية مطالبهم 
على  جاء  ح�سبما  الزمن  جتاوزها 
ل�سان اأكرث من متحدث يف املو�سوع 
اأع�ساء  ال�سدد  ذات  يف  حمملني   ،
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
ورقلة ، التبعات التي قد تنجم عن 
توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة  انتهاج 
اأكرث من 72  امل�ساريع التنموية بني 

حي عتيق وجتمع �سكني جديد .
�أحمد باحلاج  

تندوف  والية  اأبناء  حماية  موا�سلة  على  منها  حر�سا 
ال�رصطة  م�سالح  �سطرت  منهم،  املتمدر�سني  �سيما  ال 
برناجما توعويا حت�سي�سيا بالتن�سيق مع مديرية الرتبية 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  خمتلف  �سيم�ص  تندوف  لوالية 
ملختلف  التعليمي  امل�ستوى  مع  يتنا�سب  بالوالية، 

االأطوار.
م�سالح  عملت  فقد   مطلعة  م�سادر  من  وح�سبما 

تابعة  كفاأة   اإطارات  درو�سه  حت�سري  على  والية  اأمن 
للتالميذ  �سي�سمح  مب�سط  ب�سكل  تندوف،  والية  الأمن 
تنفيذه  يتم  �سهوله-   بكل  ا�ستيعابه  من  املتمدر�سني 
على مدار ال�سنة الدرا�سية، بدءا من يوم االأحد املوافق 
لتاريخ 21 اأكتوبر 2018 و تختلف موا�سيع هذا الربنامج 
التوعوي االت�سايل، مب يتما�سى و توعية املتمدر�سني و 
تغذي  اأن  �ساأنها  من  التي  املعارف  تزويدهم مبختلف 

الدرو�ص   و  املوا�سيع  خمتلف  حول  االأمنية  ثقافاتهم 
املرتبطة بــتثمني روح االنتماء للوطن و املحافظة على 
البيئة، ناهيك عن تكري�ص اأبجديات ال�سالمة املرورية 
وكذا التعريف مبخاطر اال�ستعمال ال�سيئ لالنرتنيت و 
للعنف  اإ�سافة  كيفية جمابهتها،  و  االإلكرتونية  اجلرمية 

املدر�سي و اأثاره ال�سلبية على املتمدر�سني.
بهذا  املعنية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأوىل  اأن  ومعلوم 

الربنامح التوعوي، هي كل من ابتدائية حمادي دحماين 
و متو�سطة وريدة مداد و ثانوية طه ح�سني بوالية تندوف 
و يندرج  هذا الن�ساط االت�سايل �سمن جت�سيد م�ساعي 
النبيلة التي تقوم بها م�سالح ال�رصطة، خدمة للمواطن و 
اال�ستمرار يف جت�سيد اأ�سمى االأدوار ال�رصطية املرتبطة 

ب�سمان اأمنه و �سالمته.
     �أحمد باحلاج 

لو�شع حد لالنت�شار �ملقلق ملروجي �لآفات �لجتماعية و�لل�شو�س

�شرطة تيندوف 

مواطنو التجمعات ال�شكنية اجلديدة  بحي الن�شر يطالبون مبقر للدرك الوطني

توا�شل حمالتها التح�شي�شية لفائدة اأبناء الوالية املتمدر�شني

مدير �ملعهد �لعايل لتكوين �طار�ت �ل�شباب 
بورقلة عي�شى بن بر�هيم لـ«�لو�شط«

ب�شبب �فتقارها لالأطباء �لأخ�شائيني 
وجهازي �لر�ديو و �ل�شكانري

2581مر�شح موزعني على 08 مراكز 
�شاركوا يف م�شابقة مربي ال�شباب

املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة 
اجلوارية ببلدية اأبل�شة ت�شتغيث
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و ترتكز هذه الزراعة ب�سكل رئي�سي 
و متليلي  عرب مناطق �سب�سب و املن�سورة 
لها  خ�س�ست  حيث   , الوالية  بجنوب 
 , هكتار   420 تقارب  اإجمالية  م�ساحة 
باأن حملة  م�سيفا  امل�سدر--  ذات  ح�سب 
جني املح�سول لهذا املو�سم "واعدة"وقد 
دخلت الكميات االأوىل من الفول ال�سوادين 
اإىل  احلملة  هذه  اإطار  يف  جنيها  مت  التي 
املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية  غرداية  �سوق 
دج   و550   500 بني  ترتاوح  باأ�سعار  وتباع 
الثمرة   حجم  ح�سب  الواحد  غرام  للكيلو 
التي  الفالحية  املنتجات  اأف�سل  بني  ومن 
�سوق  زوار  من  وغريهم  ال�سياح  اإىل  تقدم 
ف�سولهم  جتذب  معظمهم  فاإن   , غرداية 
ال�سوداين ذي  والفول  التمور  اأنواع  خمتلف 
 , �سب�سب''   "كاوكاو  بـ  املعروف  النوعية 
ت�ستهر   التي  املنطقة  هذه  اإنتاج  اأن  حيث 
قد  الفالحي  املح�سول  هذا  بزراعة 
 , غرداية  والية  حدود  �سهرته  جتاوزت 
اإىل  املهنيني  التجار  من  الكثري  ويعمد 
ال�سوداين  الفول  حم�سول  باجلملة  اقتناء 
اإىل  اإخ�ساعه  قبل   , �سب�سب  منطقة  من 
بكرثة  املنت�رشة  التحمي�ص  باأفران  القلي 
بالتجزئة   بعد  فيما  توزيعه  قبل  بغرداية 
الزراعي  املنتوج  هذا  على  االإقبال  ويكرث 
الزوار  من  وغريهم  ال�سياح  قبل  من  �سيما 
احلاج  اأو�سح  مثلما   , للمنطقة  العابرين 
املخزن  ثنية  بحي  دكان  �ساحب  بومدين 
''اأن  الفخر  من  بنربة  واأ�ساف  ال�سعبي. 
يعد  �سب�سب  ملنطقة  ال�سوداين  الفول 
اأف�سل هذا ال�سنف من املنتجات الزراعية 
على  احل�سول  اأن  اإىل  م�سريا   ,'' العامل  يف 

منطقة  فالحي  فاإن  النوعية,  بهذه  اإنتاج 
 : الطريقة  نف�ص  جميعا  يعتمدون  �سب�سب 
زراعة بيولوجية  ". ويويل عديد الفالحني 
ومتليلي  واملن�سورة  �سب�سب  مبناطق 
اهتماما بالغا مل�ساألة تكثيف زراعة الفول 
للربح  مدرة  �سعبة  ميثل  الذي  ال�سوداين 
والتي تو�سف بـ" الذهب البني " �سيما مع 
باجلو  املتميز  منا�سب  ومناخ  املياه  وفرة 
امل�سم�ص , وتوفر اأر�ص رملية , كما �رشح 
املهند�ص لدى مديرية امل�سالح الفالحية 
الفول  زراعة  اإدماج  مت  و  جربيط  خالد 
ب�سب�سب  الفالحني  اأحد  قبل  ال�سوداين من 
) منطقة نائية تقع على بعد 50 كلم جنوب 
عا�سمة الوالية ( وذلك يف ثالثينيات القرن 
املا�سي قبل اأن يتم تعميمها عرب منطقتي 
ال�سبعينيات  خالل  ومتليلي  املن�سورة 

م�رش  من  نوعني  من  بذور   ا�سترياد  مع 
وا�سبانيا , كما اأو�سح ذات التقني , م�سيفا 
اأن هذه الزراعة تظل يف م�ستوى املمار�سة 
وجتري  القاحلة  املناطق  بهذه  التقليدية 
مائة  نحو  طرف  من  يدويا  البذر  حملة 
ال�سعوبات  عديد  يواجهون  الذين  مزارع 
بامل�سار  االإملام  بعدم  تعلق  ما  �سيما 
اأي�سا  وبخ�سو�ص   , الزراعة  لهذه  التقني 
غرار  على  لها  املدمرة  االآفات  عديد 
وبراأي   . وغريها  القوار�ص  و  الع�سافري 
امل�ستدامة  التنمية  يف  املخت�سني  عديد 
االإ�سرتاتيجية"   '' الزراعة  هذه  تكثيف  اأن 
للفالحني  تقني  بتكوين  مدعومة  تكون   ,
م�ستدامة  تنمية  ا�ستحداث  لها  ميكن 
اإن�ساء  خالل  من  املعزولة  املناطق  بهذه 
وحدات حلفظ الفول ال�سوداين ومع�رشات 

زبدة  �سناعة  اأي�سا  ميكن  كما  وغريها. 
ال�سوداين من خالل ا�ستغالل بذوره  الفول 
وطحنها  القلي  لعملية  اإخ�ساعها  بعد 
ويعترب الفول ال�سوداين الذي ينتمي لف�سيلة 
البقوليات مادة زراعية جد مغذية ومن اأهم 
املحا�سيل الزيتية , حيث اأن حباته حتتوي 
على ن�سبة ترتاوح بني 40 و 50 باملائة من 
الزيت وما بني 20 و 30 باملائة من الربوتني 
بالفيتامني  غنيا  م�سدرا  اأي�سا  وت�سكل   ,
الأغرا�ص  با�ستعماله  اأي�سا  وين�سح  "ب", 
ا�ستعمالها  ميكن  اأوراقه  اأن  كما   , �سحية 

اأعالف حيوانية.
ومت خالل حملة املو�سم الفالحي الفارط 
حتقيق اإنتاج قدره 6.000 قنطار من الفول 
ال�سوداين عرب م�ساحة مزروعة قوامها 400 

هكتار بوالية غرداية , كما اأ�سري اإليه 

ينتظر جني 7.560 قنطار من حم�سول الفول ال�سوداين ) الكاوكاو( بر�سم حملة اجلني للمو�سم 
الفالحي احلايل بوالية غرداية والتي كانت انطلقت خالل �سهر اأكتوبر اجلاري , ح�سبما علم من 

مديرية امل�سالح الفالحية.

زراعة الفول ال�سوداين بغرداية 

.        اأ�سعار ترتاوح بني 500 و550 دج  للكيلو غرام

م.�س

حم�سول وفري من الفول ال�سوداين

غليزان 

البويرة

م�سالح الدرك و ال�سرطة بتمرنا�ست 

فرق ال�سرطة التابعة الأمن والية م�ستغامن

اأمن دائرة �سيق 

ت�سمم جماعي ل 97 �سخ�سا بزمورة 

البطالة تخنق �سباب قرى العجيبة

 عمليات مداهمة م�سرتكة
 عرب عدد من الأحياء 

غلق 56 حمل جتاري

توقيف موظف يف حالة تلب�س 
يتلقي مزية غري م�ستحقة  

نفذت م�سالح الدرك و ال�رشطة 
مداهمة  عمليات  بتمرنا�ست 
اأحياء  من  عدد  عرب  م�سرتكة 
واأخرى  فو�سوية  منها  املدينة 
معروفة بانت�سار خمتلف اجلرائم 
بها ق�سد توقيف املخالفني وبث 

الطماأنينة لدى املواطنني . 
�سم�ص  دورقان  النقيب  �سح  واأو 
و  باالت�سال  املكلف  الدين 
االقليمية  باملجموعة  االإعالم 
العملية  هذه  اأن  الوطني  للدرك 
�سبل  لتعزيز  تاأتي  امل�سرتكة 
بني  الثنائي  امل�سرتك  العمل 
و  الوطني  الدرك  جهازي 
عملياتية  مقاربة  فق  و  ال�رشطة 

م�سرتكة 
والية  باقليم  اجلرمية  ملحاربة 
املختلفة  اأ�سكالها  يف  مترنا�ست 
و  االأ�سخا�ص  باأمن  املتعلقة  و 
مداهمة  و  املركبات  مراقبة 
اأوكار اجلرمية املتعلقة  خمتلف 
املخدرات  برتويج  اأ�سا�سا 
قد  و  العقلية  املوؤثرات  و 
جتنيد  مت  التي  العملية  �سملت 

املركبات  من  جمموعة  لها 
اجلهازين  كال  من  االأعوان  و 
واأخرى  تقنية  مبعدات  مزودين 
�سينو تقنية جمموعة من االأحياء 

و الطرقات و 
م�سالك حافالت نقل امل�سافرين 
مبدخل املدينة  واأكد من جهته 
املالزم االأول لل�رشطة خدايرية 
االعالم  خلية  رئي�ص  الطاهر 
والية  باأمن  العامة  العالقات  و 
هذه  من  الهدف  اأن  مترنا�ست 
"تاأمني"  هو  امل�سرتكة  العملية 
االأحياء ال�سكنية و ال�سهر الدائم 
على �سمان ال�سكينة العمومية و 
اجلرمية  اأ�سكال  كافة  حماربة  
و  اال�سخا�ص  تامني  خالل  من 
املمتلكات ومن جهتهم ا�ستح�سن 
الكثري من ال�سكان هذه املبادرة 
عرب خمتلف االحياء التي �سملتها 
عن  معربني  املداهمة  عملية 
"ارتياحهم" ملثل هذه املبادرات 
خمتلف  جاهزية  تعك�ص  التي 
الوحدات يف حماربة  االأجهزة و 

خمتلف مظاهر اجلرمية.

العامة  ال�رشطة  فرق  قامت 
والية  الأمن  التابعة  والتنظيم 
�سبتمرب  �سهر  خالل  م�ستغامن 
جتاري  حمل   56 بغلق  املا�سي 
علم  ح�سبما  االخت�سا�ص  باإقليم 

من هذا ال�سلك االأمني.
م�سالح  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
مراقبة  مهام  اإطار  ويف  ال�رشطة 
التجارية امل�سنفة وغري  االأن�سطة 
قامت  احلرة  واملهن  امل�سنفة 
تدخل مت   131 املا�سي ب  ال�سهر 
خاللها رفع 10 خمالفات واقرتاح 
غلق اأزيد من 60 حمل جتاري ومت 
تنفيذ الغلق االإداري ملدة �سهر اأو 
 56 بحق  حالة  كل  ح�سب  �سهرين 

ال�رشوط  ملخالفتها  جتاري  حمل 
االإدارية  والقرارات  التنظيمية 
التجارية  الن�ساطات  ملمار�سة 
ال�سجل  يف  القيد  عدم  �سيما  ال 
التجاري وتغيري الن�ساط وا�ستغالل 
االأر�سفة والطرقات لعر�ص ال�سلع 
طرف  من  وخ�سو�سا  واخلدمات 
للتذكري  واملطاعم  املقاهي 
مو�سم  خالل  الفرق  ذات  قامت 
اال�سطياف )�سهر جوان و جويلية 
و اأوت(  مبراقبة 541 حمل جتاري 
خمالفة   377 رفع  خاللها  مت 
واقرتاح الغلق االإداري ل 350 حمل 
بحق  الغلق  قرار  وتنفيذ  جتاري 

176 منها, كما متت االإ�سارة اإليه.

فرقة  عنا�رش  موؤخرا  اأوقفت 
ال�رشطة الق�سائية باأمن دائرة �سيق 
الثالثينات  يف  �سخ�سا  مبع�سكر 
ووقاية  اأمن  كعون  يعمل  العمر  من 
,بعد  العمومية  االإدارات  باإحدى 
قبول  و  طلب  جرمية  يف  تورطه 
�سكوى  اإثر  م�ستحقة   غري  مزية 
مبدينة  املواطنني  اأحد  بها  تقدم 
�سيق �سد امل�ستبه فيه الذي طلب 
منه مزية غري م�ستحقة متمثلة يف 
مبلغ مايل نظري ت�سوية ملف اإداري 
م�سالح  اأمام  ال�سحية  به  تقدم 

بها  بعمل  التي  العمومية  االإدارة 
امل�ستبه فيه , ليتم اتخاذ االإجراءات 
القانونية الالزمة بالتن�سيق مع نيابة 
حمكم  كمني  ون�سب  اجلمهورية 
فيه  امل�ستبه  توقيف  من  مكن   ,
متلب�سا بتلقي مبلغ مايل من طرف 
ال�سحية مبنا�سبة مهامه قدر بـ 15 
مليون �سنتيم ,حول اإثرها اإىل مقر 
اأمن الدائرة ,اأين اأجنز �سده اإجراء 
ليو�سع  العدالة  اأمام  وقدم  ق�سائي 

رهن احلب�ص . 
 طالبي فاطمة

غذائي  بت�سمم  �سخ�سا   97 اأ�سيب 
ببلدية  ال�سويد"  "اأوالد  مبنطقة 
غليزان(,  جنوب  كلم   20( زمورة 
ح�سبما علم لدى م�سوؤويل املوؤ�س�سة 
العمومية لل�سحة اجلوارية لزمورة.

ال�سحية  امل�سالح  مدير  واأو�سح 
�ستوان  اإبراهيم  املوؤ�س�سة  بذات 

الطبية  االإ�ستعجاالت  م�سلحة  اأن 
بالعيادة املتعددة اخلدمات لزمورة 
بداية من ال�ساعة الثالثة من م�ساء 
�سخ�سا   97 ا�ستقبلت  ال�سبت  اليوم 
باإحدى  الغذاء  وجبة  نف�ص  تناولوا 

الوالئم باملنطقة.
امل�سدر-  لنف�ص  -وفقا  ومت 

االإدارية  التدابري  "جميع  اتخاذ 
ال�رشورية  ال�سحية  واالإجراءات 
غادر  حيث  بامل�سابني"  للتكفل 
تزال  ال  فيما  امل�ست�سفى,  اأغلبهم 
املراقبة  حتت  احلاالت  بع�ص 
قامت  كما  الطبية  واملتابعة 
العمومية  املوؤ�س�سة  م�سالح 

باإخطار  لزمورة  اجلوارية  لل�سحة 
ال�سحة  مبديرية  الوقاية  م�سلحة 
الإتخاذ  غليزان  لوالية  وال�سكان 
التدابري ال�رشورية ورفع عينات من 
امل�سابون  تناولها  التي  املاأكوالت 
املخربية ملعرفة  التحاليل  الإجراء 

اأ�سباب هذا الت�سمم الغذائي.

العجيبة  بلدية  قرى  �سباب  اأعرب 
الواقعة على بعد 25 كلم �رشق عا�سمة 
ال�سديد  امتعا�سهم  عن  البويرة  والية 
واجلهات  ال�سلطات  خمتلف  من 
امل�ساكل  م�سوؤولية  وحملوها  املعنية 
التي  القاهرة  املعي�سية  والظروف 
يتخبطون فيها , بعدما وقفت عاجزة 
ل�سنوات عن ا�ستحداث وخلق منا�سب 
اأزمة  من  التخفيف  �سانها  من  �سغل 

حتتها  يرزحون  التي  اخلانقة  البطالة 
منذ �سنوات عدة , كما اأبدى عدد من 
ال�سهادات  حاملي  ذوي  من  البطالني 
املهني  التكوين  و�سهادات  اجلامعية 
عرب قرى �سما�ص وحقي واأزكنون والتل 
مركز  والعجيبة  واإدحا�سن  االحمر 
ال�سديد  وتذمرهم  العميق  ا�ستياءهم 
لهم  خيار  ال  انف�سهم  وجدوا  ان  بعد 
�سوى املقاوالت التي متنح اجرا زهيدا 

اأو املزارع املو�سمية كحل اخري لهم , 
اأو  بنائني  كم�ساعدي  يعملون  حيث 
اإجتماعي  �سمان  دون  باملزارع  كاأياد 
ت�رشيحاتهم  يف  املت�رشرون  واكد   ,
البطالة  �سبح  اأن   " الو�سط   " ليومية 
ال  التي  االأ�رش  من  العديد  يهدد  بات 
�سغل  منا�سب  �سوى  لها  رزق  م�سدر 
الت�سغيل  �سبكة  غرار  على  موؤقتة 
وال  جوع  من  تغني  وال  ت�سمن  ال  التي 

العائالت  هذه  حاجيات  اب�سط  تلبي 
الفو�سوية  التجارة  اىل  التوجه  اأو 
 , لالإ�سرتزاق  منها  املو�سمية  خا�سة 
وت�ستمر هذه الو�سعية املزرية يف ظل 
االإ�ستثمارية  امل�ساريع  وانعدام  غياب 
اإمت�سا�ص  �ساأنها  من  التي  باملنطقة 
بكل  ا�ستفحلت  التي  البطالة  حدة 

رهيب و�سط فئة ال�سباب .
 اأح�سن مرزوق 
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امل�صيحية ال�صهيونية وتدمري امل�صجد الأق�صى
د. غازي ح�سني

مطلع  يف  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اعتقلت 
امل�سيحيني  من  جمموعة   1999 عام 
من  قدموا  الذين  الأمريكيني  القدريني 
الوليات  اإىل  واأبعدتهم  كولورادو  يف  دينفر 
اإىل تدمري  املتحدة، لأنهم كانوا يخططون 
العودة  لت�رسيع  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
من  وغريهم  هوؤلء  ويعمل  للم�سيح،  الثانية 
الأ�سوليني امل�سيحيني يف الوليات املتحدة 
الأق�سى  امل�سجد  تدمري  على  الأمريكية 

وبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�سه.
ذلك  يريد  اهلل  باأن  وبهتاناً(  )كذباً  ويوؤمنون 

حتقيقاً خلرافة هريجمدون.
وهي  القد�س«،  هيكل  »موؤ�س�سة  وتقوم 
دينفر  مدينة  ومقرها  بروت�ستانتية  جمعية 
الأمريكية، ورئي�سها ريزنهوفر بالعمل جنباً 
املت�سددين  اليهود  مع  بيد  ويداً  جنب  اإىل 
حتقيق  اأجل  من  القد�س  يف  )املتع�سبني( 
هذا الهدف، وبتعاطف �رسي من قبل حكومة 
نتنياهو اأكرث احلكومات »الإ�رسائيلية« فا�سية 
واإجالئية  واإرهابية  وعن�رسية  وا�ستيطانية 
الأ�سولية  وتعمل  اإ�رسائيل.  تاريخ  يف 
و  وخارجها  اإ�رسائيل  داخل  يف  اليهودية 
امل�سيحية ال�سهيونية يف الوليات املتحدة 
من اأجل حتقيق هذا الهدف ال�سيطاين الذي 
�سيغرق املنطقة بحروب دينية عديدة، وهو 
و  القد�س  على  واإ�رسائيل  اليهودية  �سيطرة 
الهيكل  لإقامة  وتدمريه  الأق�سى  امل�سجد 
عودة  يف  للت�رسيع  اأنقا�سه  على  املزعوم 
وجود  الرغم من عدم  على  الثانية  امل�سيح 

عودة ثانية لل�سيد امل�سيح.

ا�ستعادة موقع »الهيكل«

واأكد رئي�س موؤ�س�سة هيكل القد�س عن اأمله 
دوافعه  باأن  وادعى  الهيكل  موقع  با�ستعادة 
دينية ولي�ست �سيا�سية، وهي يف حقيقة الأمر 
ت�ستغل  دوافع وخمططات �سهيونية حقرية 
الواردة  والأكاذيب  والأطماع  اخلرافات 
لتحقيق  القدمي  العهد  يف  اأي  التوراة  يف 
واإ�سعال  اليهودي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
والإ�سالم  العروبة  على  ال�سليبية  احلروب 
ثروات  وتدمري  ال�رسقية  وامل�سيحية 

ومنجزات البلدان العربية والإ�سالمية.
عن  املوؤ�س�سة  رئي�س  ريزنهوفر  حتدث 
بني  الفنت  ولن�رس  وازدراء  بكذب  الإ�سالم 
الدين  »اإن  قائاًل:  وامل�سيحية  الإ�سالم 
بل  فح�سب  لليهودية  عدواً  لي�س  الإ�سالمي 

هو عدو للديانة امل�سيحية اأي�ساً«.
يعتقد  امل�سيحيون ال�سهاينة الأمريكيون اأن 
هدم امل�سجد الأق�سى وبناء الهيكل مطلب 
)العهد  التوراة  يف  عليه  من�سو�س  اإلهي 
القدمي( كما يعتقد بذلك املتطرفون اليهود 

وت�ستغله احلكومات الإ�رسائيلية.

هالي�سل  غري�س  الأمريكية  الكاتبة  وحاولت 
يف كتابها ال�سهري يد اهلل اأن تدح�س ا�ستغالل 
الدين لأهداف وخمططات �سيا�سية واأوردت 
يف كتابها »يد اهلل« ن�س احلديث الذي جرى 
بينها وبني اأحد م�ستوطني م�ستعمرة غو�س 
للعبادة  الهيكل  بناء  »اإن  له:  وقالت  اإمونيم 
�سيء، وتدمري امل�سجد الأق�سى �سيء اآخر. 
بني  حرب  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  املمكن  فمن 
اإ�رسائيل والعرب«. فرَدّ امل�ستعمر اليهودي 
يحدث  اأن  نريده  ما  هذا  »متاماً  قائاًل: 
بطرد  �سنقوم  ثم  ومن  نربحها،  �سوف  لأننا 
بناء  و�سنعيد  اإ�رسائيل  اأر�س  من  العرب 
الكاتبة  واأكدت  م�سيحنا«.  وننتظر  الهيكل 
الأمريكية اأن امل�سيحيني الأ�سوليني يريدون 
معبداً حقيقياً من ال�سمنت واحلجارة يُقام 
متاماً على املوقع الذي توجد فيه ال�رسوح 
وم�سجد  الأق�سى  امل�سجد  )اأي  الإ�سالمية 
كتابه  يف  ليند�سي  ويوؤكد  ال�سخرة(.  قبة 
�سوى  يبق  مل  اأنه  اأر�سية«  كرة  اأعظم  »اآخر 
اأمام  متاماً  امل�رسح  ليكتمل  واحد  حدث 
اإ�رسائيل، وهو بناء الهيكل القدمي يف موقعه 

القدمي.

املوؤمتر امل�سيحي ال�سهيوين الأول

ال�سهيوين  امل�سيحي  املوؤمتر  وانعقد 
حيث   ،1985 عام  ب�سوي�رسا  بازل  يف  الأول 
اهلل«  »يد  كتابها  يف  هالي�سل  غري�س  اأوردت 
ال�سفارة  برعاية  املوؤمتر  ح�سورها  حول 
امل�سيحية العاملية يف القد�س تقول اأنه يف 
امل�سيحيون  حث  املوؤمتر  قرارات  اإحدى 
ال�سفة  �سم  على  »اإ�رسائيل«  ال�سهيونيون 
قائاًل  اإ�رسائيلي  يهودي  فاعرت�س  الغربية 
مقاي�سة  يف�سلون  الإ�رسائيليني  ثلث  باأن 
الأر�س بال�سالم مع الفل�سطينيني. فرد عليه 
مقرر املوؤمتر: اإننا ل نهتم مبا ي�سِوّت عليه 
واهلل  اهلل،  يقوله  مبا  واإمنا  الإ�رسائيليون، 

اأعطى هذه الأر�س لليهود.
القول:  اإىل  الأمريكية  الكاتبة  وخل�ست 
اأنهم  برغم  املوؤمتر  على  امل�رسفني  »اإن 
م�سيحيون فهم اأولً وقبل كل �سيء �سهاينة، 
وبالتايل فاإن اهتمامهم الأول هو الأهداف 

ال�سهيونية ال�سيا�سية«.
باأن  مقتنعون  ال�سهيونيني  امل�سيحيني  اإن  
امل�سجد  تدمري  ومب�ساعدتهم  اليهود  على 
وا�ستئناف  املزعوم  الهيكل  وبناء  الأق�سى 
يهوه،  اإ�سعاد  اأجل  من  فيه  احليوانات  ذبح 
الأ�سوليني  )اأحد  اأوبن  الأمريكي  قال  حيث 
اأنه:  هالي�سل  غري�س  للكاتبة  امل�سيحيني( 
»ل يهمنا ما يقولون، يهمنا ما يقول الكتاب 
املقد�س، اإن الكتاب املقد�س ينبئنا باإعادة 
القدمي  العهد  لنا  بنَيّ  ولقد  الهيكل،  بناء 
بها  يلتزم  اأن  يجب  التي  املحددة  الأ�سول 

اليهود يف عملية الت�سحية باحليوان«.
واأكد اأوبن للكاتبة غري�س هالي�سل »اإن العامل 
ومن  الثالثة  العاملية  احلرب  من  يقرتب 

الأرثوذك�س  اليهود  و�سيفّجر  الزمن،  نهاية 
الأمر  هذا  و�سي�سري  الأق�سى،  امل�سجد 
مع  دينية  و�ستنثب حرب  الإ�سالمي،  العامل 
هيكل  بالتاأكيد  هناك  و�سيكون  اإ�رسائيل، 
»وملا  الأمريكية:  الكاتبة  وتقول  ثالث«. 
اإىل  حتدثت  العا�سمة  وا�سنطن  اإىل  عدت 
جمع  اأنه  اأخربين  الذي  ريزنهوفر  تريي 
يخططون  يهود  اإرهابيني  مل�ساعدة  اأموالً 

لتدمري امل�سجد الأق�سى«.
لعالقاتها  هالي�سل  غري�س  الكاتبة  وو�سلت 
الأمريكيني  امل�سيحيني  الأ�سوليني  مع 

واليهود اإىل اخلال�سة التالية:
ي�سيطر  واإن من  �سيادة،  الق�سية ق�سية  »اإن 
القد�س،  على  ي�سيطر  »الهيكل«  جبل  على 
ي�سيطر على كل  القد�س  ي�سيطر على  ومن 

اأر�س اإ�رسائيل«.
يجمع  املتديَّنة  وموؤ�س�سته  ريزنهوفر  وكان 
الهيكل دون  لبناء  التربعات من امل�سيحيني 
امل�سجد  لتدمري  خططه  عن  يخربهم  اأن 
امل�سيحيون  الأ�سوليون  وتوىل  الأق�سى، 
الذين  اليهود  الإرهابيني  عن  الدفاع  متويل 
وو�سف  الأق�سى  امل�سجد  تدمري  حاولوا 
الكني�سة  من  لو�س  دي  جيم�س  الق�س 
بتك�سا�س  هيو�سنت  يف  الثانية  املعمدانية 

ريزنهوفر قائاًل:
لقد قام  »اإنه موهوب جداً يف جمع املال، 
املال  هذا  بع�س  دولر،  مليون  مئة  بجمع 
اأُنفق بدل اأتعاب املحامني الذين متكنوا من 
اإطالق �رساح 29 »اإ�رسائيلياً« حاولوا تدمري 

امل�سجد الأق�سى«.
لو�س  دي  الق�س  الأمريكية  الكاتبة  و�ساألت 
اأن الإرهابيني اليهود الذين  قائلة: »ماذا لو 
ال�سخرة  قبة  ودمروا  جنحوا  يدعمهم 
لدى  املقد�سة  ال�رسوح  الأق�سى  وامل�سجد 
ُخم�س �سكان العامل، وماذا لو اأدى ذلك اإىل 
واإىل  الثالثة  العاملية  احلرب  فتيل  اإ�سعال 
وريزنهوفر  هو  يكون  األ  نووية؟  حمرقة 
م�سوؤولني؟ اأجاب ل؛ لأن ما يقومون به هو 

اإرادة اهلل«.

البحث عن امل�سيح

الأمريكيون  امل�سيحيون  الأ�سوليون  يعتقد 
الت�سديق  يعني  امل�سيح  عن  البحث  اأن 
بعقيدة القدرية، التي تقول اأن اهلل يريد اأن 
يرى الهيكل اليهودي قد بني من جديد قبل 

اأْن يعيد امل�سيح اإىل الأر�س.
وتلتقي  امل�سيحية ال�سهيونية مع  اليهودية 
قال  حيث  املجال  هذا  يف  ال�سهيونية 
�ساميوهاكوهينديفر:  �سلومو  احلاخام 
من  الأ�سمى  الهدف  اأن  نن�سى  األَّ  »علينا 
هو  دولتنا  واإقامة  امل�ستتني  جتميع  وراء 
اأنها  هالي�سل  غرين  وتوؤكد  الهيكل«.  بناء 
بوجود  مرة  لأول  عرفت   1979 عام  يف 
امل�سجد  لتدمري  م�سلحة  يهودية  خطة 
الأق�سى، يف ذلك العام توجهت اإىل فل�سطني 

يف  واأقامت  الغربية  ال�سفة  يف  املحتلة 
براون  بوبي  اأن  وتقول  امل�ستوطنني  منازل 
لها:  قال  بنيويورك  بروكلني  من  جاء  الذي 
اأجل  »اإذا كان تدمري امل�سجد الأق�سى من 
ن�سوب حرب  يت�سبب يف  �سوف  الهيكل  بناء 
كربى، فلتكن، وتابع حديثه: »انظري اإىل اأي 
يجب  امل�سجد!  ذلك  فرتين  للقد�س  �سورة 
اإزالته، �سنبني يوماً ما الهيكل الثالث هناك، 
يجب اأن نفعل ذلك لنبنِيّ للعرب وللعامل كله، 
اأر�س  كل  وعلى  القد�س  على  ال�سيادة  اأن 

اإ�رسائيل لنا نحن اليهود«.
وردت الكاتبة الأمريكية على براون وزوجته 
طريق  عن  الهيكل  بناء  »اإن  قائلة:  ليندا 
ي�سعل  اأن  ميكن  الأق�سى  امل�سجد  تدمري 
براون:  امل�ستوطن  فاأجابها  كارثية،  حرباً 
احلرب،  من  النوع  هذا  نريد  اإننا  »متاماً 
كل  نطرد  �سوف  عندئذ  �سرنبحها،  لأننا 
العرب من اأر�س اإ�رسائيل و�سوف نعيد بناء 

هيكلنا«.
وحتدث امل�ستوطن براون عن خطة و�سعها 
امل�سجد  لتدمري  اميونيم  غو�س  م�سلحو 
كلفوه  ع�سكرياً  طياراً  وا�ستاأجروا  الأق�سى، 
امل�سجد  لتدمري  ع�سكرية  طائرة  ب�رسقة 
اجلوي  الق�سف  يتبعوا  اأن  على  الأق�سى، 

بهجوم اأر�سي.

قبة ال�سخرة يجب اأن تزول...؟

الأق�سى  للم�سجد  منوذجاً  و�سيدوا 
القنابل  واأعدوا  عليه،  التدريبات  لإجراء 
تنفيذ  قبل  اعتقلوا  ولكنهم  واملتفجرات، 
اليهود  املجرمون  واأكد  النكراء،  جرميتهم 
اأن  يجب  ال�سخرة  قبة  اأن  املحكمة  يف 

تزول.
امل�سيحية  ا  اأتباع  ومعهم  ال�سهاينة  يوؤكد 
مل  اأنه  با�ستمرار  )الإجنيليون(  ال�سهيونية 
اإ�رسائيل  ماأ�ساة  الأخري من  الف�سل  اإل  يبق 
واأن  )املزعوم(،  الهيكل  بناء  اإعادة  وهو 
الأق�سى  امل�سجد  لتدمري  حان  قد  الوقت 

واإعادة بناء الهيكل.
وو�سع الإجنيليون الأمريكيون اإ�رسائيل فوق 
احلروب  �سن  لها  واأجازوا  الدويل  القانون 
دوجال�س  دعا  حيث  العرب  على  العدوانية 
اإىل  دنفر  يف  الإجنيليني  القادة  اأحد  كريكر 
جمع الأموال من اأجل تدمري الأق�سى وبناء 
العمل  على  اإ�رسائيل  كريكر  وحث  الهيكل. 
معهم  والتعاون  الإجنيليني  الأ�سوليني  مع 
مقابل دعمهم لها. وقال اإن القانون الدويل 
يطبق على كل اأُمم العامل با�ستثناء اإ�رسائيل، 
اخل�سوع  عدم  اإ�رسائيل  زعماء  على  ويجب 

للقانون الدويل.
امل�سيحي  باملتدِيّن  الهمجية  وو�سلت 
فيه:  قال  حداً  روبرت�سون  بات  ال�سهيوين 
جريانها  على  احلرب  ب�سنها  اإ�رسائيل  »اإن 
غري�س  وحتدثت  اهلل«.  م�سيئة  حتقق 
»قال  وقالت:  للقد�س  زيارتها  عن  هالي�سل 

قبة  اإىل  ي�سري  وهو  ال�سياحي  مر�سدنا  لنا 
�سنبني  الأق�سى: هناك  ال�سخرة وامل�سجد 
اخلطط  كل  اأعددنا  لقد  الثالث.  الهيكل 
الالزمة للهيكل حتى اأن مواد البناء اأ�سبحت 
ال�سياحي  املر�سد  وتابع  اأي�ساً.  جاهزة 
حديثه قائاًل: »يف مدر�سة دينية تدعى تاج 
الكهنة يقوم احلاخامات بتعليم ال�سبان كيف 
و�ساألته  باحليوان«  الت�سحية  منا�سك  يوؤدون 
العودة  تريدون  »ملاذا  ال�سائحات:  اإحدى 
»لقد  فاأجاب:  باحليوان؟«.  الت�سحية  اإىل 
فعلنا ذلك يف الهيكل الأول والثاين ول نريد 
اأن نغرّي ممار�ساتنا، اإن معلمينا يعلموننا اأن 
الهيكل  يف  اخلدمة  تفا�سيل  درا�سة  اإهمال 
بوجوب  يقول  املقد�س  فالكتاب  اإثم.  هو 
بناء الهيكل على اأنقا�سه، واأن الهيكل يجب 
الت�سحية  اليهود  ي�ستاأنف  حتى  يُبنى  اأن 

باحليوان«.
ويقول املوؤرخ ي�ساياهوليبوفيت�س عن الطابع 
الأ�ساطري  وا�ستغاللها  لإ�رسائيل  العدواين 

الدينية لتربير ال�ستيطان ما يلي:
اإن التحجج اإنه ل ميكننا التنازل عن �سيادة 
ب�سبب  الهيكل  جبل  على  اإ�رسائيل  دولة 
�سيا�سياً  نفاقاً  اإلَّ  لي�س  املقد�سة  مكانته 
مغلفاً بقناع ديني قومي، اإن الطقو�س التي 
تقام حول حائط املبكى وكهف اخلليل هي 
خمجل،  بدائي  فلكلور  اإنها  وثنية،  طقو�س 
هذا  مزيفة،  املقد�سة  الأماكن  هذه  اإن 
قيمة  اأية  املبكى  حلائط  لي�س  موؤكد،  اأمر 
ديني  مرق�س  اليوم  اأ�سبح  لقد  نظري،  يف 
قومي، وكذلك ال�ساأن بالن�سبة جلبل الهيكل.

تقدمي الأ�سحية يف الهيكل

يف  الأ�سحية  تقدمي  من  ال�ستياء  وو�سل 
اأي�ساً حيث جاء يف  الهيكل اإىل كتبة التوراة 

�سفر اأ�سعيا ما يلي:
»يقول الرب ما فائدتي من كرثة ذبائحكم؟ 
و�سحم  الكبا�س  حمرقات  من  �سبعت 
والتيو�س  والكبا�س  العجول  دم  امل�سمنات، 
فرائحة  اإيّل،  جتيئوا  ل  ير�سيني.  عاد  ما 

ذبائحكم معيبة عندي«.
موا�سم  يف  الهيكل  اليهود  اأحد  وو�سف 
من  انطالقاً  ال�سحايا  وتقدمي  الأعياد 

الطقو�س الدينية وقال:
عندها  م  يقِدّ الداخل  من  بالهيكل  »واإذا 
الهرج  و�سط  الإذهال،  بالغ  فظيعاً  م�سهداً 
التي  املذعورة  احليوانات  و�سخب  واملرج 
يتقاطع فيها ويختلط ثغاء احلمالن وخوار 
ال�سعائرية،  والأ�سوات  ال�رساخ  مع  البقر 
وتغرميات ال�سحر وعزيف الأبواق املرعدة 
ي�سبح  )الهيكل(  املذبح  واإذا  ونداءاتها، 

م�سلخاً، الدم ي�سيل يف كل مكان«.
بتدمري  اليوم  يهود  يطالب  اأن  يُعقل  فهل 
الهيكل  وبناء  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
اإحياء   اأجل  من  اأنقا�سه  على  املزعوم 

ال�سعائر اليهودية الوثنية الهمجية؟

العاملية  واليهودية  اإ�رسائيل  تربر  وكيف 
اإ�سعال احلروب العدوانية وارتكاب املجازر 
اجلماعية بحق ال�سعب الفل�سطيني وتدمري 
الهيكل  بناء  واإعادة  الأق�سى  امل�سجد 
املزعوم لإحياء هذه الطقو�س الوح�سية يف 

القرن احلادي والع�رسين؟
مزج  هالي�سل  الأمريكية  الكاتبة  تناولت 
»اإن  قائلة:  بال�سيا�سة  الدين  اإ�رسائيل 
�سيادتهم  بفر�س  يطالبون  الإ�رسائيليني 
مليار  يقد�سها  التي  املدينة  على  وحدهم 
مليون   14 وحوايل  م�سلم  ومليار  م�سيحي 
فاإن  هذا  ادعائهم  عن  وللدفاع  يهودي. 
باهلل(  يوؤمن  ل  )ومعظمهم  الإ�رسائيليني 
ياأخذوا  اأن  للعربانيني  اأراد  »باأن اهلل  يقولون 

القد�س اإىل الأبد«.

اخلرافات والأكاذيب وال�ستعمار 
ال�ستيطاين

للدين  الفاح�س  ال�ستغالل  وو�سل 
وال�ستعمار  والأكاذيب  اخلرافات  لتحقيق 
مايك  فيه  قال  حداً  اليهودي  ال�ستيطاين 
اعتنق  الذي  الأمريكي  اليهودي  ايفنز 
جورج  للرئي�س  �سديق  وهو  امل�سيحية 
بو�س البن حداً قال فيه: »اإن اهلل يريد من 
اإىل  اأبيب  تل  من  �سفارتهم  نقل  الأمريكيني 
داود.  عا�سمة  هي  القد�س  لأن  القد�س، 
اأْن  من  اليهود  مينع  اأن  ال�سيطان  ويحاول 
مل  اإذا  عا�سمتهم.  اختيار  حق  لهم  يكون 
تعرتفوا بالقد�س ملكية يهودية فاإننا �سندفع 
اهلل  اإن  واآبائنا،  اأبنائنا  حياة  من  ذلك  ثمن 
و�سيلعن  اإ�رسائيل  يباركون  الذين  �سيبارك 

لعنيها«.
الواقع  اأر�س  وما يجري على  ما جرى  اإن   
اإن   القول  فل�سطني ميكن  وبقية  القد�س  يف 
ال�سيا�سي  واليمني  ال�سهيونية  امل�سيحية 
الأمريكية  الإدارات  ويهود  الأمريكي 
متفقون  واإ�رسائيل  العاملية  وال�سهيونية 
على وجوب �سيطرة اليهود على كل فل�سطني 
القد�س عا�سمة موحدة  واتخاذ  التاريخية، 
الأق�سى  امل�سجد  وتدمري  لإ�رسائيل، 
واإذا  اأنقا�سه،  على  املزعوم  الهيكل  وبناء 
الواقع  اأر�س  على  الأمور  هذه  تتحقق  مل 
م�سيئة  �ستعطل  معتقداتهم  بح�سب  فاإنها 
اليهود  مملكة  واإقامة  امل�سيح  وجميء  اهلل 
وحكم  داود  ن�سل  من  ملك  راأ�سها  وعلى 
العامل األف �سنة حتقيقاً خلرافة هريجمدون 
ويف  القدمي  العهد  اأي  التوراة  يف  الواردة 
املخططات ال�سهيونية بروتوكولت حكماء 
الإ�رسائيلية  وال�سرتاتيجيات  �سهيون 
وامل�سيحية  اليهودية   وتوظيف  با�ستغالل 
واليمني  الأمريكية  والإدارات  ال�سهيونية 
اإ�رسائيل  المريكي لتهويد القد�س ولإقامة 
م�رسوع  خالل  من  القت�سادية  العظمى 
ال�رسق الأو�سط اجلديد وبالتعاون والتن�سيق 

الكاملني مع �سبية اخلليج.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

اإعالن عن م�ضتخرج من قائمة �رضوط
بيع عقار باملزاد العلني

املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي 

ح�ضني داي اجلزائر 
و بناء على مقت�ضيات املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على احلكم املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادر عن حمكمة ح�ضني داي الق�ضم العقاري بتاريخ 2015/06/01 حول رقم 15/01307 رقم الفهر�س 03066 
15 و املت�ضمن : )) اإفراغ احلكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2013/06/10 حتت رقم 1360/13 فهر�س رقم 3127/13 و اعتماد تقرير خربة اخلبري 
ايجوز جعفر املودع باأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2014/12/17 حتت رقم 14/596 و بالنتيجة احلكم ببيع العقار امل�ضاع بني اأطراف الدعوى باملزاد 
العلني املتمثل يف ال�ضقة الكائنة بحي با�س جراح 2 عمارة رقم 34 رقم 10 التي م�ضاحتها 75.08 م2 على اأن يكون ال�ضعر الفتتاحي يقدر ب 6.500.000 
دج �ضتة ماليني و خم�ضمائة األف دينار جزائري مع تق�ضيم احل�ضيلة على الأطراف كل ح�ضب ن�ضيبه و حتميلهم كافة امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 3000 

دج ثالثة األف دينار جزائري ....((
لفائدة ال�ضيد : 01- خالدي ميينة ، العنوان : عمارة 34 رقم 10 بوروبة

02- بوكرو�ضة �ضفيان مو�ضى ، العنوان : عمارة 34 رقم 10 بوروبة 
�ضد ال�ضيدة : عرجان ذهبية 

ال�ضاكن )ة( ب : حي حمي الدين عمارة ب رقم 21 بلكور 
و بعد اإيداع دفرت ال�رضوط ببيع العقار لدى حمكمة ح�ضني داي و تاأ�ضري على قائمة �رضوط البيع من رئي�ضة ق�ضم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�ضني داي 
بتاريخ 2018/09/17 و مبا�رضة اإجراءات بيع ال�ضقة  و التابعة لورثة املرحوم بوكرو�ضة عبد احلميد ، الكائنة ب حي با�س جراح 2 عمارة رقم 34 رقم 10 و 
ح�ضب تقرير اخلربة : العقار املراد بيعه هو عبارة عن �ضقة تقع يف الطابق الثاين من العمارة من العمارة املذكور ، تتكون من ثالث غرف ، مطبخ ، حمام 
، مرحا�س و ملحقات ذات م�ضاحة قدرها خم�ضة و �ضبعون مرت مربع و ثمانية دي�ضمرت مربع 75.08 م2 و متثل ن�ضبة واحد و خم�ضون لالألف 51/1000 
من الأجزاء امل�ضرتكة و حتمل رقم 10من البيان الو�ضفي  للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية لولية اجلزائر 1984/03/13 جملد  103 رقم 69 ق�ضم 

11 جمموعة ملكية 14.
و حدد ال�ضعر الإفتتاحي للبيع باملزاد العلني 6.500.000 دج )�ضتة ماليني و خم�ضمائة األف دينار جزائري ( ح�ضب احلكم امل�ضار اليه اأعاله مببلغ قدره و 

قد مت حتديد جل�ضة العرتا�ضات ليوم 2018/10/29 اأمام رئي�ضة ق�ضم البيوع العقارية مبحكمة ح�ضني داي على ال�ضاعة 10.30 �ضباحا 
و تقدم الإعرتا�ضات امام املحكمة بثالث اأيام قبل اجلل�ضة طبقا لأحكام املادة 742 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

 املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :البنك الوطني اجلزائري          �رضكة ذات اأ�ضهم ممثل من قبل مديره العام 
العنوان : 08 �ضارع ارن�ضتو �ضي قيفارة اجلزائر  

القائمة يف حقها الأ�ضتاذة بوع�ضيدة راحم �ضورية 
املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله

بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناءا على عقد القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر الغرفة التجارية بتاريخ 17/10/25 رقم الق�ضية 17/03498 رقم الفهر�س 17/04928 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ2018/04/15 

حتت رقم 2018/1348  
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 

2018/07/10 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 003988
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�ضني 

داي  بتاريخ 2018/09/02
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية القبة    بتاريخ 

 2018/08/28
بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2018/09/27   حتت رقم 18/1710 

بلغنا اىل : بليلي حكيم 
العنوان : 09 �ضارع �ضان �ضارل القبة اجلزائر   

مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 
دفع 2.635.276،07 دج  دج ) مليونني و �ضتمائة و خم�ضة و ثالثية الف و مائتني و �ضتة و �ضبعني دينار و 07 �ضنتيم (  ميثل مبلغ الدين ال�ضامل اأ�ضل القر�س و فوائده + م�ضاريف التنفيذ و احلق 

التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع  طبقا للقانون .
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :البنك الوطني اجلزائري ممثل يف مديره العام         
العنوان ب : 08 �ضارع ارن�ضتو �ضي قيفارة اجلزائر  
القائمة يف حقها الأ�ضتاذة بوع�ضيدة راحم �ضورية 

املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  و   17/03640 الفهر�س  رقم   17/02259 الق�ضية  رقم   17/06/21 بتاريخ  البحرية   التجارية/  الغرفة  اجلزائر،  ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادر  القرار  على  بناءا 
بتاريخ2018/04/18 حتت رقم 2018/1353  

مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 
2018/07/16 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 00117790016

مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�ضني 
داي  بتاريخ 2018/09/02

مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية القبة    بتاريخ 
 2018/08/28

بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2018/09/27   حتت رقم 18/1711 
بلغنا اىل : جبايل حممود 

العنوان : 33 �ضارع ح�ضني بن �ضيخة القبة    
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 

دفع مبلغ 3.234.239،53 دج  ) ثالثة ماليني و مئتان و اأربعة و ثالثون األف و مئتان و ت�ضعة و ثالثون دينار جزائري و ثالثة و خم�ضون �ضنتيم (  ميثل مبلغ الدين و املحدد لغاية رفع الدعوى 
17/01/04  + م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع  طبقا للقانون .

و نبهناه/ باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .
املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد

حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01
ال�رضاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب ، هيئة ذات طابع خا�س املمثلة من طرف مديرها  املختار موطنها عند القت�ضاء فرع اجلزائر غرب   
العنوان : حي وادي الرمان ، العا�ضور اجلزائر  

-�ضد : جنات كرمية    العنوان : مزرعة خايطي اأحمد رقم 03 �ضطوايل اجلزائر   
-بناءا على حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم املدين بتاريخ 15/12/02 رقم اجلدول 15/04841 رقم الفهر�س 15/07131 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة 

بتاريخ 2017/06/14 
بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/31  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/31 -بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/31 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 827 455 77 001
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/09/26
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/09/27

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/11 
حتت رقم 04289 /18 ياأذن بن�رض م�ضمن عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26 املت�ضمن مايلي : )).... يف املو�ضوع : احلكم 
بف�ضخ اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه من الطرفني املدعم بدفرت ال�رضوط رقم 1664 – 2005 املوقع عليه من الطرفني بتاريخ 08-03-2005 ، و بالنتيجة اإلزام 

املدعى عليها بدفع قيمة القر�س بدون فائدة الباقية يف ذمتها املقدرة ب : )980.691.00 دج ( و مبلغ )20.000 دج( كتعوي�س عن عدم تنفيذ اللتزام 
حتميل املدعي عليه بامل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف ت�ضجيل الدعوى املقدرة ب 500 دج .....(( 

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإل �ضي�رضع يف تنفيذ  ال�ضند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .
املح�شر الق�شائي  

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة

حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س الكائن مكتبها ب38 �ضارع بوعمامة احلرا�س الهاتف 87 36 021 83 
ن�رض م�ضمون �ضند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رض

املواد 613/612/412 ق.ا.م.ا
نحن الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة ادناه  الكائن مكتبها ب 04 �ضارع خل�رض بيدة احلرا�س 

لفائدة // ال�رضكة ذات الأ�ضهم لفارج خر�ضانة اجلزائر امل�ضماة �ضابقا �رضكة اجلرييان كونكرات تكنولوجي  ممثلة يف �ضخ�س مديرها العام ممثلها القانوين .
الكائن مقرها ب // املركز التجاري لباب الزوار الربج 02 الطابق اخلام�س باب الزوار اجلزائر 

املختار موطنه لدى مكتب الأ�ضتاذة // بودينة هجرية 
الكائن مكتبها ب : حي �ضعيد حمدين 384 م�ضكن عمارة �س 22 رقم 3 بئرمرادراي�س 

بعد الطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على ال�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة: بئرمرادراي�س الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ:18/04/19 رقم اجلدول: 17/08022 رقم الفهر�س:18/03291  املمهور 
و  الدين املتبقي  للمدعية مبلغ  اأن يدفع  "...اإلزام املدعى عليه  القا�ضي ب  بتاريخ:18/08/29 حتت رقم:2018/3408  بئرمرادراي�س  ال�ضادرة عن حمكمة:  التنفيذية  بال�ضيغة 
املقدر ب 1.514.038.50 دج مليون و خم�ضمئة و اأربعة ع�رض األف و ثمانية و ثالثون دينار جزائري و خم�ضون �ضنتيم " و مبلغ 300.000،00 دج " ثالثمئة األف دج "كتعوي�س 

عن ال�رضر..." 
بعد الطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ:18/09/19 و املر�ضلة عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع ا�ضعار بال�ضتالم و�ضل 
رقم:003727 

اىل//مرو�س �ضمري  ، ال�ضاكن ب : حي لفيجي قطعة رقم 02 ح�ضة رقم 03 بوزريعة اجلزائر
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ: 18/10/04

بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ: 18/10/07
بناءا على اذن بالن�رض  ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ: 2018/10/17  رقم:18/06339 .

كلفنا بالوفاء//مرو�س �ضمري . 
العنوان : حي لفيجي قطعة رقم 02 ح�ضة رقم 03 بوزريعة اجلزائر

بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�ضي ب:..الزام املدعى عليه  اأن بدفع للمدعية    مبلغ الدين املتبقي  1.514.038.50 دج ا مليون و خم�ضمئة و اأربعة ع�رض 
األف و ثمانية و ثالثون دينار جزائري و خم�ضون �ضنتيم و مبلغ 300.000،00 دج " ثالثمئة األف دج "كتعوي�س عن ال�رضر..." 

احلقوق التنا�ضبية مبلغ:94.561،50 دج -م�ضاريف التنفيذ:6798دج .
اأي دفع مبلغ اجمايل قدره: مليون و ت�ضعمائة و خم�ضة ع�رضة األف و ثالثمائة و ثمانية و ت�ضعون دينار جزائري 1.915.398،00

و نبهناهم: بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض و ال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.
و لكي ل يجهل ما تقدم 

-و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق الن�رض 
املادة 412 من ق.ا.م وا 

نحن ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة 
ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة/ ال�ضيد ل�ضبور �ضعبان 

ال�ضاكن ب حا�ضي بونيف حي املجاهد بلمهدي حممد –ولية وهران 
�ضد ال�ضيد /حممدي حممد اني�س 

ال�ضاكن ب حي 05 جويلية 1962 بابا ح�ضن و لية اجلزائر 
ال�ضتاذ/  مكتب  طرف  من  املحرر  بدين  اقرار  عقد  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا 
بتاريخ 2016/12/01  –وهران  �ضارع م�ضتغامن  الكائن مكتبه ب 01  خرواع عبد املجيد موثق 
التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س  بناءا على الذن بن�رض م�ضمون عقد 

حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/07 رقم الرتتيب 18/04212 فهر�س رقم 18/4336 
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف ال�ضند التنفيذي املذكور اعاله اثباتا 

ملا تقدم حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

ال�ضتاذة /ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�ضكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

حم�رض التكليف بالوفاء  عن طريق الن�رض 
املادة 412 من ق.ا.م وا 

نحن ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة 
بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة ال�ضيد /ل�ضبور �ضعبان .ال�ضاكن ب/ حا�ضي بونيف حي 

املجاهد بلمهدي حممد –ولية وهران 
�ضد ال�ضيد/ حممدي حممد اني�س 

ال�ضاكن ب حي 05 جويلية 1962 بابا ح�ضن و لية اجلزائر 
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اقرار بدين املحرر من طرف مكتب ال�ضتاذ/ خرواع عبد املجيد- 
موثق الكائن مكتبه ب 01 �ضارع م�ضتغامن –وهران بتاريخ 2016/12/01 بناءا على الذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ 
الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/07 رقم الرتتيب 18/04212 

فهر�س رقم 18/4336 
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء  لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله 

بجريدة يومية وطنية  و الزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره 1.499.618.00 دج 
ونبهناه بان له مهلة 15 يوم للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية 
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد

حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01
ال�رضاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

--نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناءا على طلب ال�ضيدة /الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب املمثلة من طرف مديرها العام 
العنوان /�ضارع ارزقي بن بوزيد العنا�رض اجلزائر 

القائم يف حقه ال�ضتاذة /بهلول حفيظة
متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة حلني انتهاء اجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة   613 من ق اإ م اإ

�ضد/يخلف حمي الدين العنوان/القرية الفالحية زرالدة اجلزائر
بناءا على حكم �ضادر  عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم املدين بتاريخ 15/12/09  رقم اجلدول 15/04877 رقم الفهر�س 15/07303 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2017/02/22
بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة 

بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف 2018/07/26
بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26

بناءا على و�ضل ار�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة رقم 827 433 77 001
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف 2018/09/26

بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية املوؤرخ يف 2018/09/26
بناءا على املادة 412 من قانون الجراءات املدنية و الدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها و بناءا على امر �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/11 
حتت رقم 18/04287 ياأذن بن�رض م�ضمن عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26 املت�ضمن مايلي _ يف املو�ضوع احلكم بف�ضخ 
اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه من الطرفني املدعم لدفرت ال�رضوط حتت رقم 1870-2006 املوقع عليه من الطرفان بتاريخ 2006/03/08 و بالنتيجة الزام 

املدعى عليه )يخلف حمي الدين( بدفع القيمة املتبقية من القر�س بدون فائدة الباقية يف ذمته و املقدرة ب 1.154.528.12 دج  و مبلغ 20.000دج 
كتعوي�س عن عدم تنفيذ اللتزام  مع حتميل املدعى عليه امل�ضاريف الق�ضائية  مبا فيها م�ضاريف ت�ضجيل الدعوى املقدرة ب 500دج

كما نبهناه بان له اجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و ال �ضي�رضع يف تنفيذ ال�ضند املذكور اعاله جربا و بكافة الطرق القانونية     

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22

الو�شط:2018/10/22
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عرب  االحتالل  يوهم  وكالعادة، 
وجماعات  االإعالمية  ماكيناته 
العام  الراأي  واملنا�رصين  ال�ضغط 
حدة  من  بتخفيفه  اخلارجي، 
بيد  غزة،  على  البحرية  القيود 
موؤمًلا  واقًعا  تعك�س  احلقيقة  اأن 
يعي�ضه ال�ضيادون الذين يتعر�ضون 
للقتل بدم بارد، واالعتقال، عالوة 
قوارب  واإتالف  م�ضادرة  على 
ومعدات ال�ضيد فمنذ بداية العام 
من  اثنني  االحتالل  قتل  اجلاري، 
اآخرين،   )54( واعتقل  ال�ضيادين، 
تو�ضعة  عن  مرة  من  اأكرث  وتراجع 

م�ضاحة ال�ضيد.
وعلى الرغم من حماولة ال�ضيادين 
االإ�رصائيلية  لالعتداءات  الت�ضدي 
االحتالل  منع  اأن  اإال  املدمرة، 
معداتهم  ا�ضتبدال  ال�ضيادين 
وتاأخر  بجديدة،  املتهالكة 
عن  املالية  التعوي�ضات  �رصف 
اأثقلت  احلروب،  يف  خ�ضائرهم 
ببع�ضهم  ودفعت  ال�ضيادين،  كاهل 
والبع�س  العمل  عن  العزوف  اإىل 
االآخر اإىل البحث عن فر�س اأخرى 
لقمة  على  ورائها  من  يقتاتون 
ال�ضيادين  نقيب  ويوؤكد  الأبنائهم. 
نزار عيا�س، ل�ضحيفة "فل�ضطني"، 
يف  ياأتي  الذي  ال�ضيد  قطاع  اأن 
يف  الزراعة  بعد  الثانية  الدرجة 
الغذائي،  باالأمن  ال�ضكان  اإمداد 
"حاله يُرثى له"، ويتعر�س لهجمات 
لتقوي�ضه  متوا�ضلة  اإ�رصائيلية 
االأ�ضماك  �ضيد  "اإن  عيا�س:  وقال 
نتيجة  اآخذ يف االنكما�س  يف غزة 

ال�ضيادين  االحتالل جتاه  ل�ضيا�ضة 
داخل البحر، وقيوده على املعابر 
التي حتول دون ادخال احتياجات 
�ضيد  اأدوات  من  ال�ضيادين 
�ضناعة  يف  تدخل  مهمة  ومواد 
جال�س  الفيرب  مثل  القوارب 
تراجع  عيا�س  واملحركات"واأكد 
ال�ضيد مقارنة  العاملني يف  اأعداد 
"يف  قائاًل:  املا�ضية  باالأعوام 
اآالف  عام 2000 عمل نحو ع�رصة 
يف  غزة  قطاع  �ضكان  من  �ضياد 
العدد  تراجع  اليوم  ال�ضيد،  جمال 
اإىل اأكرث من الن�ضف ب�ضبب القيود 

االإ�رصائيلية".

تو�ضعة  اأن  ال�ضيادون  ويوؤكد 
يتبجح  التي  ال�ضيد  م�ضاحة 
بها، �رصعان ما يرتاجع  االحتالل 
اأن  كما  ذريعة،  اأي  حتت  عنها 
تكاثر  مواطن  من  تخلو  التو�ضعة 
حتمل  عن  ف�ضاًل  االأ�ضماك، 
تفوق  ت�ضغيلية  تكلفة  ال�ضيادين 
ال�ضياد  ويبني  االإنتاجية  الطاقة 
"فل�ضطني"  ل�ضحيفة  عماد مقداد 
"اإن الثالثة  حال ال�ضيادين قائاًل: 
عليها  اقت�رص  التي  بحرية  اأميال 
من  فقرية  االآن،  ال�ضيد  االحتالل 
ال�ضمك، ن�ضطر اإىل النزول للبحر 
�ضباكنا  تلتقط  اأن  ذلك، ع�ضى  مع 

حمدوٌد  العائد  لكن  ال�ضيء  بع�س 
النفقات"واأ�ضار  يوازي  ال  ا  جًدّ
�ضيد  اأدوات  ميتلك  الذي  مقداد 
خمتلفة اإىل عجزه عن ا�ضتخدامها 
االإ�رصائيلية  القيود  ب�ضبب  جميًعا، 
البحر،  يف  ال�ضيادين  حركة  على 
مبيًنا اأن معدات ال�ضيد حتتاج اإىل 
قطع مينع االحتالل اإدخالها لغزة 
 )12( قوامها  اأ�رصة  مقداد  ويعيل 
ديون  ت�ضديد  عن  ويعجز  نفًرا، 
مرتاكمة عليه نظًرا لرتدي و�ضعه 

املعي�ضي.
وبح�ضب اتفاقيات اأو�ضلو املوقعة 
م�ضاحة  فاإن  الت�ضعينات،  بداية 
اإىل  تقنًيّا  متتد  ال�ضيد  ومنطقة 
كجزء  ولكن  بحرًيّا،  مياًل   )20(
القطاع  االحتالل على  من ح�ضار 
�ُضمح   ،2007 عام  منذ  ال�ضاحلي 
حدود  يف  العمل  فقط  لل�ضيادين 
متتد  حمدودة"  �ضيد  "منطقة 
�ضاطئ  عن  بحرية  اأميال  ل�ضتة 
اإىل  االآن  االحتالل  قل�ضها  غزة 
اإىل  االإ�ضارة  جتدر  اأميال.  ثالثة 
اأن قيود االحتالل، اأدت اإىل تكثيف 
ال�ضيد بالقرب من ال�ضاطئ، وهذا 
االأ�ضماك  كميات  نفاد  ترتب عليه 
الطبيعي  بالتكاثر  واالإ�رصار 
املوارد  وتهديد  لالأ�ضماك 
ال�ضيادون  ا�ضطر  كما  ال�ضمكية، 
اإىل اإلقاء �ضباك ال�ضيد يف مناطق 
واأماكن  ال�ضغرية،  االأ�ضماك  وجود 
و�ضع البي�س ما يوؤدي على املدى 
بامَلواطن  اأ�رصار  اإىل  البعيد 

البحرية.

ُيطبق الحتالل "الإ�صرائيلي" منذ عام 2006م �صيا�صة ممنهجة للفتك بقطاع ال�صيد 
البحري يف قطاع غزة، �صارًبا بعر�ض احلائط القرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�ص�صات الر�صمية 

واحلق�قية الدولية املنددة باعتداءاته امل�صتمرة �صد ال�صيادين.

مطبقة منذ2006

 االحتالل ُيطبق �صيا�صة ممنهجة للفتك بقطاع ال�صيد بغزة

االحتالل يحول حمافظ القد�س اإىل حمكمة "عوفر" الع�صكرية

هل ُتغِلق كني�صة القيامة اأبوابها؟

قّررت �ضلطات االحتالل اليوم 
االأحد، حتويل حمافظ القد�س 
حمكمة  اإىل  غيث،  عدنان 
)جنوب  الع�ضكرية  "عوفر" 
غربي رام اهلل(، للمثول اأمامها 
خالل 96 �ضاعة  واأفاد املحامي 
حممود،  حممد  الفل�ضطيني، 
باأن ال�رصطة ال�ضهيونية اّتهمت 
غيث بـ "ارتكاب خمالفة داخل 
الغربية"،  ال�ضفة  اأرا�ضي 
وحولته ملحكمة "عوفر"، حتى 

يعر�س على قا�ٍس ع�ضكري. 
االأ�رصى  �ضوؤون  "هيئة  وقدمت 

م�ضتعجاًل  طلبًا  واملحررين"، 
لالإفراج  "عوفر"  ملحكمة 
الفتة  القد�س،  حمافظ  عن 
"انتزاع  الطلب  هدف  اأن  اإىل 
املحكمة  على  لعر�ضه  قرار 
القادمة،  ال�ضاعات  خالل 
من  املماطلة  فر�ضة  وتفويت 
فرتة  تنتهي  حتى  االحتالل 
 4( �ضاعة   96 البالعة  التمديد 
اأيام("  يُ�ضار اإىل اأن قوة خا�ضة 
من املخابرات "االإ�رصائيلية"، 
بعد  غيث  املحافظ  اختطفت 
بيت  بلدة  مركبته يف  اعرتا�س 

حنينا �ضمايل القد�س يوم اأم�س 
يف  للتحقيق  وحولته  ال�ضبت، 
التابعة  "امل�ضكوبية"  مركز 
غربي  االحتالل  ل�رصطة 

املدينة.
املوؤ�ض�ضات  قالت  جهتها،  من 
اإن  الفاعلة  والقوى  املقد�ضية 
تتجاوز  االإ�رصائيلية  القوات 
باعتقال  احلمراء  اخلطوط 
موؤكدة  غيث،  املحافظ 
اختطافه  لعملية  ا�ضتنكارها 
ببيت  له  كمني  ن�ضب  بعد 

حنينا.

وطالبت املوؤ�ض�ضات، املوؤ�ض�ضة 
الر�ضمية الفل�ضطينية واجلهات 
على  احلثيث  بالعمل  الدولية 
فوًرا  املحافظ  �رصاح  اإطالق 
اأو قيد وهددت،  وبدون �رصط 
يفرج  مل  حال  يف  بالت�ضعيد 
�ضتنطلق  حيث  املحافظ،  عن 
االعت�ضامات  من  حملة 
واالحتجاجات الدائمة من اأجل 
تلك  و�ضتبداأ  �رصاحه،  اإطالق 
اأمام املحافظة  اخلطوات من 
يف بلدة الرام )�ضمايل القد�س( 

�ضباح اليوم.

هدد روؤ�ضاء كنائ�س مدينة القد�س 
اإىل  ُوجهت  ر�ضالة  يف  املحتلة، 
الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني  رئي�س 
القيامة  كني�ضة  باإغالق  نتنياهو، 
نية  على  احتجاجا  اأخرى،  مرة 
تابعة  اأرا�ٍس  م�ضادرة  حكومته 
للكني�ضة. وقالت �ضحيفة "ي�رصائيل 
اإن  االأحد،  اأم�س  العربية،  هيوم" 
نية  على  احتجاًجا  جاء  التهديد 

وزيرة الق�ضاء االإ�رصائيلية، اييليت 
قانون  مب�رصوع  الدفع  �ضاكيد، 
الوزارية  اللجنة  اجتماع  خالل 
االأحد،  اأم�س  الت�رصيع،  ل�ضوؤون 
تابعة  اأرا�ٍس  م�ضادرة  اإىل  يهدف 

للكني�ضة االأرثوذك�ضية يف القد�س.
وتّدعي وزيرة الق�ضاء االإ�رصائيلية 
مباٍن  حلماية  ياأتي  القانون  باأن 
للكني�ضة  تابعة  اأرا�س  على  اأقيمت 

واأن  "اإ�رصائيليون"،  وي�ضكنها 
يف  االأرثوذك�ضية  البطريركية 
االأرا�ضي  هذه  باعت  القد�س 
ملقاولني يهود وبّينت ال�ضحيفة اأن 
م�رصوع القانون يدعو اإىل "تاأميم" 
هذه االأرا�ضي، التي يزعم االحتالل 
اليهودي  القومي  ال�ضندوق  اأن 
من  ا�ضتاأجرها  كييمت"  "كرين 
القرن  خم�ضينيات  يف  البطريركية 

اإىل  ي�ضار  عاًما   99 ملدة  املا�ضي 
يدعون �رصاءهم  يهود  اأن مقاولني 
لهذه االأرا�ضي من البطريركية عام 
املا�ضي،  فرباير  �ضهر  ويف   2010
كني�ضة  الكنائ�س  روؤ�ضاء  اأغلق 
قرار  على  احتجاًجا  القيامة، 
البدء  القد�س،  يف  االحتالل  بلدية 
عن  االأمالك  �رصيبة  بتح�ضيل 

اأمالك الكنائ�س.

ماذا يفعل �صابط ال�صاباك 
طولكرم؟ "ح�صن" يف 

ح�ضن،  ا�ضمي  اأنا  "مرحبًا 
االإ�رصائيلي  ال�ضاباك  م�ضوؤول 
يف  عندكم  واأنا  جنني،  يف 
لت�ضفية  مهمة  يف  طولكرم 
هذه  نعالوة"،  اأ�رصف  املطارد 
الكلمات يقولها �ضابط �ضهيوين 
يف  "ح�ضن"،  امل�ضتعار  ا�ضمه 
مع  التحقيق  يف  م�ضواره  بداية 
الفدائي  عن  بحثا  املواطنني 
قبل  م�ضتوطنني  قتل  الذي 
قرب  "بركان"  يف  اأ�ضبوعني 

�ضلفيت.
ال�ضاباك  �ضابط  هو  "ح�ضن" 
ت�ضفية  مهمة  يتوىل  الذي 
ميدانيا  ويقود  اأ�رصف، 
اليومية  الع�ضكرية  العمليات 
طولكرم  �ضويكة يف  �ضاحية  يف 
وحميطها، والتي ت�ضابه اإىل حد 
ال�ضهيد  مالحقة  اأ�ضلوب  كبري 

اأحمد جرار.
املنازل  "ح�ضن"  اقتحام  وعند 
مع  امليداين  التحقيق  وبدءه 
اأمامهم  يتباهى  اأ�ضحابها، 
م�ضئول  لي�س  اأنه  بتاريخه 
ولكن  طولكرم،  يف  ال�ضاباك 
خا�ضة  ملهمة  انتدبه  ال�ضاباك 
والنجاح  الطويلة  خربته  بحكم 
ت�ضفية  يف  عمله  الذي  املميز 
جنني،  يف  جرار  اأحمد  ال�ضهيد 
فعل  مهمة  يف  فهو  وبالتايل 
نف�س ال�ضيء يف طولكرم وي�ضري 
اأن  اإىل  ملرا�ضلنا  مواطنون 
"ح�ضن" مل يرتك �ضيئا مل يفعله 
حيث  طولكرم،  يف  االآن  حتى 
بيتا،  بيتا  �ضويكة  فت�س �ضاحية 
القاطع  �ضكان  حياة  حول  كما 
املمتد من "�ضويكة وحتى بيت 
ليد فعنبتا فبلعا" اإىل جحيم ال 
االآن  يعرث حتى  ولكنه مل  يطاق 

على اأ�رصف.

كل دقيقة ف�صل

اأن  "يبدو  مواطنون  ويقول 
وح�ضن  اأ�رصف  بني  العالقة 
والدقيقة  بال�ضاعة  تقا�س 
واليوم، فاإن كان حدد موا�ضفات 
جرار  اأحمد  ال�ضهيد  مالحقة 
اأو ف�ضل مهمته،  مقيا�ضا لنجاح 
يوم قد تزيد فيه فرتة  فاإن كل 
مطاردة اأ�رصف عن الفرتة التي 

متثل  جرار  اأحمد  فيها  لوحق 
ف�ضال حل�ضن".

وقاحة  بكل  "ح�ضن"  يتباهى 
اأنه من متكن من ت�ضفية اأحمد 
من  يعد  جعله  هذا  واأن  جرار، 
للمهمات  ال�ضاباك  �ضباط  اأكفاأ 
خالل  كثريا  ويذكر  اخلا�ضة، 
لل�ضبان  امليداين  ا�ضتجوابه 
بذلك، فهو يعترب اأنه قام بعمل 
اأن  ي�ضتحق  تاريخه  يف  مميز 

يكرره دائما.
�ضباط  ي�ضمى  ما  وعادة 
من  االحتالل  خمابرات 
اأنف�ضهم  املناطق  م�ضئويل 
باأ�ضماء م�ضتعارة يتعاملون فيها 
ويبقى  خدمتهم،  فرتة  خالل 
اال�ضم  هو  العربي  اال�ضم  هذا 
املتداول اأمام املواطنني خالل 

خدمتهم يف ال�ضفة الغربية.
اإىل  ملرا�ضلنا  مواطنون  واأ�ضار 
"ح�ضن" ا�ضتعر�س ع�ضالته  اأن 
كثريا يف االأ�ضابيع املا�ضية اأمام 
وهو  وجريانه  اأ�رصف  عائلة 
متلهف جدا الأن ي�ضجل يف ملفه 
من  جديدا  جناحا  ال�ضخ�ضي 
وجهة نظره، وهذا يجعل االأمر 
يحمل معنيني اأمام م�ضئول اأمني 
يقوم مبهمة اأمنية، وكذلك ي�ضع 

حتديا �ضخ�ضيا اأمام عينيه.

همجية ح�صن

�ضويكة  اأهايل  نظر  يف  "ح�ضن" 
همجي  �ضخ�س  �ضوى  لي�س 
ذات  يعتمد  فهو  دموي، 
يف  ا�ضتخدمه  الذي  االأ�ضلوب 
وهو  جرار،  اأحمد  مالحقة 
كل  املتكرر  االقتحام  �ضيا�ضة 
حياة  وحتويل  �ضاعات،  عدة 
كابو�س،  اإىل  املنطقة  �ضكان 
يف  ال�ضماعات  وا�ضتخدام 
نف�ضه  بت�ضليم  اأ�رصف  مطالبة 
يف  متوازية  اقتحامات  يف 
النا�س  واإيهام  مكان  من  اأكرث 
فعل  كما  هنا  كان  اأ�رصف  اأن 
اأم�س  نايفة  علي  مدر�ضة  يف 
مهما  اأنه  املواطنون  ويوؤكد 
فعل "ح�ضن" فاإن �ضويكة �ضوف 
ولن  للمقاومة  حا�ضنة  تبقى 
اأبنائها وهم �رصفها  تتخلى عن 

الذي تدافع عنه. 
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لكن الريا�ض مل تك�شف عن كيفية 
مقتل اأو مكان جثمان خا�شقجي، 
الذي اختفى عقب دخوله قن�شلية 
اأول  ت�رشين  اأكتوبر/   2 يف  بالده 
ر�شمية  معاملة  لإنهاء  اجلاري، 
نا�شطون  وتفاعل  به،  خا�شة 
ومغردون  و�شحفيون  وكتاب 
ق�شية  مع  عامة  و�شخ�شيات 
مطالبني  خا�شقجي،  مقتل 
،روغر  جثمانه  مكان  مبعرفة 
ب�شحيفة  الراأي  كاتب  كوهني، 
تهّكم  الأمريكية،  تاميز  نيويورك 
مقتل  يف  ال�شعودية  الرواية  على 
تويرت:  عرب  وت�شاءل  خا�شقجي، 

»ُخنق يف �شجار بالأيادي؟«. 
عمياًل   15« مت�شائاًل:  واأ�شاف 
اأُر�شلوا يف مقابلة اإىل خا�شقجي؟ 
يخرج  من�شار؟  معه  منهم  واحد 
 17 بعد  القن�شلية  من  خا�شقجي 
يوًما؟« ،وتابع كوهني: »ال�شعوديون 
واإذا كان  الرواية،  اأعادوا �شياغة 
)وزير اخلارجية الأمريكي مايك( 
الريا�ض  اإىل  اإر�شاله  مت  بومبيو، 
باأن  اأب�رّشه  مقبولة،  ق�شة  لتاأليف 
بومبيو  ف�شلت«،واأجرى  املهمة 
خاطفة  زيارة  والأربعاء،  الثالثاء 
وتركيا،  ال�شعودية  من  كل  اإىل 

لبحث ق�شية خا�شقجي.

النا�شطة  تهكمت  بدورها، 
اإقالة  على  كرمان،  توكل  اليمنية 
رئي�ض  لنائب  ال�شعودي  العاهل 
ع�شريي،  اأحمد  ال�شتخبارات 
امللكي  بالديوان  وامل�شت�شار 
القحطاين،  عبداهلل  بن  �شعود 
تويرت:  عرب  كرمان  وقالت 
)امللك  اإقالتك  نفهم  اأن  »ميكن 
النحو:  هذا  على  لهما  �شلمان( 
على  الإ�رشاف  يف  لف�شلهما 
خا�شقجي  اغتيال  جرمية  تنفيذ 
العاهل  ف�شائح«،واأعفى  دون 
بارزين  م�شوؤولني  ال�شعودي 
واأمر  والقحطاين،  بينهم ع�شريي 
العهد  ويل  برئا�شة  بت�شكيل جلنة 
لإعادة هيكلة  �شلمان،  بن  حممد 
يت�شن  ومل  العامة،  ال�شتخبارات 
من  فوري  تعقيب  على  احل�شول 
ما  على  ال�شعودية  ال�شلطات 

ذكرته كرمان.
د  غَرّ خلا�شقجي،  نعيه  ويف 
والأكادميي  ال�شيا�شي  املحلل 
اخلالق  عبد  البارز  الإماراتي 
اهلل  »رحم  تويرت:  عرب  اهلل،  عبد 
خا�شقجي«  احلرية  درب  رفيق 
يوم حزين  »هذا  اهلل،  عبد  ،وقال 
ولأحرار  واأ�رشته  ولأ�شدقائه  يل 
ب�شجاعة  يتقدم  من  وكل  العامل 
معركة  ويخو�ض  احلق  لقول 

احلرية ويدفع ثمنها غاليا«. 
واأ�شاف »م�شرية احلرية م�شتمرة 

ففي  �شديقي.  يا  غيابك  يف 
األف  هناك  جمال  غياب  مقابل 

جمال �شيحملون �شعلة احلرية«.
واملفكر  الأكادميي  وطرح 
الدين  �شيف  ال�شيا�شي امل�رشي، 
م�شري  عن  ت�شاوؤلً  عبدالفتاح، 
ال�شعودي:  «ملاذا  الكاتب  جثمان 
نفت ال�شلطات ال�شعودية اأكرث من 
جثة  اأين  خا�شقجي؟  مقتل  مرة 
الرجل؟ مَل تاأخرت الرواية )�شجار 
)منذ  اأ�شبوعني  الوفاة(  اإىل  اأدى 

اختفائه(؟«، بدوره، غّرد النا�شط 
غنيم،  وائل  امل�رشي  ال�شيا�شي 
�شهيد  ذكرى  »�شتعي�ض  قائاًل: 
الراأي خا�شقجي يف قلوب وعقول 
الكثري من املوؤمنني بالإن�شانية يف 

�شتى بقاع الأر�ض«.
نبيال،  فار�شا  »عرفته  واأ�شاف: 
لبعده  كثريا  وتاأمل  وطنه  اأحب 
عقالء  يدرك  اأن  اأرجو  عنه، 
جرمية  حدث  ما  اأن  اململكة 
كل  معاقبة  ت�شتوجب  وح�شية 

فيها  و�شارك  وخطط  وافق  من 
الإعالمي  �شاأنه«اأّما  عال  مهما 
فت�شاءل  العمر،  مو�شى  ال�شوري 
»اأين  قائاًل:  عن م�شري اجلثمان، 
ليدفن  ؟  خا�شقجي  جمال  جثة 
بالبقيع )مقربة باملدينة املنورة( 
تهكمت  جهتها،  اأو�شى«،من  كما 
اأبو  جنالء  اللبنانية  الإعالمية 
ال�شعودية  الرواية  على  مرعي، 
مت�شائلة »تويف نتيجة �شجار؟ اأين 
د  جثة جمال خا�شقجي؟«فيما، غَرّ

ال�شحفي اليمني حمدي البكاري، 
»ال�شوؤال  عن  بالإجابة  مطالبًا 
هي  اأين  اجلميع:  يطرحه  الدي 
�رشورة  حول  متفقة  جثته؟«. 
الإجابة عن مكان اجلثمان، راأت 
ال�شحفية البحرينية نزيهة �شعيد، 
اإعفاء العاهل ال�شعودي مل�شوؤولني 
خا�شقجي  مقتل  اإثر  �شعوديني 
لتحقيق  كافًيا  »لي�ض  باأنه 
»اأين  تويرت  العدل«،وت�شاءلت عرب 

جثة جمال خا�شقجي؟«.

»اأين جثم�ن خ��سقجي؟«، �سوؤال طرحه اإعالميون و�سخ�سي�ت ع�مة بعد �س�ع�ت من اإقرار الري��ض مبقتل ال�سحفي ال�سعودي جم�ل خ��سقجي، يف قن�سلية بالده ب�إ�سطنبول، وفجر ال�سبت، وبعد 
مرور 18 يوًم� على اختف�ئه، اأقّرت ال�سعودية مقتل خ��سقجي داخل القن�سلية اإثر »�سج�ر« مع م�سوؤولني، واأعلنت توقيف 18 �سعودًي� على خلفية الواقعة.

»اأين اجلثم�ن؟«

م٫�ض 

�ش�ؤال يت�شاعد عقب اعرتاف الريا�ض مبقتل خا�شقجي

بعد »مقتل خ��سقجي«

 هل تدير م�ؤ�ش�شات مالية بريطانية ظهرها للريا�ض؟
قبل اأقل من 48 �شاعة من اعرتاف 
الريا�ض مبقتل ال�شحفي ال�شعودي 
قن�شلية  داخل  خا�شقجي  جمال 
وزير  اأعلن  با�شطنبول،  بالده 
فوك�ض،  ليام  الربيطاين  التجارة 
مبادرة  موؤمتر  من  ان�شحابه 
»دافو�ض  ال�شتثمار  م�شتقبل 
ال�شعودية  الذي تنظمه  ال�شحراء« 

الثالثاء املقبل.
ان�شحاب »فوك�ض« والذي جاء على 
الوقت  ذلك  حتى  اأثري  ما  خلفية 
عن دور �شعودي حمتمل يف اختفاء 
خا�شقجي، �شبقه اإعالن موؤ�ش�شات 
الن�شحاب من  بريطانيا  مالية يف 
يف  عقده  واملزمع  ذاته  املوؤمتر 
الفرتة بني 23 – 25 اأكتوبر اجلاري 
عهدها  ويل  برعاية  ال�شعودية  يف 

الأمري حممد بن �شلمان.
اختفاء  عن  الإعالن  ومنذ 
بالده  قن�شلية  داخل  خا�شقجي 
اجلاري،  اأكتوبر  من  الثاين  يف 
واملوؤ�ش�شات  احلكومة  تعر�شت 
من  ل�شغوط  بريطانيا  يف  املالية 
النظر يف  لإعادة  العام  الراأي  قبل 
والتجارية  القت�شادية  العالقات 
مع ال�شعودية، اإل اأنه ومع اعرتاف 
من  الأوىل  ال�شاعات  يف  الريا�ض، 
خا�شقجي  مبقتل  ال�شبت،  فجر 
القن�شلية  داخل  »�شجار«  اإثر 

اعتقاد اخلرباء  تزايد  باإ�شطنبول، 
وردود  القلق  باأن  واملرقبني 
الراأي  لدى  املتزايدة  الأفعال 
احلكومة  �شتُجرب  الغربي،  العام 
املالية  واملوؤ�ش�شات  بالربيطانية 
فيها، لإعادة النظر يف خمططاتها 
بعيدة املدى جتاه ال�شعودية وكان 
لندن  لبور�شة  التنفيذي  الرئي�ض 
الثالثاء  اأعلن  قد  �شومير،  ديفيد 
املوؤمتر  من  ان�شحابه  املا�شي، 
اآمالً  ال�شعودية  عليه  تعلق  الذي 

كبرية.
ويف الثاين ع�رش من ال�شهر اجلاري 
موؤ�ش�ض  بران�شون،  ريت�شارد  اأعلن 
للتكنولوجيا  »فريجني«  جمموعة 
تعليق  الدولية،  وال�شتثمارات 
م�شوؤولياته الإدارية لدى م�رشوعني 
ال�شعودية،  يف  ينفذهما  �شياحيني 
»اختفاء«  خلفية  على  وذلك 

خا�شقجي.
كما اأعلن امل�شتثمر الدويل، تعليقه 
كان  دولر،  مليار  بقيمة  ا�شتثمار 
بال�رشاكة  به  القيام  املخطط  من 

مع ال�شعودية.

�سغوط متزايدة

يقول هيرني نيومان من�ّشق �رشكة 

»اأوبني يوروب« التي تتخذ من لندن 
مقراً لها، اإن ق�شية خا�شقجي، اأدت 
اإىل ظهور اأزمة مع ال�شعودية، مبيناً 
اأن م�شار هذه الأزمة حتددها ردود 
وي�شيف  الريا�ض،  ومواقف  اأفعال 
البلدان  حكومات  اأن  حديث  يف 
املخاطرة  يف  راغبة  غري  الغربية 
والقت�شادية  التجارية  بعالقاتها 
اإل  ال�شعودية،  مع  الأهمية  بالغة 
حول  متزايدة  �شغوطاً  هناك  اأن 
الريا�ض  �شد  التحرك  �رشورة 
الريا�ض،  اأقّرت  ال�شبت،  وفجر 
ال�شحفي جمال خا�شقجي  مبقتل 
اإثر  اإ�شطنبول  يف  بالده  بقن�شلية 
واأعلنت  م�شوؤولني،  مع  »�شجار« 
جميعهم  ا  �شخ�شً  18 توقيف 
الواقعة  خلفية  على  �شعوديون، 
مكان  عن  ال�شعودية  تك�شف  ومل 
اختفى  الذي  خا�شقجي  جثمان 
عقب دخوله القن�شلية يف 2 اأكتوبر 
ر�شمية  معاملة  لإنهاء  اجلاري، 

خا�شة به.

اأزمة دبلوم��سية 
واقت�س�دية

عن  الآن  احلديث  ويت�شاعد 
مقتل  ق�شية  حتول  احتمالية 

دبلوما�شية  اأزمة  اإىل  خا�شقجي 
الذي  الأمر  دولية،  واقت�شادية 
يوؤدي اإىل احلديث جمدداً عن اأبعاد 
والقت�شادية  التجارية  العالقات 

بني لندن والريا�ض.
قالت  الربيطانية  احلكومة  وكانت 
التالية«  »اخلطوات  تدر�ض  اإنها 
مبقتل  الريا�ض  اعرتاف  غداة 
يف  قن�شليتها  داخل  خا�شقجي 
وزيراخلارجية  وقال  اإ�شطنبول 
بيان  يف  هنت  جريمي  الربيطاين 
حادًثا  »كان  �شي«:  بي  »بي  نقلته 
حما�شبة  من  ولبد  مروًعا، 
اأّن  على  م�شددا  عنه«،  امل�شوؤول 
بالده »�شتاأخذ يف العتبار عالقتها 
عند  ال�شعودية،  مع  ال�شرتاتيجية 
على  الريا�ض  جتاه  موقفها  بحث 

ق�شية خا�شقجي«.
حالة  يف  اأّنه  اإىل  اأ�شار  هنت  لكن 
فهذا  خا�شقجي،  مقتل  ثبوت 
الإطالق  على  مقبول  »غري  الفعل 

بالن�شبة للمملكة املتحدة«.

�س�درات عمالقة

وبلغ جمموع ال�شادرات الربيطانية 
اإىل ال�شعودية خالل العام املا�شي، 
جنيه  مليون  و200  مليارات   4

بن�شبة  منواً  م�شجاًل  اإ�شرتليني، 
120 يف املائة مقارنة بالأعوام الـ 
10 الأخرية، فيما �شجلت وارداتها 
مليون  و400  مليارين  الريا�ض  من 

دولر.
اإىل  الربيطانية  ال�شادرات  وت�شم 
والطائرات،  الآلت،  ال�شعودية 
والأ�شلحة واملحركات، فيما ي�شكل 
النفط وم�شتقاتها 50 يف املئة من 
املعطيات  وت�شري  منها.  وارداتها 
بن�شبة  ن�شيب  لها  الريا�ض  اأن  اإىل 
من  لندن  واردات  من  املئة  يف   3

النفط.
عام  نهاية  معطيات  تظهر  كما 
�شادرات  جمموع  اأن   ،2017
من  ال�شعودية  اإىل  بريطانيا 
جنيه  ملياري  بلغ  اخلدمات 
منها  ا�شتوردت  فيما  اإ�شرتليني، 
جنيه  مليون   500 بقيمة  خدمات 
ثاين  بريطانيا  وتعد  اإ�شرتليني، 
اإىل  الأ�شلحة  ت�شدر  دولة  اأكرث 
املتحدة  الوليات  بعد  ال�شعودية 
معطيات  بح�شب  الأمريكية 
موؤ�ش�شة �شتوكهومل الدولية لأبحاث 
املعطيات  لهذه  ووفقاً  ال�شالم، 
يف   61 ا�شتوردت  ال�شعودية  فاإن 
الوليات  من  اأ�شلحتها  من  املئة 
من  املئة  يف  و23  املتحدة، 
بريطانيا، خالل الفرتة بني عامي 

.2017 – 2013
الربيطانية  احلكومة  وتعر�شت 
قبل  من  وا�شعة  لنتقادات 
الأخرية،  ال�شنوات  يف  املعار�شة 
بالأ�شلحة رغم  الريا�ض  لتزويدها 
منذ  ي�شهد  الذي  اليمن،  اأزمة 
القوات  بني  حربا  اأعوام   4 نحو 
بتحالف عربي  احلكومية م�شنودة 
»اأن�شار  وجماعة  ال�شعودية  تقوده 
املعلوم يف  ومن  )احلوثيني(   اهلل« 
بور�شة  اأن  القت�شادية  الأو�شاط 
لندن، تقوم بفعاليات لوبية لتحقيق 
»اأرامكو«  ل�رشكة  العام  الكتتاب 
�رشكة  اأكرب  تعد  التي  ال�شعودية 

طاقة حول العامل.
العاملية،  الأنباء  وكالت  ونقلت 
احلكومة  اأن  املا�شي،  اأوت  يف 
ال�شعودية علّقت طرح اأ�شهم �رشكة 
»اأرامكو« لالكتتاب العام، وكان من 
املئة  يف   5 طرح  يتم  اأن  املتوقع 
متتلك  التي  ال�رشكة  اأ�شهم  من 
كربى احتياطيات العامل، لالكتتاب 

العام.
اأعلنت  اجلاري،  اأكتوبر   5 ويف 
لطرح  يخططون  اأنهم  الريا�ض 
يقدر  التي  ال�رشكة  اأ�شهم 
تريليونني  بـ  قيمتها  ال�شعوديون 
دولر اأمريكي، لالكتتاب العام، يف 

عام 2021.  
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عي�شة ق.

�أم�س  �أول  �سهرة  �سهدت 
�أحد�ث عنف يندى لها �جلبني 
�ملو�جهة  نهاية  بعد  مبا�رشة 
�لزو�ر  بتفوق  �لفريقني  بني 
نقاط  ثالث  خطفو�  �لذين 
ثمينة من خارج �لقو�عد، قبل 
�أن يختلط �حلابل بالنابل على 
�أن  ظل  يف  �مليد�ن  �أر�سية 
جماهري �لفريق �ملحلي كانت 
�لتي  �خل�سارة  من  غا�سبة 
تعر�س لها فريقها على ملعبه 
و�أن  خا�سة  جمهوره،  و�أمام 
�سل�سلة  بعد  جاءت  �لهزمية 

لأربع  �متدت  �يجابية  نتائج 
مباريات على �لتو�يل.

برج  ملعب  �سيناريو  ويبقى 
على  عار  و�سمة  بوعريريج 
�ملت�سببني يف �لأحد�ث خا�سة 
يف ظل غياب �لأمن �لذي كان 
�سبه غائب وهو ما �سهل مهمة 
�لقفز  يف  »�لكابا«  جماهري 
على �أر�سية �مليد�ن لالعتد�ء 
معا،  �لفريقني  لعبي  على 
�ملوؤ�سفة  �لأحد�ث  �أن  �لأكيد 
�أول  �أم�سية  عرفتها  �لتي 
�لكر�م  مرور  متر  لن  �أم�س 
�لن�سباط  جلنة  جتد  و�سوف 
�أمام �سد�ع جديد من  نف�سها 

حديد  من  بيد  �ل�رشب  �أجل 
�لقا�سية  �لعقوبات  وت�سليط 
يف  �ملت�سببني  جميع  على 
�سو�ء  �ملوؤ�سفة  �لأحد�ث 
�لذين  �لالعبني  �أو  �جلماهري 
ت�سببو� يف �إ�سعال فتيل �لعنف 

و�لعتد�ء�ت �لوح�سية.
وز�رة  على  �لدور  ويبقى 
بالتن�سيق  و�لريا�سة  �ل�سباب 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية  مع 
�لآليات  و�سع  �أجل  من  �لقدم 
�لالزمة للحد من هذه �لظاهرة 
�لكر�هية  تولد  �لتي  �ل�سلبية 
من  �لو�حد  �ل�سعب  �أفر�د  بني 

�جل �جللد �ملنفوخ.

الكرة اجلزائرية تغرق يف وحل العنفاجتياح اأن�شار اأهلي الربج امليدان واإ�شابات عديدة اأو�شاط الالعبني والأن�شار
عاد العنف بكل اأن�اعه اإىل مالعبنا اجلزائرية بعد الأحداث امل�ؤ�شفة التي �شهدها 

ملعب 20 اأوت بربج ب�عريريج خالل املقابلة التي جمعت فريقي اأهلي برج ب�عريريج 
وم�ل�دية اجلزائر التي تندرج �شمن اجل�لة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي 

انطلقت �شرارتها، حيث مل يفد الإجراءات واملرا�شيم ال�زارية التي مت و�شعها من اجل 
الق�شاء على الظاهرة ال�شلبية التي ت�شيء اإىل �ش�رة الكرة اجلزائرية يف العامل

اإدارة العميد تقدمت 
ب�شك�ى لدى الأمن 
وتقرر ال�شتقبال 

بب�ل�غني

تعر�ض 16 العبا 
الإ�صابات متفاوتة 

واالإدارة تطلب 
تاأجيل لقاء 

ال�صاورة
�جلز�ئر  مولودية  لعبو  عا�س 
بربج  �أوت   20 ملعب  �جلحيم يف 
�إىل  تعر�سهم  بعد  بوعريريج 
وبالأ�سلحة  خطرية  �عتد�ء�ت 
�لبي�ساء من طرف �أن�سار �لفريق 
تلقي  �إىل  �دت  و�لتي  �ملحلي 
�لطاقمني  و�أع�ساء  لعبني  عدة 
لإ�سابات  و�لإد�ري  �لفني 
جانب  �إىل  �خلطورة  متفاوتة 
�لأن�سار �لذين تنقلو� �إىل مدينة 
�لربج من �جل م�ساهدة �ملبار�ة 
و�جه  �أين  �ملدرجات،  من 
مبا�رشة  �سعوبات  عدة  �لفريق 
بر�هم  بن  �حلكم  �إعالن  بعد 
�لنادي  ل�سالح  �ملو�جهة  نهاية 
�ر�سية  عرفت  حيث  �لعا�سمي، 
طرف  من  �جتياحا  �مليد�ن 
�جلماهري �لرب�يجية و�لتي قامت 
بالعتد�ء على عدة لعبني وكان 
�أخطرهم �لالعب عبد �لرحمان 
ح�سود �لذي تلقى طعنة بال�سكني 
على م�ستوى �ملرفق و�لذي قام 
بخياطته  للفريق  �لطبي  �لطاقم 
��سابات  غلى  بالإ�سافة  له، 
عرو�س  بن  من  لكل  متفاوتة 
�إد�رة  ونددت  وغريهما،  وديانغ 
�لعتد�ء�ت  بتلك  �ملولودية 
تودي  كادت  و�لتي  �خلطرية 
�أين  �لنادي،  �أفر�د  �أحد  بحياة 
قا�سية  عقوبات  توقيع  طالبت 
على �لفريق �ملحلي ليكون عربة 
�لنادي  �إد�رة  وتقدمت  للبقية. 
لدى  ر�سمية  ب�سكوى  �لعا�سمي 
برج  لولية  �حل�رشي  �لأمن 
بوعريريج عقب �أحد�ث �ل�رشب 
من  تعر�سو�  �لذي  و�لعتد�ء 
�أين  �لفريق،  جماهري  طرق 
برفع  �لفريق  �إد�رة  تتم�سك 
�ملت�سببني  على  ق�سائية  دعوى 
يف  وقعت  �لتي  �لأحد�ث  يف 
منف�سل  �سياق  ويف  �مللعب، 
مبار�ة  تاأجيل  �لإد�رة  طالبت 
نهاية  �ملربجمة  �ل�ساورة  �سبيبة 
جويلية   5 مبلعب  �لأ�سبوع  هذ� 
�لبطولة  من   12 �جلولة  حل�ساب 
�لوطنية، مربرة �لأمر �إىل �إ�سابة 
جمموع 16 لعبا و�أرفقت �لطلب 
�لالعبني  حتيل  طبية  بتقارير 
وتعفيهم  مر�سية  عطلة  على 
ي�رش  �ملبار�ة، حيث  من خو�س 
�ملولودية عدم  �مل�سوؤولون على 
توفر  لعدم  �ملو�جهة،  لعب 
�لكايف  �لعدد  على  �لت�سكيلة 
للعب  �جلاهزين  �لالعبني  من 
�إىل  تعر�سهم  ب�سبب  �ملو�جهة 

�إ�سابات متفاوتة �خلطورة.
�إد�رة  تتوجه  �ملقابل،  يف 
�لطلب  نحو  �لعا�سمي  �لنادي 
لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل 
�لقدم ب�ساأن تغيري �مللعب �لذي 
با�ستقبال  و�ملطالبة  ت�ستقبل، 
عكر  ملعب  على  �لز�ئرة  �لفرق 
من  بطلب  ببولوغني  حمادي 
��ستجاب  و�لذين  �لالعبني 
قا�سي  كمال  �لريا�سي  �ملدير 
�ل�سعيد �إىل طلبهم يف �نتظار رد 

هيئة عبد �لكرمي مدو�ر.
عي�شة ق.

اجل�لة 11 من الرابطة املحرتفة الثانية

الزيانيون والبابية ي�صددان اخلناق على الرائد

عرفت نتائج �جلولة 11 من �لر�بطة 
�لتي جرت نهاية  �لثانية  �ملحرتفة 
كل  تقلي�س  �ملنق�سي  �لأ�سبوع 
�لعلمة  ومولودية  تلم�سان  ود�د  من 
�أوملبي  �ملت�سدر  عن  �لفارق 
�ل�سلف، يف حني عاد �حتاد ب�سكرة 
ترجي  �أمام  �لفوز  بطعم  بتعادل 
�لأ�سبوع. هذ�  قمة  يف  م�ستغامن 

�ل�سيف  على  تلم�سان  ود�د  وتغلب 
وهي  لو�حد  بهدفني  عنابة  �حتاد 
»للزيانيني«  �سمحت  �لتي  �لنتيجة 
بفارق  �لثاين  �ل�سف  �إىل  بالرتقاء 
خطوة و�حدة عن �ملت�سدر �وملبي 
�ل�سلف �ملنقو�س من مو�جهة، يف 

�لرتبة  �إىل  بونة  �أبناء  يرت�جع  حني 
�لثامنة، وكانت مولودية �لعلمة قد 
بو�سعادة  �أمل  �ل�سيف  على  تغلبت 
 19 �لر�ئد  من  مقربة  على  لتبقى 
�إىل  تر�جع  فقد  �لأمل  �أما  نقطة، 
عن  يبتعد  وبات  �لعا�رش  �ل�سف 
كوكبة �لكبار. ويف مبار�ة �لقمة لهذه 
بتعادل  ب�سكرة  �حتاد  عاد  �جلولة، 
ثمني �أمام م�سيفه ترجي م�ستغامن 
�أبناء«�لزيبان«على  كان  حيث 
و�سمحت  �لفوز،  من  حجر  مرمى 
�جلنوب  لأبناء  �لنتيجة  هذه 
بريف  �لر�بع  �ملركز  �إىل  بالرتقاء 
�ل�سف  �إىل  �لرتجي  يرت�جع  حني 

مقرة  جنم  و��ستغل  �ل�ساد�س، 
وهر�ن  جلمعية  ��ستقباله  فر�سة 
ليفوز عليها ما �سمح له بالقفز �إىل 
يرت�جع  حني  يف  �خلام�س  �ل�سف 
�أبناء«�ملدينة �جلديدة« �إىل �ملرتبة 
13، نف�س �ل�سيء بالن�سبة ملولودية 
�ل�سيف  على  �لفائزة  �سعيدة 
�لأخرية  �لأنفا�س  يف  بجاية  �سبيبة 
حيث  �لرتتيب،  �سلم  يف  و�لرتقاء 
�ل�ساد�س  »�ل�سادة«�ل�سف  حتتل 
�ملقدمة  كوكبة  من  قريبة  وباتت 
على عك�س �أبناء«ميا قور�يا« �لذين 

يحتلون �ملركز �لعا�رش.
ق.ر.

حطاب: الرابطة 
ملزمة بتطبيق القوانني 

وحماربة العنف

 مل ي�شفع له واأق�شي من دورة 
ح�شام احلريري لكرة ال�شلة

فوز املجمع البرتويل 
على االأهلي امل�صري

و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  �سّدد 
�رشورة  على  حطاب  حممد 
مع  و�رش�مة  بحزم  �لتعامل 
�لتي  �ملوؤ�سفة  �لأحد�ث 
برج  �أهلي  مبار�ة  �سهدتها 
�جلز�ئر،  ومولودية  بوعريريج 
ت�رشيحات  يف  �أكد  حيث 
مطار  من  �أم�س  �إعالمية 
خالل  �لدويل  بومدين  هو�ري 
�جلز�ئري  �لوفد  ��ستقباله 
�لألعاب  يف  �مل�ساركة 
بالأرجنتني  لل�سباب  �لأوملبية 
لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �أن 

�لقو�نني  �لقدم ملزمة بتطبيق 
بالثقيل  و�ل�رشب  بحذ�فريها 
�أجل  من  ردعية  قر�ر�ت  عرب 
م�سوؤولياته،  طرف  كل  حتميل 
�لعنف  حماربة  على  و�لعمل 
بكل �لطرق و�لو�سائل، و�أو�سح 
بحزم  �لتعامل  �أن  حطاب 
يتطلب ��ستبعاد كل من ل ميت 
�لريا�سة  مع  وعالقة  ب�سلة 
وتفادي  �لكروي  �ملحيط  عن 
�لتي  �خلاطئة  �لت�رشفات  مثل 
�سورة  على  بال�سلب  تنقلب 

�لكرة �مل�ستديرة يف بالدنا.

فاز �لنادي �ملجمع �لبرتويل �أمام 
بنتيجة  �مل�رشي  �لأهلي  نظريه 
�نتهي  �لأول:  �ل�سوط   60-63
�لثالث  �ليوم  �إطار  يف   29  -35
و�لأخري للمجموعة �لثانية لدورة 
كرة  يف  �حلريري  �لدين  ح�سام 
�ول  جرت  �لتي  رجال  �ل�سلة 
ي�سفع  ومل  لبنان،  ببريوت  �أم�س 
�لذي  �جلز�ئر  للمثل  �لفوز  هذ� 
�للقائني  يف  خ�سارتني  جترع 
على  �ملناف�سة  ليغادر  �لأولني 
�لأهلي �مل�رشي،  مناف�سه  غر�ر 

للمجموعة  �لثاين  �للقاء   ويجمع 
�للبناين  هومنتمن  �لثانية، 
�جل  من  �لتون�سي،  ور�د�س 
للمجموعة، وت�سم   �لأول  �ملركز 
�حتاد  من  كل  �لأوىل  �ملجموعة 
�سال  جمعية  �ملن�ستريتون�س، 
ويقام  لبنان،  و�لريا�سي  �ملغرب 
للدورة  �لنهائي  ن�سف  �لدور 
�لأولني  �لفريقني  جتمع  -�لتي 
بينما  �لأحد  جمموعة-  كل  عن 

ين�سط �لنهائي �ليوم.
ق.ر. 

 الفريق معر�ض لعق�بة قا�شية 
واإنهاء مرحلة الذهاب دون جمه�ر

اإدارة الكابا حتمل 
�صعال اأحداث العنف

�أهلي  فريق  �إد�رة  حّملت 
حار�س  بوعريريج  برج 
مولودية �جلز�ئر فريد �سعال 
�أحد�ث  �ندلع  م�سوؤولية 
ملعب  عرفها  �لتي  �لعنف 
ك�سف  حيث  بالربج،  �أوت   20
رئي�س �لنادي �لرب�يجي �أني�س 
بن حمادي �أن حار�س �لنادي 
ور�ء  �ل�سبب  كان  �لعا�سمي 
�قتحام �ن�سار فريقه �ر�سية 
�مليد�ن و�لتهجم على لعبي 
قام  بعدما  وذلك  �ملولودية 
�أخالقية  غري  بلقطة  �ملعني 
كانو�  �لذين  وهم  نحوهم 
من  و�لتاأثر  �لغ�سب  قمة  يف 
لها  تعر�س  �لتي  �لهزمية 
مربر�  ملعبه،  يف  فريقهم 
بتلك �لت�رشيحات عدم حتكم 
�لأ�سفر«  »�جلر�د  جماهري 
على  وردهم  �أع�سابه  يف 
وجهها  �لتي  �ل�ستفز�ز�ت 
�أهلي  ويتو�جد  �سعال.  لهم 
�لتعر�س  طائل  حتت  �لربج 
من  قا�سية  عقوبات  �إىل 

�لتي  �لن�سباط  جلنة  طرف 
�أين  �ليوم،  �أع�ساوؤها  جتتمع 
�لعقوبة  ت�سل  �أن  ي�ستبعد  ل 
دون  �لأقل  على  مبار�تني 
جمهور وهو ما يجعل ت�سكيلة 
خو�سيه  �ل�سباين  �ملدرب 
مرحلة  باإنهاء  مهددة  ماريا 
مدرجات  �مام  �لذهاب 
�ساغرة وهي �لتي ت�ستقبل يف 
�آخر مو�جهتني د�خل �لقو�عد 
فريقي وفاق �سطيف و�سبيبة 
 13 للجولتني  حت�سبا  �لقبائل 

و15 من �لبطولة �لوطنية.
�جلمهور  عرب  �ملقابل،  يف 
على  ر�ساه  عدم  �لرب�يجي 
خو�سيه  �ملدرب  خيار�ت 
ماريا، حيث حملوه م�سوؤولية 
لها  تعر�س  �لتي  �خل�سارة 
وطالبو�  مبلعبه،  �لنادي 
من�سبه  من  باإقالته  �لإد�رة 
خا�سة يف ظل عدم �قتناعهم 
مع  به  يقوم  �لذي  بالعمل 

�لفريق.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

التربيرات  اأن  املعني  اأو�ضح  حيث 
اأعني  على  للرماد  وذر  خاطئة 
الأمر  لأن  اجلزائري،  اجلمهور 
الأمر  ويتعلق  ذلك ح�ضبه  من  اكرب 
طرف  من  لها  تعر�ض  مبوؤامرة 
بع�ض الأطراف داخل بيت الفاف، 
اأن اخلائن والكاذب  و�ضدد �ضعدان 
هو  ويل  الفاف  رئي�ض  يف  يتمثل 
الراأي  تغليط  الأخري  يحاول  مثلما 
العام من اأجل ت�ضويه �ضورته اأمامه، 
حيث �ضدد ان الكاذب من منعه من 
مهمة عمل اإىل الفيفا والتي تندرج 
قام  واأنه  خا�ضة  الفاف  �ضالح  يف 

بت�ضويه �ضورة اجلزائر اأمام الهيئة 
عرب  املقابل،  الكروية. يف  الدولية 
موقع  مع  اجراه  حوار  يف  �ضعدان 
»العربي اجلديد« عن ا�ضتغرابه من 
نربة احلقد التي حتدث بها الناخب 
الوطني جمال بلما�ضي حوله، واأكد 
�ضن  التي  الطريقة  ي�ضتوعب  مل 
على  الأول  امل�ضوؤول  خاللها  من 
احلرب  الوطنية  الفنية  العار�ضة 
عليه  يتهجم  مل  اأنه  وا�ضار  عليه، 
يف  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات  يف 
ي�ضتغرب  انه  م�ضيفا  �ضابق،  وقت 
عقب  نحوه  ميلكه  الذي  احلقد 
الحتياط  دكة  على  و�ضعه  حادثة 
 2004 لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  خالل 

كان  اأين  تون�ض،  يف  جرت  التي 
الالعب  على  ووجب  املدرب 
الناخب  واأ�رص  خياراته.  احرتام 
الوطني ال�ضابق اأن بلما�ضي مطالب 
باحرتامه ل�ضنه وتتويجاته ال�ضابقة، 
خا�ضة واأنه يف �ضنه توج بلقب كاأ�ض 
اإفريقيا لالأندية و�ضارك مرتني يف 
اأنه  مو�ضحا  كمدرب،  العامل  كاأ�ض 
ويتمنى  بلما�ضي  على  يحقد  ل 
مل�ضلحة  مهامه  يف  النجاح  له 

املنتخب الوطني.

�شعب املقارنة بني 
�شالح وحمرز لكنني 

اأميل اإىل الأخري

عن  احلديث  اإىل  �ضعدان  وتطرق 
حمرز  ريا�ض  العربيني  النجمني 
من  اأنه  او�ضح  اأين  �ضالح  وحممد 
لأنهما  بينهما  املقارنة  ال�ضعب 
العربية  الكرة  اأجنبت  ما  اأف�ضل 
يف  الدوريات  اكرب  يف  ويتاألقان 
العامل، لكنه ا�ضتطرد اأنه مييل اإىل 
بينهما وهو  الأف�ضل  اختيار حمرز 
الذي توج بلقب الدوري الجنليزي 
يف  لعب  اأف�ضل  ولقب  املمتاز 
من  اأعوام  ثالثة  بعد  اجنلرتا 

التحول اإىل اللعب هناك.

اأكد اأن رئي�س الفاف قام بت�شويه �شورة اجلزائر اأمام الفيفا

�ضعدان: اخلائن والكاذب زط�ضي وا�ضتغربت حلقد بلما�ضي نحوي
مل يرتك املدير الفني الوطني ال�شابق رابح �شعدان الفر�شة متر مرور الكرام دون الرد على الت�شريحات النارية التي 

وجهها له رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي، حيث نفى �شعدان مزاعم رئي�س الفاف بخ�شو�س 
وجود خطاأ اإداري ل غري فيما يتعلق بعدم �شفره اإىل لندن من اأجل ح�شور املوؤمتر التقييمي لنهائيات كاأ�س العامل التي 

جرت ال�شائفة املا�شية يف رو�شيا وكان من تنظيم الحتاد الدويل للعبة

بلعمري: الطرد عّر�ضنا 
اإىل الهزمية اأمام الهالل

ك�شف تراجعه عن ال�شتقالة و�شكر وقفة 
جمهور ال�شيا�شي معه

عمراين: ال�ضيا�ضي اأ�ضبح م�ضتهدفا 
واأطلب ال�ضماح من الأن�ضار

 رابيو يح�ضم م�ضتقبله 
مع البي اأ�س جي

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأكد 
مدافع  بلعمري  الدين  جمال 
الطرد  اأن  ال�ضعودي،  ال�ضباب 
اأمام  فريقه  خ�ضارة  يف  ت�ضبب 
الهالل يف مواجهة الفريقني التي 
بلعمري  وقال  اأم�ض،  اأول  جرت 
بعد  تلفزيونية  ت�رصيحات  يف 
مل  الأول  ال�ضوط  »يف  املباراة: 
قبل  من  كبري  ل�ضغط  نتعر�ض 
الهالل، ولكن بعد الطرد ا�ضتطاع 
هجماته  يكثف  اأن  الهالل 
العددي  النق�ض  من  وا�ضتفاد 
واأ�ضاف:  املباراة«،  حل�ضم 
للت�ضجيل  حمققة  ا  فر�ضً »اأ�ضعنا 
فجميع  طبيعي،  �ضيء  وهذا 

الالعبني قد يتعر�ضون حلالة من 
»اللعب  وتابع:  التوفيق«.،  غياب 
اأن لعبت يف  يف املحور، �ضبق يل 
اأي  لدي  توجد  ول  املركز،  هذا 
م�ضكلة وخالل املباراة عدت اإىل 
اأننا  خا�ضة  الدفاع،  قلب  مركز 
املباراة  خالل  لظروف  تعر�ضنا 
مرات«.   4 اخلطة  نغري  جعلتنا 
وفاز الهالل، م�ضاء اليوم ال�ضبت، 
نظيف،  بهدف  ال�ضباب  على 
�ضمن مناف�ضات اجلولة ال�ضاد�ضة 
و�ضهدت  املحرتفني،  دوري  من 
املباراة طرد املدافع اإيلري �ضيلفا 

يف الدقيقة 61.
وكالت

�ضباب  فريق  مدرب  �ضّدد 
عمراين  القادر  عبد  ق�ضنطينة 
م�ضتهدفا  اأ�ضحى  فريقه  اأن 
من  احلايل  املو�ضم  خالل 
يف  اكد  حيث  احلكام،  طرف 
عقب  اإعالمية  ت�رصيحات 
اأمام  فريقه  مواجهة  نهاية 
�ضهدت  والتي  املدية  اأوملبي 
اكتفى  الذي  فريقه  تعرث 
من  حرم  فريقه  اأن  بالتعادل، 
اأ�ضباله  �ضجل  �رصعي  هدف 
عرب خمالفة مبا�رصة، وهو نف�ض 
بلوزداد  �ضباب  مباراة  �ضيناريو 
من  اأي�ضا  حرمانهم  مت  الذي 
هدف �رصعي، ورف�ض عمراين 
وترك  التحكيم  عن  احلديث 

الأمر اإىل املخت�ضني.
يتحمل  اأنه  املتحدث  وك�ضف 
التي  التعرثات  م�ضوؤولية 
انه  رغم  الفريق،  ي�ضجلها 
مقتنعا  يكن  مل  اأنه  اعرتف 
قامت  التي  بال�ضتقدامات 
املركاتو  خالل  الإدارة  بها 
ال�ضيفي املن�رصم، خا�ضة واأنه 
التعاقد مع عدد من  اأخطاأ يف 

التي مل تكن يف حمل  الأ�ضماء 
التي  الإ�ضافة  تقدم  ومل  الثقة 
وتطرق  منها،  منتظرة  كانت 
بال�ضتقالة  قراره  اإىل  عمراين 
اأين اأو�ضح انه تراجع عنه بعد 
امل�ضاندة التي وجها من طرف 
جانب  اإىل  »ال�ضيا�ضي«  ان�ضار 
و�ضعية الفريق التي ل ت�ضمح له 
تركه يف هذه الظروف ال�ضعبة 
وعالقته اجليدة مع امل�ضريين. 
واعرتف عمراين اأن فريقه خلق 
للت�ضجيل  �ضانحة  فر�ض  عدة 
اإىل  الو�ضول  اأجل  من  و�ضعى 
ف�ضل  اأنه  اإل  املناف�ض  مرمى 
لقطة  غرار  على  الت�ضجيل  يف 
علي  �ضيد  وخمالفة  �ضاحلي 
العمري اإىل جانب زعالين التي 
اخلروج  الفريق  على  فوتت 
اأن  واأو�ضح  الثالث،  بالنقاط 
مرور الوقت عرف تراجع بدين 
اأربع  خا�ضوا  الذين  لأ�ضباله 
يوما   12 غ�ضون  يف  مباريات 
وف�ضل يف اإيجاد احللول يف ظل 

�ضوء اأر�ضية امللعب اي�ضا.
ع.ق.

لعب  رابيو  اأدريان  ح�ضم 
باري�ض �ضان جريمان،  و�ضط 
للنادي  التجديد  من  موقفه 
عقد  وينتهي  الفرن�ضي، 
املو�ضم  بنهاية  احلايل  رابيو 
الرحيل  وباإمكانه  اجلاري، 
�ضحيفة  وقالت  جماًنا، 
املقربة  ديبورتيفو«  »موندو 
من بر�ضلونة نقاًل عن قنوات 
رابيو  اإن  فرن�ضية،  تلفزيونية 
قرر التجديد مع باري�ض �ضان 
جريمان لثالث موا�ضم اأخرى 
الأ�ضابيع  خالل  الأقل  على 
واأكدت  املقبلة،  القليلة 

اأن  �ضابقة،  �ضحفية  تقارير 
الالعب رف�ض 4 عرو�ض من 
حيث  عقده،  لتمديد  ناديه 
حول  حتوم  ال�ضكوك  كانت 
بر�ضلونة  �ضفوف  اإىل  رحيله 
ال�ضيف  جماًنا،  الإ�ضباين 
الثقة  و�ضاهمت  املقبل، 
توخيل  توما�ض  و�ضعها  التي 
يف  كبري  ب�ضكل  بالالعب، 
اأن  بعد  قراره،  م�ضار  تغيري 
التجديد  لفكرة  ا  راف�ضً كان 

والبقاء يف فرن�ضا.
ق.ر.

 ا�شتعداد ملقابلة وفاق �شطيف 
�شمن رابطة اأبطال اإفريقيا

الأهلي امل�ضري 
ي�ضل ار�س الوطن

و�ضل منت�ضف نهار اأم�ض فريق الأهلي امل�رصي اإىل ار�ض الوطن 

حت�ضبا للمباراة التي تنتظره غدا اأمام وفاق �ضطيف والتي تندرج 

�ضمن مباراة غياب الدور ن�ضف نهائي من مناف�ضة رابطة اأبطال 

اإفريقيا، حيث حل الوفد امل�رصي مبطار هوار بومدين الدويل 

قبل موا�ضلة الطريق نحو مدينة �ضطيف، اأين �ضم وفد الأهلي 

جمموع 44 ع�ضوا منهم 20 لعبا قام املدرب الفرن�ضي باتريك 

كارتريون بتوجيه الدعوة لهم من اأجل ال�ضتعداد للمواجهة، حيث 

رف�ض الالعبون الإدلء بالت�رصيحات ال�ضحافية بناء على اأوامر 

من اإدارة الفريق التي منعتهم قبل الإقالع من مطار القاهرة من 
احلديث اإىل الإعالم اجلزائري.

منها  خمتلفة  لأ�ضباب  لعبني  ثمانية  غياب  يف  الفريق  وح�رص 

ت�ضكيلة  تعداد  اأن  اإل  الفنية،  واخليارات  الإ�ضابات  العقوبة، 

الوفد  رافق  الذي  فتحي  احمد  جنمه  ي�ضم  احلمراء  القلعة 

وهو يعاين من الإ�ضابة، حيث مل يح�ضم الطاقم الفني ملناف�ض 

الوفاق ب�ضاأن م�ضاركته يف موعد الغد من عدمه بعد الك�ضوفات 

الطبية التي �ضوف يتعر�ض لها، رغم ان غيابه �ضيكون مفيدا ويف 
م�ضلحة اأ�ضبال املدرب ر�ضيد الطاو�ضي.

ع.ق.

بلخما�شة ومفتاح منتظران لالندماج 
بالرتيبات اجلماعية

احتاد اجلزائر ي�ضتاأنف التدريبات 
غدا ا�ضتعدادا للمدية

اأيام راحة  بلعبا�ض، اإىل لعبيه من اأجل ال�ضرتجاع والتخل�ض من التعب والإرهاق بعد منح مدرب فريق احتاد اجلزائر تيريي فروجي ثالثة  احتاد  اأمام  املن�رصم  اجلمعة  خا�ضوها  التي  من املباراة  ابتداء  التدريبات  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  لعبو  ي�ضتاأنف  التوايل للنادي العا�ضمي حت�ضبا للجولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل، التي تنتظرهم ال�ضبت املقبل امام اأوملبي املدية يف تنقل �ضعب م�ضاء الغد على ملعب عمر حمادي ببولوغني ا�ضتعدادا للمواجهة حيث  على  الثانية  للخرجة  التح�ضري  يف  الالعبون  ينطلق  امل�ضاب بالفوز من غرب البالد واكتفوا بالتعادل هدفني يف كل �ضبكة.اللتان �ضيعها الفريق يف خرجة بلعبا�ض بعدما فوتوا فر�ضة العودة للمواجهة التي يهدفون منها العودة بالزاد كامال وتعوي�ض النقطتني خارج القواعد ابتداء من الغد من اأجل التواجد يف اأف�ضل ا�ضتعداد اأين  الثنائي  عودة  ال�ضتئناف  ح�ضة  تعرف  اأن  ي�ضتبعد  املدرب ربيع مفتاح وحممد بلخما�ضة اللذان تعافيا من الإ�ضابة التي كانا ول  �ضمن ح�ضابات  كبرية  بن�ضبة  و�ضيتواجدان  منها  يعانيان 
الفرن�ضي حت�ضبا ملواجهة اأبناء عا�ضمة »التيطري«.

ع.ق.
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 مي�سي ورونالدو يوقعان 
على حدث فريد يف الكال�سيكو

ي�صطدم  عندما  فريًدا،  حدًثا  مدريد،  وريال  بر�صلونة  بني  القادم  الكال�صيكو  �صي�صهد 
اجلولة  حل�صاب  اجلاري،  اأول  اأكتوبر/ت�رشين   28 يوم  نو،  كامب  ملعب  على  الفريقان 
العا�رشة من الليجا.وياأتي ذلك بعدما تاأكد غياب ليونيل مي�صي، جنم بر�صلونة، عن املباراة 
املرتقبة، حيث اأعلن ناديه اإ�صابته بك�رش، يف الذراع الأمين، ما يعني ابتعاده عن املالعب 
لعب  رونالدو،  وكري�صتيانو  مي�صي  غياب  القادم  الكال�صيكو  �صي�صهد  اأ�صابيع.وبذلك،  لـ3 

يوفنتو�س، والنجم ال�صابق لريال مدريد، �صوًيا، لأول مرة منذ مو�صم 2010/2009.
ومنذ و�صول رونالدو اإىل النادي امللكي، يف �صيف 2009، قادًما من مان�ص�صرت يونايتد، مل 
يغب الثنائي مًعا عن مواجهة قطبي اإ�صبانيا.وهذا رغم اأن اأحدهما قد غاب اأحياًنا، �صواء 
ي�صارك  2014، عندما مل  امللك، عام  كاأ�س  نهائي  مثلما حدث يف  الإيقاف،  اأو  لالإ�صابة 
رونالدو ب�صبب الإ�صابة، لكن مي�صي كان حا�رًشا، و�صهد خ�صارة فريقه )2-1( على ملعب 
املا�صي، حل�صاب  املو�صم  الكال�صيكو، يف  الربتغايل عن  للنجم  اآخر غياب  مي�صتايا.وكان 
ال�صوبر الإ�صباين، عندما تعر�س لالإيقاف، عقب طرده ذهاًبا، وحينها �صارك  اإياب كاأ�س 
مي�صي يف هزمية البلوجرانا )2-0(.كما �صهدت عدة مباريات �صابقة، جلو�س اأحدهما على 
غاب  2013/2012، حيث  مو�صم  كما حدث يف  اأ�صا�صًيا،  الآخر  وم�صاركة  البدلء،  مقاعد 
اأن ي�صارك كبديل، يف املباراة  رونالدو عن الت�صكيلة الأ�صا�صية، يف كال�صيكو الليجا، قبل 
التي انتهت بفوز الريال )2-1(.ويف مو�صم 2016/2015، غاب مي�صي عن ت�صكيلة البار�صا 
ا، على ملعب �صانتياجو برنابيو، قبل اأن ي�صاهم كبديل  الأ�صا�صية، يف كال�صيكو الليجا اأي�صً

يف فوز البلوجرانا برباعية نظيفة.

تعادل مفاجئ جلوفنتو�س اأمام جنوى
التا�صعة من  العمالق جوفنتو�س 1-1 يف املرحلة  اأر�س  التعادل من  جنح جنوى بخطف 
الدوري الإيطايل، وعلى الرغم من التقدم املبكر لل�صيدة العجوز بهدف من النجم الربتغايل 
كري�صتيانو رونالدو 18، اإل اأن جنوى خطف التعادل يف الدقيقة 67 عرب دانييل بي�صا، واأ�صبح 
ر�صيد اليويف 25 نقطة يف ال�صدارة، مقابل 13 نقطة جلنوى يف املركز العا�رش، وهو الهدف 
اخلام�س لرونالدو يف الدوري منذ ان�صمامه اإىل جوفنتو�س قادماً من ريال مدريد الإ�صباين 
اخلم�س  الأوروبية  البطولت  يف  الدوري  يف  لرونالدو   400 الهدف  هو  كما  ال�صيف،  هذا 
الكربى، وبات اأول لعب ي�صل لهذا الرقم بفارق 11 هدفاً خلف غرميه ال�صابق يف بر�صلونة 
الإ�صباين الدويل الأرجنتيني ليونيل مي�صي 389 هدفاً، وهو التعادل الأول ليويف وجلنوى يف 

الدوري الإيطايل لهذا املو�صم.
ال�صوط  يف  النتيجة يف �صاحله خ�صو�صاً  الفر�س حل�صم  من  العديد  و�صنحت جلوفنتو�س 
الثاين  ال�صوط  منت�صف  الثمن غالياً  لكنه دفع  �صيطرة ميدانية،  الذي فر�س خالله  الأول 
عندما ا�صتغل الإيفواري كري�صتيان كوامي تخاذل دفاع جوفنتو�س يف التعامل مع هجمة 
مرتدة كانت الكرة يف طريقها اىل ركنية بيد اأنه ا�صتلها قبل خروجها عن امللعب ورفعها 
عر�صية اأمام املرمى فتابعها الربازيلي دانيال بي�صا براأ�صه بني املدافعني ليوناردو بونوت�صي 
فويت�صيت�س  البولندي  الدويل  احلار�س  ميني  على  واأ�صكنها  �صاندرو  األيك�س  والربازيلي 
ديبال  باولو  الأرجنتيني  دخول  بعد  خ�صو�صاً  املباراة  ح�صم  حاول  جوفنتو�س  ت�صيزين، 
وفيديريكو برناردي�صكي مكان الفرن�صي بليز ماتويدي والكرواتي ماريو ماندزوكيت�س، بيد 
اأن جنوى �صمد بب�صالة وفر�س التعادل يف اأول مباراة بقيادة مدربه اجلديد الكرواتي اإيفان 
اأكتوبر احلايل بعد يومني من  يوريت�س خليفة دافيدي بالرديني املقال من من�صبه يف 9 
خ�صارته اأمام �صيفه بارما 1-3، وتنتظر جوفنتو�س ورونالدو رحلة �صعبة الثالثاء املقبل 
اإىل اإجنلرتا ملواجهة الفريق ال�صابق للنجم الربتغايل مان�ص�صرت يونايتد يف اجلولة الثالثة 

من امل�صابقة القارية العريقة.

�سالح يقود ليفربول للحاق باملان �سيتي
حلق ليفربول مبان�ص�صرت �صيتي يف �صدارة الدوري الإجنليزي املمتاز بف�صل هدف جنمه 
حممد �صالح يف مرمى هيدر�صفيلد، وا�صل ليفربول مالحقته ملناف�صه مان�ص�صرت �صيتي 
انت�رش على م�صيفه هيدر�صفيلد 1-0 يف  الدوري الإجنليزي املمتاز، بعدما  على زعامة 
التي  املباراة  يف  ينت�رش  اأن  قبل  كثرياً  ليفربول  وعانى  امل�صابقة،  من  التا�صعة  املرحلة 
�صّجل هدفها الوحيد حممد �صالح هدايف الدوري املمتاز يف الدقيقة 24 وهذا الهدف 
الرابع ل�صالح يف الدوري املمتاز هذا املو�صم والهدف ال�صخ�صي رقم 50 له مع الأندية 
الإجنليزية خالل 83 مباراة يف جميع املناف�صات.و غاب عن ليفربول العديد من عنا�رشه 
بالربازيليني  الزج  عدم  ل  ف�صّ كلوب  اأّن  كما  كيتا،  والغيني  مانيه  ال�صنغايل  مثل  الأ�صا�صية 
فريمينيو وفابيانو من البداية، و�صار ر�صيد ليفربول 23 نقطة وهو ذات ر�صيد مان�ص�صرت 

�صيتي مع اأف�صلية الأهداف ل�صالح كتيبة غوارديول.

بر�سلونة ي�ستعيد �سدارة الليغا
�صيفه  على  بر�صلونة  فاز 
يف   2-4 بنتيجة  اإ�صبيلية 
جمعتهما  التي  املباراة 
�صمن  نو،  كامب  ملعب  على 
مناف�صات اجلولة التا�صعة من 
كوتينيو  فيليب  اأحرز  الليغا، 
الهدف الأول لأ�صحاب الأر�س 
لي�صاعف   ،2 الدقيقة  يف 
يف  النتيجة  مي�صي  ليونيل 
الدقيقة 12، ثم اأ�صاف لوي�س 
�صواريز من ركلة جزاء واإيفان 
راكيتي�س هدفني يف الدقيقتني 
بابلو  اأحرز  بينما  و88،   63
هديف  موريل  ولوي�س  �صارابيا 
و91،   79 بالدقيقتني  اإ�صبيلية 
�صدارة  اإىل  بر�صلونة  وارتقى 
الرتتيب، بعدما ارتفع ر�صيده 
جتمد  بينما  نقطة،   18 اإىل 
النقطة  عند  اإ�صبيلية  ر�صيد 
دخل  الثالث،  باملركز   16
باأف�صل  املباراة  بر�صلونة 

طريقة ممكنة، حيث ا�صتغل كوتينيو متريرة �صحرية من مي�صي بني املدافعني، ليودعها النجم الربازيلي داخل ال�صباك ويعلن عن 
الهدف الأول لفريقه يف الدقيقة الثانية، ووا�صل مي�صي اإبداعه، ففي الدقيقة 12 تلقى متريرة على اجلهة اليمنى من �صواريز 
وانطلق بها اإىل حدود منطقة اجلزاء واأ�صاف الهدف الثاين و�صط غفلة من مدافعي اإ�صبيلية، وحافظ بر�صلونة على ن�صق اللعب 
م�صتفيدا من هدوء و�صط ملعبه بعد التقدم بهدفني، بينما بداأ الفريق ال�صيف يف العتماد على انطالقات اجلناحني للو�صول 
اإىل مرمى تري �صتيغن، جلا فالفريدي للدفع بالفرن�صي عثمان دميبلي بدل من ليونيل مي�صي يف الدقيقة 26 بعد تعر�س الربغوث 

لإ�صابة قوية يف املرفق، اإثر �صقوطه بطريقة خاطئة على ذراعه.
مل يجد اإ�صبيلية حال للعودة للمباراة �صوى تكثيف الهجوم عن طريق خي�صو�س نافا�س، مع حتركات بن يدر و�صيلفا، حيث كاد 
الأخري اأن يفتتح النتيجة لفريقه لول براعة احلار�س تري �صتيغن، اأهدر لعبو بر�صلونة فر�صتني �صهلتني الأوىل ل�صالح دميبلي 
بنجاح،  تكتمل  ال�صتعرا�صية مل  ت�صديدته  ولكن  باحلار�س  انفرد  الذي  لراكيتيت�س  والثانية  كرة �صعيفة،  ثم �صدد  توغل  الذي 
اإحراز هدف التقلي�س مع انطالق ال�صوط الثاين، م�صتفيدا من تراجع بر�صلونة الن�صبي للخلف، عاد  اإ�صبيلية يف  زادت رغبة 
�صتيغن للتاألق جمددا بعدما ت�صدى لهجمة خطرية بداأها اأندريه �صيلفا براأ�صية رائعة، ثم ت�صدى ملتابعة لفازكويز، ومع الدقيقة 
63 اأ�صاف لوي�س �صواريز الهدف الثالث من �رشبة جزاء، بعدما اأعاقه حار�س املرمى اإ�صبيلية داخل منطقة اجلزاء، هداأت 
املباراة اإىل حد كبري بعد هدف املهاجم الأوروغوياين، ولكن اأتى �صارابيا ليعيد فريقه اإىل املباراة بهدف يف الدقيقة 79 بعدما 
ا�صطدمت ت�صديدته بج�صد كليمونت لينجليت. اأنقذ �صتيغن مرماه جمددا يف الدقائق الأخرية بت�صديه لت�صديدتني يف هجمة 
واحدة، لرتتد بهجمة مرتدة اإىل اإيفان راكيتيت�س الذي و�صع الهدف الثالث دون احتفال اأمام فريقه ال�صابق، ويف الدقيقة الأوىل 

من الوقت بدل ال�صائع متكن لوي�س موريل من هز �صباك بر�صلونة بت�صديدة رائعة عجز احلار�س الأملاين عن الإم�صاك بها.

ليونيل مي�صي  الأرجنتيني  الدويل  تاأكد ر�صميا غياب الالعب 
اإطار  �صمن  املقبل،  الأحد  يوم  الكال�صيكو  مباراة  عن 
»موندو  �صحيفة  وقالت  الليغا،  مباريات  من  العا�رشة  اجلولة 
ديبورتيفو« املقربة من بر�صلونة اأم�س اإن مي�صي �صيغيب عن 
الفريق الكتالوين لنحو 3 اأ�صابيع، اأي اأنه من املتوقع اأن يغيب 
مباراة  عن  بر�صلونة  قائد  و�صيغيب  مباريات،   6 الفريق  عن 
الإنرت يف دوري الأبطال الأربعاء املقبل، ثم اأمام ريال مدريد 

اأمام  يف الكال�صيكو يوم الأحد، وكذلك عن املواجهة الثانية 
الإنرت منت�صف الأ�صبوع املقبل، كما �صيفتقد بر�صلونة جلهود 
الربغوث الأرجنتيني عن مواجهة الذهاب مع فريق ليوني�صا يف 
كاأ�س ملك اإ�صبانيا، ثم مباراتي رايو فاليكانو وريال بيتي�س يف 
الليغا، وت�صري التقديرات اأن مي�صي قد يكون جاهزا للم�صاركة 
يف املباراة اأمام اأتلتيكو مدريد يف واندو مرتوبوليتانو يف 24 

نوفمرب املقبل

مي�سي يغيب عن 6 مباريات حا�سمة

مان�س�سرت �سيتي يرف�س طلب �سرتلينغ
خالل التفاو�س مع الالعبني الآخرين.يف خو�س جتربة يف اإ�صبانيا، واأ�صارت التقارير اأن اإدارة ال�صيتي ترف�س الر�صوخ ملطالب �صرتلينغ لكي ل حتدث م�صاكل لها وجذب �صرتلينغ اأنظار ريال مدريد وبر�صلونة خالل الفرتة الأخرية، وكان الالعب قد حتدث يف دي�صمرب املا�صي اأنه يرغب الإدارة عليه 200 األف جنيه اإ�صرتليني بالإ�صافة على املكافاآت، لكن مل يتم التو�صل حتى الآن لتفاق.عامني على عقد �صرتلينغ مع مان�ص�صرت �صيتي، ويح�صل على راتب بقيمة 175 األف جنيه اإ�صرتليني يف الأ�صبوع وعر�صت جنيه اإ�صرتليني، كما طلب الالعب وهو نف�س الراتب الذي يح�صل عليه كيفن دي بروين و�صريجيو اأغويرو، ويتبقى اأقل من احلالية، وبح�صب �صحيفة »مريور« الإجنليزية، فاإن اإدارة مان�ص�صرت ل تنوي منح �صرتلينغ راتبا اأ�صبوعيًا قيمته 300 األف رف�س مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي طلب رحيم �صرتلينغ لعب الفريق، خالل املفاو�صات اجلارية لتجديد عقده خالل الفرتة 
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الكاتبة مرمي بابا عمي جلريدة الو�سط 

يقيني اأن الكتابة فر�صتنا لنعي�ش مرتني
مرمي بابا عمي من والية غرداية و ابنة بني يزجن مواليد  1990متزوجة ربة بيت و اأم لبنتني انقطعت عن الدرا�سة باكرا غري اأن ذلك مل مينعني 

االلتزام بتحقيق اأهدايف فكانت �سنون ال�سياع وليدتي االأدبية االأوىل و اأوىل خطواتي للولوج نحو عامل الكتابة.
حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف اكت�سفت 
موهبتك ، اأق�سد 
موهبة الكتابة 
واالبداع فيها ؟

كنت �أكتب منذ زمن طويل 
�شاركت يف جمالت ورقية 
بجو�ئز  فزت  و  حملية 
م�شابقة  يف  �حد�ها  و 
باإذ�عة  �لكاتبة  �ملر�أة 
�للغة  غرد�ية بخاطرة يف 
حلم  و  كربت  �ملز�بية 
�لكتابة ير�ودين غري �أنني 
�شاألج  كيف  �أدرك  �أكن  مل 
عو�ملها و مل و عن ماذ� 
�نطلقت  ثم  ؟  �شاأكتب 
�لكتابة  �أن  موؤمنة  فجاأة 
�لتغيري  �أ�شباب  �أحد  هي 

�لإيجابي باملجتمعات 
 

متى فكرت يف 
خو�ض غمار الكتابة 

والغو�ض يف  جمال 
التاأليف والربوز اإىل 

العلن ؟

�لتفكري  هذ�  ر�ودين 
�أخذت  عندما  بال�شبط 
تروج  رو�يات  على  �أطلع 
يف  �لعلن  يف  للمجون 
�لوقت �لذي يجب فيه على 
�لكاتب �لتحفظ يف بع�ض 
�ملو�قف ما دمنا م�شلمني 
�أول و �شعبا ملتزما ثانيا و 
كذلك عندما �أخذت �أقر�أ 
رو�يات ر�قية متام �لرقي 
من جهة �لأ�شلوب �لأدبي 
غري  �لكلمات  تنا�شق  و 
متنح  ل  �لأخري  يف  �أنها 
ما  فغالبا  �شيئا  �لقارئ 
غر�ميات  حتكي  جندها 
تروي  �أو  �ل�رشقي  �لرجل 
ق�شة ل يوجد مب�شمونها 
مغزى �أو فكرة يود �لكاتب 
طرحها من خالل رو�يته 
تكون  ل  مل  حينها  فقلت 
حتمل  هادفة  �لرو�ية 
�شطورها  بني  ر�شالة 
لل�شباب  �شفحاتها  و 
فبالن�شبة يل �لكتاب �لذي 
و  �شيئا  للحياة  ي�شيف  ل 
فكرة  يغري  �أو  ي�شحح  ل 
�أحرقه  جهد  هو  خاطئة 
وهنا  �شدى  �شاحبه 

بال�شبط كانت �لبد�ية

البد اأن مرمي عند 
ولوجها عامل الكتابة 

اأهداف ت�سعى اإىل 
حتقيقها.... هل 

ميكن اأن تبوحي لنا 
بها ؟

�لهدف  و  �لغاية   ، طبعا 
مر�شاة  �بتغاء  هو  �لأول 

�هلل �شبحانه

: ثانيا

�مل�شاهمة قدر �مل�شتطاع 
ت�شحيح  �أو  فكرة  لن�رش 
ب�شمة  ترك  و  مفهوم  
و  �حلياة،  يف  �إيجابية 
لغر�ض  �أكتب  ل  حقيقة 
�لكتابة فقط بل ت�شتهويني 
�ملو��شيع �لتي تركت �أثر� 
بنف�شي �شو�ء كانت معاناة 
حتى  �أو  قرب  عن  ر�أيتها 
ت�شبح  فحينها  بعيد  من 
لن  و�جبا  عندي  �لكتابة 
نرث  بعد  �إل  عنه  �أتخلى 
�لورق  على  �لأفكار  تلك 
فلعلها �شتكون يوما منرب� 

ل�شال �أو تائه  

�سنون ال�سياع مولود 
جديد جدير بالنقد 

والدرا�سة ..  حدثينا 
عن اإ�سدارك اجلديد 

الذي �ست�ساركني به 
يف معر�ض الكتاب 

الدويل �سيال 2018  ؟

�رش�ع  حتكي  رو�ية  هي 
بني  �ليوم  �ل�شباب 
�لباطل  و  �حلق  �شوت 
ملذ�ت  �أمام  عجزهم  و 
�حلياة �ملحرمة و �شوت 
يناديهم وهي  �لذي  �حلق 
و  �للتز�م  و  �لروحانيات 
�شنون  كانت  هذ�  لأجل 
خطو�تي  �أوىل  �ل�شياع 
�أقول  ل   ، �لعامل  نحو 
موفقة  كانت  خطوة  �أنها 
جتربة  �أنها  غري  بامتياز 

علمتني �لكثري  
عن  �طالعي  خالل  من 
رو�يتك  من  مقتطفات 
تناق�شني  �أنك  لحظت 
�لكثري من ق�شايا �ملجتمع 

مبا تف�رشين ذلك ؟
�أن  لو  متنيت  �حلقيقة 
لها عملها  كان  كل ق�شية 
حتى  حدى  على  �خلا�ض 
عليها  �ل�شوء  ي�شلط 

كحرمان  كامل  ب�شكل 
�لدفء  من  �لأبناء 
�لأ�رشي في�شبحون حينها 
عن  و  لل�شياع  عر�شة 
ت�شبح  �لأب حينما  زوجة 
�لأبناء  يالحق  �شبحا 
و  �خلال�شة  حمبتي  )مع 
�أب  زوجة  لكل  �حرت�مي 
منهن  هناك  �أن  فاأعلم 
�حلنان  يف  قمة  هي  من 
 ) �لأخالق  و  �لرتبية  و 
باخت�شار هي ق�شايا حتز 
�أنني  لو  فاأمتنى  قلبي  يف 
ترى  كاأن  �لعون  يد  �أمد 
�شابا �شائعا ، فتاة �شائعة 
يتيما  �أو  حمروما   ولد� 
باكيا هي مو�قف حتز يف 
يزيدين حزنا  و ما  �لقلب 
هو عجزي عن تقدمي يد 
�لعون فقلمي يكون حينها  

كل ما �أملكه

ما هو طموح مرمي 
بابا علي يف الكتابة ـ 
والذي يحرك قلمها ؟

ت�شل  �أن  هو  طموحي 
�شد�ها  يرتدد  و  فكرتي 
تلك غاية �ملنى و ل �شيء 
من  �أكرث  قلمي  يحرك 
�لق�شايا �لإن�شانية ،عملي 
�لثاين بحول �هلل �إن مت هو 
بقوة  �ل�شوء  ت�شلط  رو�ية 
�ملجتمع  يف  فئة  على 
رو�ية  �شكل  على  تطرح 

تروي معاناتهم

لتبتعد قليال عن 
مرمي املوؤلفة ،  ملن 

تقراأ مرمي من الكتاب 

واملوؤلفني اجلزائريني 
والعامليني ؟

�لكاتبة  ت�شتهويني 
�لعاملية �أجاثا كري�شتي و 
رو�يات  ت�شتهويني  كذلك 
�أحالم  و  �حلكيم  توفيق 
م�شطفى  و  م�شتغامني 

�شادق �لر�فعي
�جلدد  �لكتاب  من  �لكثري 
بفر�شة  �أحظى  لو  �أمتنى 
كاأختي  �أعمالهم  قر�ءة 
�أمال  و  قبقوب  �شفيقة 
بن عبد �هلل و عبد �لرز�ق 
�أ�شتاذنا  و  طو�هرية 
�أن  علما   ، تر�شني  �شالح 
مطالعاتي ل تقت�رش على 

�لرو�يات فقط  

معر�ض الكتاب 
فر�سة من اأجل اللقاء 

مع القارئ وجها 
لوجه... ماذا يعني 

لك املعر�ض ؟

هو  �ملعر�ض  يل  بالن�شبة 
ح�شاد جهد �أبناء و بنات 
تظاهرة  هو  �جلز�ئر 

ت�رشف وطننا �حلبيب 
ليته  يا  يل   بالن�شبة  و 
معا  للحو�ر  فر�شة  يكون 
�لكتابة  ميد�ن  يف  ككتاب 
و �آفاقها و فر�شة للنقد و 

تبادل �لآر�ء

ماريك يف الزخم 
الكبري من الكتابات 

ال�سبابية ؟

خري  ب�شارة  هي  حقيقة 

هو  �أمتناه  ما  �أن  غري 
عندنا  �لكتابة  تكون  �أن 
�شطور� و و�قعا، فالكتاب 
�أثمن و �أ�شمى من �أن يكون 
نقر�أها   �شطور  جمرد 
 ، للمكتبة  يعود  ثم  ملدة 
�أن  �لكتابات  لتلك  لبد 
تغري ولو �لقليل يف �لو�قع 
من  و  حل�شن  �شيء  من   ،
ح�شن لأح�شن و �أن تكون 
فتاة  و  �شاب  كل  غاية 
�هلل  مر�شاة  بعد  كاتبة 
و  و�قعا  كتاباتها  جت�شيد 
قدر�ته  ح�شب  كل  �شلوكا 
و ��شتطاعته طبعا، فاأحد 
�أننا  �لر�هنة  م�شاكلنا 
و  �لق�شايا  حتليل  جنيد 
ل  لكننا  و  عنها  �حلديث 

جنيد �لتطبيق . 
خري  ب�شارة  د�ئما  ولكنها 
فاإمنا  �شيء  على  دلت  لو 
طموح  �شباب  على  تدل 

ي�شعى للعمل و �لإجناز
و  كبرية  ن�رش  د�ر  �خرتت 
هي من�شور�ت �ملثقف .. 
ما مدى تاأثري �أن تن�رشي 
�شيتها  لها  ن�رش  د�ر  يف 

حمليا و عربيا ؟
�أن  �حلقيقة  و هلل �حلمد 
�ملثقف  لد�ري  �ختياري 
كان �شدفة من �ل�شماء ، و 
ما يروقني فيها و مييزها 
تدعم  د�ر�  كونها  هو 
�لذين  �جلدد  �لكتاب 
لكنهم  و  �ملوهبة  ميلكون 
�أحد  فال  �لطريق  باأول 
يف �لأخري قد ولد بالقمة 
تدعمهم  �ملثقف  ود�ر 
�لفر�شة  متنحهم  و 
لي�شبحو� م�شتقبال �حدى 

�لالمعة  �لأدبية  �لأ�شماء 
�أما عن �شهرة �لد�ر فهي 
يف  �لكتاب  لن�رش  فر�شة 
�أو على �لأقل  دول �أخرى 
�شهولة �لرتويج له و كذلك 
للتعرف  فر�شة ل تعو�ض 
من  قر�ء  و  كاتبات  على 
هذ�  و  �لأجنا�ض  خمتلف 
جد�  �لكاتب  ي�شاعد 
لتقدمي �لأف�شل من خالل 
من  �أكرب  بفئات  �حتكاكه 

�لقر�ء و �لكتاب 

يف ختام احلوار لك 
ان تقويل ما تريدي

طموح  له  �شاب  لكل 
بنف�شك  توؤمن  �أن  يجب 
بك  �لنا�ض  �آمن  يهم  ل 
�إميانك  فيكفيك  ل  �أم 
�أنت لن تعي�ض �شوى مرة 
ف�شع  بالدنيا  و�حدة 
�حذر   ، ب�شمتك  فيها 
بل  �لتاأخري  و  �لت�شويف 
�بد�أ و فقط ل يهم كيف 
و  �ملادية  �أحو�لك  هي 
ل �لعائلية و ل �لعاطفية 
فقط  �ملهم  بل  حتى 
ربك  مع  عالقتك  هو 
بني  و  بينك  ما  فاأ�شلح 
لتحقيق  وتوجه  ربك 
�أحد �شيهتم  حلمك فال 

بتحقيقه �شو�ك 
و�شكر� لكل من دعمني 
�أمي و  و  �أبي  و �شاندين 
زوجي و �شكر� لكل نقد 
للجريدة  �شكر�  تهنئة  و 
�ل�شاهر على  ولطاقمها 
كل  وتقدمي  ��شافة 

جديد ويف �مل�شتوى .
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بجامعة منتوري-ق�سنطينة

دكتوراه عن ق�صيدة النرث 
الن�صوية يف اجلزائر 

تعترب الكتابة الإبداعية من اأهم جمالت الإبداع الذي تخو�سه املراأة العربية للتعبري 
عن ذاتها وقناعاتها وتفاعالتها مع التحولت املجتمعية التي ت�سيب املجتمع العربي 

وتعد ق�سيدة النرث الف�ساء اجلمايل والفكري البارز للبوح وقول هويات اأنثوية ت�سارع 
ال�سياق. و�سمن  هذا الأفق النقدي جاءت اأطروحة الدكتوراه التي اأجنزتها الباحثة 
الأكادميية نهاد م�سعي، وناق�ستها موؤخرا بق�سم الأدب العربي-كلية الآداب واللغات- 

جامعة منتوري-ق�سنطينة باإ�سراف الربوف�سور و الناقد العربي يو�سف وغلي�سي.

قلم:وليد بوعديلة

عنا�سر الدرا�سة...
  

ففي املدرج الثاين وحتت اإ�رشاف 
مبا�رش لرئي�س الق�سم الدكتور عبد 
للدرا�سات  ونائبه  غجاتي  ال�سالم 
الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا 
املناق�سة  كانت  بلخري،  عادل 
كما   ، الأ�ساتذة  و  الطلبة  بح�سور 
عبد  اجلزائري  ال�ساعر  ح�رش 
احلميد �سكيل والأكادميي والناقد 

واملبدع في�سل الأحمر.
مقدمة  اإىل  الأطروحة  ق�سمت 
حتدث  وخامتة.  ف�سول  واأربعة 
النرث  ق�سيدة  عن  الول   الف�سل 

م�سائل  ودر�س  الن�سوي  والأدب 
وروافد  امل�سطلحات  تكون 
النرث  املختلفة)  النرث  ق�سيدة 
ال�سعر  املنثور،  ال�سعر  ال�سعري، 
من  الن�سوية  وق�سايا  املر�سل(، 
واللغوي  الثقايف  ال�ستالب  حيث 
والنقد  اخل�سو�سية  و�سوؤال 

اجلندري.
ميزات  فتناول   الثاين  الف�سل  اأما 
اجلزائرية  الن�سوية  الكتابة 
يف  بحثا  فيه  ونقرا  وحتولتها، 
املراأة،  كتابات  ظهور  اأ�سباب 
من  جموعة  الباحثة  واأعطتنا 
اأجنا�س  يف  الكاتبات،  اأبرز 
وني�سي،زليخا  زهور  خمتلفة) 
ديك،ف�سيلة  ،زهرة  ال�سعودي 

اأحالت  ا  الفاروق،م�ستغامي،....( 
ل�ساعرات  اإبداعية  لتجارب 
العوجـ  جلطي،زينب  مثل:ربيعة 
ن�سرية  خلخال،  �سعدة  منرية 

حممدي، نادية نوا�رش
الثالث  الف�سل  يف  م�سعي  قراأت 
النرث  ق�سيدة  يف  اللغوي  الت�سكيل 
حماولة  اجلزائر،  يف  الن�سوية 
ك�سف خ�سائ�س املنظومة اللغوية 
والنا  والرف�س  الفحولة  وم�سائل 
واحل�س  اجلراأة  وح�سور  والآخر، 
للن�سو�س  عادت  كما  الأنثوي، 
تفاعلت  التي  النبوية  و  القراآنية 
معها الق�سيدة الن�سوية،و عالمات 
واللغة  والأر�س  واجل�سد  الذاكرة 

ال�سوفية...

الت�سكيل  يف  بحث  الرابع  الف�سل 
الن�سوية/و  الق�سيدة  يف  اليقاعي 
احلروفو  عن  كثرية  م�سائل  فيه 
و  التكرار  و  الرتاكيب  الكلماتو 
من  الن�سي...وغريها  الف�ساء 

النقاط الإيقاعية الهامة.

�سجال يف املناق�سة

املناق�سة  جلنة  �سمت  وقد 
لعكاي�سي)  الدكاترة: عزيز  ال�سادة 
رئي�سا  منتوري(  الإخوة  جامعة 
املدر�سة  طبجون)  للجنة،رابح 
لالأ�ساتذة-ق�سنطينة(،وليد  العليا 
�سكيكدة(،زهرية  بوعديلة) جامعة 
بوالفو�س) جامعة الإخوة منتوري(، 

و�سيلة بو�سي�س)جامعة جيجل(.
الدكتور  اللجنة  رئي�س  ا�ستطاعت 
الفا�سل و املتخلق لعكاي�سي ت�سيري 
النقا�س باحرتافية، واأفاد احل�سور 
النقا�س  كان  و  اأفكاره،  و  مبواقفه 
يف  حا�رشين  وال�سجال  واحلوار 
الثاين  باملدرج  املناق�سة  �ساعات 
بكلية الآداب،ودافعت الباحثة عن 
ونقدها،بتوا�سع  ولغتها  ر�سالتها 
العلماء واأدب احلوار مع اللجنة...

الروؤى  بع�س  املناق�سون  واقرتح 
تفيد  التي  واملعرفية  املنهجية 
بني  الختالف  وكان  الدرا�سة، 
اأع�ساء اللجنة حول بع�س امل�سائل 
الطلبة  وا�ستفاد  الطروحة،  يف 
منهجية  م�سائل  من  احلا�رشون 

ت�ساعدهم يف اإجناز املذكرات.
النرث  ق�سيدة  البحث يف  اأن  ورغم 
كرثة  ظل  يف  ال�سعبة،  الأمور  من 
ال�سعرية  والدواوين  الن�سو�س 
التحولت  ظل  ويف  النرثية، 
اجلمالية التي ت�سيب الإبداع الأدبي 
العربي،اإل اأن الأطروحة ا�ستطاعت 
مكا�سفة جوانب خمتلفة لن�سو�س 
منهن:زينب  جزائريات  �ساعرات 
بعاليا،ح�سناء  العوج،زهرة 
�سعدة  جلطي،منرية  برو�س،ربيعة 

خلخال،راوية يحياوي...
م�سعي  نهاد  الطالبة  منحت  وقد 
م�رشف  بتقدير  الدكتوراه  �سهادة 
التو�سية  و  اللجنة  وتهنئة  جدا 

بالطبع.
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كتاب »الثقافة واملثقف العربي« ال�سادر عن دار نينوى يف دم�سق )2018(

مقاربات حتليلية عن �صورة الثقافة و املثقف

كتاب »طريق ال�سني.. �سر املعجزة«

اأ�صئلة عن راهن و م�صتقبل املارد الأ�صفر 

من  جمموعة  الكتاب  ي�سم 
ملثقفني  والأبحاث  الدرا�سات 
عرب، قدموا مقاربات حتليلية 
نقدية، تبحث يف �سورة الثقافة 

واملثقف العربي.
واملثقف  »الثقافة  كتاب  ي�سم 
يف  ومراجعات  قراءة  العربي- 
عن  ال�سادر  الثقايف«  الراهن 
 ،)2018( دم�سق  يف  نينوى  دار 
الدرا�سات  من  جمموعة 
عرب،  ملثقفني  والأبحاث  
حتليلية  مقاربات  قدموا 
نقدية، تبحث يف �سورة الثقافة 
باأقالم  العربي،  واملثقف 

عرب،  واأكادمييني  باحثني 
يف  اجلادة  باإ�سهاماتهم  عرفوا 
جمالت الفكر والثقافة، واأرادوا 
مراجعة  ميثل  اأن  لإ�سهامهم 
يف  املعطيني،  لهذين  منهجية 
ظل واقع احلياة العربية وم�سار 
الذي عربت  الفكرية  توجهاتها 
عنه نخبها الثقافية، منذ جهود 
رجال النه�سة والإ�سالح الذين 
�سخرة  على  ن�سالهم  تك�رشت 
الراهنة  حلظتنا  حتى  الواقع 
اأي  اأفق  بان�سداد  تنذر  التي 
نوعي،  حتول  اإحداث  يف  اأمل 
ينقلنا مما نحن فيه من ت�رشذم 

م�ساف  اإىل  وتخلف،  وتبعية 
ال�سائرة  الناه�سة  املجتمعات 

يف ركب التقدم واملدنية.
اليوم  اأن ما يجري  ول ريب يف 
من  العربي  وطننا  اأر�س  على 
اإىل  اأدت  دراماتيكية،  اأحداث 
مركزي،  ثقل  ذات  دول  تف�سخ 
ثالثة  و�سقوط  اأخرى،  وتداعي 
عما  ف�ساًل  مدوياً،  �سقوطاً 
من  املجتمع  باأفراد  حلق 
ويالت  معها  ذاقوا  كوارث، 
ومقومات  باآمالهم  اأطاحت 
ذلك  كل  وم�ستقبلهم،  حياتهم 
كان الباعث الأ�سا�س الذي حدا 

بنا اإىل النب�س يف رماد الفجيعة، 
يجري؟  ملا  اأجوبة  عن  بحثاً 
خمطط  واأي  من�سي؟  واإلم 
تنتهي  اأن  املنطقة  لهذه  يراد 
اإليه؟ وهل ثمة اأمل يف اإيقافها؟ 
واملثقفني  النخب  دور  واأين 
وهل  املثقف؟  هو  ومن  منها؟ 
الثقافة  مفهوم  من  كل  يتطابق 
لدى  مفهومهما  مع  واملثقف 
وغريها  الأ�سئلة  هذه  الآخر؟ 
اإثارتها،  املقاربات  حاولت 
ت�سهم  علّها  خمتلفة،  مبناهج 
يف حتريك املاء الراكد يف نهر 

واقعنا املحري.

اأحمد  العربي  الباحث  يطرح 
تدور  التي  الأ�سئلة  ال�سعيد 
عن  العرب  معظم  اأذهان  يف 
ال�سيا�سة  جوانب  من  ال�سني 
العربية  ال�سينية  والعالقات 
وغريها،  ال�سني  وم�ستقبل 
من  ثمانية  عنها  ويجيب 
والأكادمييني  اخلرباء  اأ�سهر 

ال�سينيني.
الأول  الكتاب  موؤخراً  �سدر 
ال�سينية  باللغتني  املوؤلف 
�رش  ال�سني:  »طريق  والعربية 

القارات  دار  عن  املعجزة«، 
واملكتب  ال�سينية  اخلم�س 
يف  للمطبوعات  امل�رشي 
ن�رش  كتاب من  كاأول  القاهرة، 
ال�سني  بني  م�سرتك  وتاأليف 

والدول العربية.
ويعد كتاب »طريق ال�سني« اأول 
لتعريف  خ�سي�ساً  يوؤلف  كتاب 
القارئ العربي باأ�رشار التنمية 
ال�سينية احلديثة، كما يلخ�س 
ال�سني اجلديدة  بناء  اإجنازات 
يف  ال�سينية  التجربة  وخا�سة 

والتنمية  والنفتاح  الإ�سالح 
ي�ساعد  كتاب  وهو  الذاتية، 
فهم  تكوين  على  القراء 
ال�سيني  الفكر  لأ�سلوب  عام 
يف  احلديثة  ال�سني  ومفاهيم 
يجعل  حيث  املجالت،  �ستى 
اختار  كيف  يتفهم  القارئ 
اخلا�س  طريقهم  ال�سينيون 
والذي  للتنمية،  املتفرد 
اأ�سبح يطلق عليه اإ�سم »طريق 

ال�سني«.
ال�سلوب  يعتمد  الكتاب 

واأنا  تود  ما  »اإ�ساأل  احلواري 
اأجيب« كطريقة للتفاهم، حيث 
اأحمد  العربي  الباحث  يطرح 
تدور  التي  الأ�سئلة  ال�سعيد 
عن  العرب  معظم  اأذهان  يف 
ال�سيا�سة  جوانب  من  ال�سني 
والقت�ساد واملجتمع والثقافة 
العربية  ال�سينية  والعالقات 
وغريها،  ال�سني  وم�ستقبل 
من  ثمانية  عنها  ويجيب 
والأكادمييني  اخلرباء  اأ�سهر 

ال�سينيني، كل يف تخ�س�سه. 

»املري�ض الإجنليزي« 
الأف�صل خالل ن�صف قرن!

جائزة  حتكيم  جلنة  اأعلنت 
حفل  خالل  الذهبية«،  »بوكر 
يف  باكنغهام  ق�رش  يف  اأقيم 
»املري�س  رواية  فوز  لندن، 
اأف�سل  بجائزة  الإجنليزي« 
عاما   50 خالل  اأدبي  عمل 

)عمر اجلائزة(.
للكاتب  اجلائزة  ومنحت 
اأونداجتي،  مايكل  الكندي، 
فوزه  �سبب  عن  ك�سف  الذي 
بهذه اجلائزة الأدبية العريقة 
 50 مدى  على  رواية  لأف�سل 
عاما الأخرية، وهو ما يتوافق 
مع عمر جائزة بوكر نف�سها.

وقال اأونداجتي اإنه مل يت�سور 
اأن  واحدة،  ثانية  ملجرد  ولو 

اجلائزة،  بهذه  روايته  تفوز 
يف  الف�سل  اأن  اإىل  واأ�سار 
للمخرج،  يعود  روايته  فوز 
اأبدع  الذي  مينجيال،  اأنتوين 
فيلم  اإىل  الرواية  حتويل  يف 
�سينمائي رائع، دفع القراء يف 
ل�سالح  الت�سويت  اإىل  العامل 
اإىل  وتر�سحت  الرواية. 
الإجنليزي«  »املري�س  جانب 
دولة  »يف  هن:  روايات   4
فيديادر  للكاتب  حرة« 
�سوراجربا�ساد نيبول، »القمر 
النمر« للكاتبة بينيلوب ليفلي، 
لهيالري  الذئب«  »�سالة 
باردو«  يف  »لينكولن  مانتل، 

جلورج �سوندرز.
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ترجمها الكاتب عبد اهلل الزماي

»حياة الكتابة«روائيون عامليون 
ي�صردون ق�ص�ص بداياتهم

جمموعة حكايات و�صهادات عن اأ�صرار الكتابة ودوافعها، يرتجمها 
الكاتب عبد اهلل الزماي ملبدعني خطفتهم م�صاهد احلياة، فتخَلّق 
عندهم هذا ال�صرد ال�صاحر. وهم: اإدواردو غاليانو، اإليف �صافاق، 
اأورهان باموق، اإيزابيل الليندي، روبرتو بولنيو، كازو اإي�صيغورو، 

ماريو بارغا�س يو�صا، هاروكي موراكامي، يان مارتل.

 وكالت

حني  غاليانو:  اإدواردو  ويقول 
ال�شم�س  يف  القدم  »كرة  كتبُت 
حمبُّو  يفقد  اأن  اأردُت   » والظّلْ
القراءة خوفهم من كرة القدم واأن 
يفقد حمبُّو كرة القدم خوفهم من 
الكتب. مل يخطر ببايل البتَّة �شيءٌ 
يف  �شابقاً  ع�شواً  لكَنّ  هذا،  غري 
)فيكتور  املك�شيكي  »الكونغر�س« 
اأنقَذ  الكتاب  اإَنّ  كوينتانا( قال يل 

حياته.
منت�شف  يف  اأنَّه  ذلك  ة  وق�شَّ
َقتَلة  قبل  من  اختطف   ،1997
ك�شفِه  على  ملعاقبتِه  ماأجورين، 
اأن  فكان  القذرة  اأعمالهم  بع�س 

يركلونه  وراحوا  رباطه،  اأوثقوا 
وقبل  املوت،  على  �شارف  حتَّى 
اأن يُْجِهُزوا عليه بر�شا�شة، بََدوؤُوا 

النقا�س حول كرة القدم.
اإىل  اأقرب  كان  فيكتور  اأَنّ  ورغم 
اأدىل  احلياة،  اإىل  منه  املوت 
يروي  وانربى  النقا�س،  يف  بدلوه 
كل  ومع  كتابي،  من  ق�ش�شاً  لهم 
تُ�شاف  دقائق  ة  ثَمّ كانت  حكاية، 
تركه  الأخري  ويف  حياته.  اإىل 
القتلة، وقالوا له: »اأنت يف َماأَمْن«

اإليف  الرتكية  الروائية  وت�رسد 
»عندما  بالقول:  بدايتها  �شافاك 
اكت�شفُت  باملدر�شة،  التحقُت 
وحدها  وال�شدفة  ديكنز،  ت�شارلز 
طريقه  يجد  الكتاب  جعلت 

ة  »ق�شَّ رواية  فتنتني  وقد   ، اإيَلّ
خمتلفة  كانت  فقد  مدينتني«، 
قبل،  من  عرفته  �شيء  اأِيّ  عن 
فظللُت اأقراأ موؤلَّفات ديكنز ف�شار 
قريناً  الإجنليزي  املوؤلّف  هذا 
لطفلة من اأنقرة تعي�س يف اأواخر 
غابرييل  اكت�شفُت  ثَمّ  ال�شبعينات، 
علّمني  والذي  ماركيز،  غار�شيا 
بني  ج�رٌس  َيّتد  اأن  يكن  كيف 

تي وتف�شري الأحالم. ق�ش�س جَدّ
فيقول:  باموق،  اأورهان  اأما 
»متحف  رواية  بكتابة  قمُت  لقد 
املتحف  يف  ر  اأفِكّ واأنا  الرباءة« 
يف  ر  اأفِكّ واأنا  اأن�شاأته  الذي 
د  جمَرّ املتحف  يكن  مل  الرواية. 
بعد  يل  خطرت  اأفكار  جمموعة 

جناح  يكن  ومل  الرواية،  جناح 
الرواية،  اأفرز  ما  هو  املتحف 
بع�س  كما هو احلال عند حتويل 

الأفالم الرائجة اإىل كتب.
كاًل  ابتكرت  لقد  احلقيقة  يف 
اآن  يف  معاً  واملتحف  الرواية  من 
الروائية  تتحدث  حني  يف  واحد، 
عن  الليندي  اإيزابيل  الت�شيلية 
اأنه  فتقول  كاتبة،  اأ�شبحت  كيف 
اإذ  تغرَيّ قدري.   1981 يناير   8 يف 
ونحن  هاتفية  مكاملًة  فيه  تلقينا 
ي  جِدّ باأَنّ  اأخربتنا  كاراكا�س  يف 

يحت�رس.
ت�شيلي  اإىل  العودة  من  ن  اأمتَكّ مل 
امل�شاء  يف  عمدت  لذا  لتوديعه، 
نف�شه اإىل كتابة ما ي�شبه الر�شالة 

الروحيَّة لذلك العجوز املحبوب، 
ليقراأها،  يعي�س  لن  اأّنه  افرت�شُت 
ن�شوة،  يف  الأوىل  اجلملة  وكتبُت 
متنا�شية  الأمر  ليلة  كل  لأكرر 

ي. حقيقة موت جِدّ
نهاية  ومع  وَكرَب،  الن�ُسّ  هذا  منا 
العام كنُت قد كتبُت 500 �شفحة، 
»بيت  الأوىل  روايتي  �شكلت 
ال�شاعر  يرى  بينما  الأرواح«. 
الت�شيلي روبرتو بولنيو اأَنّ الكاتب 
يعمل اأينما كان، حتى حينما يكون 
نائماً وهو ما ل ينطبق على املهن 

الأخرى.
عالج الروائي وال�شيا�شي البريويف 
تغلَّب  يو�شا،  بارغا�س  ماريو 
الطائرة  ركوب  من  خوفه  على 

مل  الذي  العالج  فهي  بالقراءة، 
يُخّيبْه قّط، اأما الروائي وامُلرَتِْجم 
الياباين هاروكي موراكامي فيقول 
اأحٍد،  يوم  �شباح  بداياته:  عن 
امُل�شم�شة  الربيع  ف�شل  اأيَّام  من 
من  هاتفّية  مكاملة  تلّقيُت 
مبجلّة«غونزو»الأدبيَّة،  ر  حمِرّ
رواية«اأ�شمع  اأَنّ  فيها  اأخربين 
�شمن  اإدراجها  تُغّني»وقع  الريح 
الكتَّاب  جلائزة  حني  املر�َشّ قوائم 

املبتدئني.
لقد كان تاأليف تلك الرواية �رسباً 
بكِلّ  كتبتها  لذا  ي،  التحِدّ من 
تداعت  كما  وي�رس، متاماً  �شهولة 
ح  ، ومل يخطر يل اأنَّها قد تُر�َشّ علَيّ

لأِيّ جائزة.

در�ص البديهيات
 حممود دروي�س

كلما خيل لنا اأن �شورة فل�شطني 
املقد�شة  مكانتها  من  انتقلت 
،فاجاأتنا  العادي  �شياق  اإىل   ..
اإيقاظ  على  الفذة  بقدرتها 
معناها اخلالد  ، ببعديه الروحي 
تاريخي  نعا�س  من  والزمني 
عابر ...من دمها ي�رسق ا�شمها 
من جديد ، مرجعية وبو�شلة . 

فال ما�شي للقلب اإل على اأ�شوار 
القد�س .

عرب  اإل  الغد  اإىل  طريق  ول 
اأزقتها ال�شيقة .

ار�س  على   ، لل�شالم  اأفق  ول 
باإجناز  اإل   ، وال�شالم  الفداء 

م�رسوع احلرية .
�شي�شهل علينا القول اإن الروح قد 
عادت للمرة الألف ، اإىل ج�شد ل 
يدل علية �شوى دمه امل�شفوك ، 
العمل  يتقن  ل  التاريخ  لن  ل 
لن  بل   ، فقط  طاهرة  باأدوات 

احلرية ذئبة جائعة اأي�شا .

امُلقّد�س  يُ�رَسّج  حني  وهكذا 
بالدم ، تبدو عودة الروح طق�شية 
واحتفالية ، على الرغم من اأنها 
جتليها  لكن   ، متاماً  تذهب  مل 
كان يف حاجة اإىل تطابق الوعي 

مع الإرادة .
در�س  لتعليمنا  انتفا�شة جديدة 
فلي�شت   ، الع�شري  البديهيات 
فل�شطني جغرافيا فح�شب بقدر 
وبطوله  تراجيديا  اأي�شا  هي  ما 

.
ول هي فل�شطينية فقط ، بقدر 
العربي  لفكرة  اإخ�شاب  هي  ما 
اإ�شايف  ومعنى   ، نف�شه  عن 
�رساعه  يف   ، وجوده  ملعنى 
ليكون   ، داخله  ومع  مع خارجه 
ومن  اخلا�س  تاريخه  من  جزءاً 

التاريخ العام . 
مل تبتعد فل�شطني عن حقيقتها 
، قبل هذا النفجار ، فقد كانت 

دائماً ما هي ، هناك .
لكن ال�شباب الذي غطى الب�رس 
مل يحجب الروؤية عن الب�شرية .

النعطافات  ت�شفر  مل  اإذ 

 ، بعد  ال�شيا�شة،  يف  التجريبية 
عما يرَُبّر انكفاء اأحد اإىل خيمته 

الإقليمية .
غدهم  اإىل  العرب  ي�شل  فلن 
ُفرادى ، ولن ي�شل الفل�شطينيون 
كان  وان  وحدهم  القد�س  اآيل 

لدمهم دور ال�رسارة والقربان .
در�س  لتعليمنا  انتفا�شة جديدة 

البديهيات الع�شري .
عن  الإ�رسائيليون  يكّف  فلم 
يريدونه  ل�شالم  �رسح مفهومهم 
من  خاليا ً  ، بالقوة  مفرو�شاًَ 
وهو   ، العدالة  ومن  الأر�س 
الذي   ، والعبيد  ال�شادة  �شالم 
الإقامة  من حق  باأكرث  يعُدنا  ل 
يف �شواحي امل�شتوطنات وعلى 

اأطراف اخلرافة .
كل  الفل�شطينيون  ا�شتنفد  لقد 
حول  املرونة  يف  ر�شيدهم 

نف�شها .
مما  واأغلى  اأعلى  ثمناً  ودفعوا 
تتجاوز  ل  ت�شوية  ت�شتحقه 
العرتاف بحقنا يف اإقامة دولة 
باملائة  ع�رسين  على  م�شتقلة 

من ار�س وطننا التاريخي ، دون 
اأن يبدي اجلانب الإ�رسائيلي اأي 
مرت  من  لالن�شحاب  ا�شتعداد 
واحد من م�شاحة اأ�شطورته عن 
تعترب  التي   ، التاريخ  وعن  ذاته 
بالدنا  يف  التاريخي  وجودنا 
 « على  غريباً  احتاللياً  وجوداً 
ار�س اليهود الأزلية – الأبدية » 
معا  التاريخ  ومن  منا  اخلالية   ،
... ل ل�شيء اإل لبتكار عالج ما 

لعقدة �رسعية التاريخية . 
ال�شهيوين  املفهوم  هو  هذا 
للتطبيع ، الذي » انطلى » حتى 
الأطراف  حكومات  بع�س  على 
تكن  مل  التي  البعيدة  العربية 
،لكنها  ال�رساع  يف  ناقة  لها 
اإىل  حب  ر�شائل  جملها  َحّملت 
اإ�رسائيل ، باب وا�شنطن العايل 
، منذ اتخذ ال�رساع الإ�رسائيلي 
جديدة  اأ�شكال  الفل�شطيني   –
عالقات  اإقامة  اإىل  فهبت   ،
اإ�رسائيل  بني   « متوازنة   «
دور  لها  ليكون   ، وفل�شطني 
ال�رساع  يف  املحايد  الو�شيط 

احلقيقة  بني  القد�س  على 
اخلرافة  وبني  الفل�شطينية 
ال�شحية  بني   ، الإ�رسائيلية 

واجلالد .
اأمل تكن فل�شطني اأكرث من ذريعة 
اإىل  للعبور  ج�رس  من  ...واأكرث 

�شدها ؟ 
املطرود  العربي  ال�شارع  لكن 
اإىل  اليوم  يعود   ، ال�شيا�شة  من 
املقد�س  باب  من  ال�شيا�شة 
عن  ليعرّب   ، بالدم  املخ�شب 
مدى  وعن   ، املكبوت  تراكم 
الذي   ، النظام  من  القطيعة 
التطبيع  ويف  احلياد  يف  متادى 
مع دولة ، مل تفهم من الت�شوية 
غري ما يوفر لها القدرة على اأن 
تنجز ، يف مناخ ال�شالم الكاذب 
، ما مل تنجزه يف مناخ احلرب ، 
اإقليمية ، ومن راحة  من هيمنة 
الفل�شطيني  بال�شعب  ا�شتفراد 

املحا�رس .
ول   ، الحتالل  مع  �شالم  ل 
بعد  اإل  للت�شوية  اأعمال  جدول 
جالء الحتالل – هذا ما يقوله 

والعربي  الفل�شطيني  ال�شارع 
وبوعي  بليغة  بعفوية   ، الغا�شب 
 ، فولذية  وباإرادة   ، عميق 
وبوحدة �شعورية وفكرية كاملة ل 
ي�شتطيع النظام العربي جتاهلها 

ملتابعة دوره يف الو�شاطة .
يعني  يكن  ال�شالم مل  فان خيار 
املقاومة  روح  اإخماد  اأبدا 
املقاومة  ثقافة  عن  والتخلي 
تطبيع  يف  ال�رسيع  وال�رسوع   ،
مع  الطبيعية  غري  العالقة 

الحتالل .
اجلنون  نقراأ  فكيف   ، واإل 
؟  العام  الإ�رسائيلي  احلربي 
املوت   : هتافهم  نقراأ  وكيف 

للعرب ؟ 
غري  منلك  فال   ، نحن  اأما 
 ، القد�س  عن  الدفاع  جنون 
ال�شالم  كان  اإذا   ، ال�شالم  وعن 
 ، للحرية  ال�رسعي  البن  هو 
عن  الدفاع  جنون  اإل  ول منلك 
اجلال�س   ، حممد  الطفل  اخوة 
يف  ي�شوع  مثل   ، اأبيه  ح�شن  يف 

قلب اأيقونة .   

للدكتورة علياء الداية

عني على اإبداعات »عبد ال�صالم العجيلي«
 

تقدم الدكتورة علياء الداية، تعريفاً متكاماًل ب�شرية عبد ال�شالم العجيلي )1918 - 2006(، اأحد رواد فن الق�شة، يف كتابها اجلديد الذي يحمل عنوان »عبد ال�شالم العجيلي«،حيث تعرف بقيمة اإبداع 
هذا الأديب ومتيز ما قدمه. وتبني الكاتبة اأنه ُوِلَد على ال�شفة ال�رسقية لنهر الفرات، يف مدينة الّرقة، و�شغل من�شب وزير لكّل من وزارة الثقافة والإعالم واخلارجية.

وحتلل املوؤلفة طبيعة اإبداع العجيلي مو�شحة اأنه �شاحب قلم جذاب، لذلك نراه اأبدع يف الق�شة والرواية واملقال واأدب الرحالت وال�شرية واملذكرات، اإىل جانب م�شاركته يف العديد من املنا�شبات 
الأدبية، فكان يلقي املحا�رسات، ويدعى اإىل الندوات واملوؤمترات يف الّرقة وحلب ودم�شق والبالد العربية والأجنبية، وقد �شدر له نحو 40 كتاباً يف �شتى املجالت، وترجمت بع�س اأعماله اإىل اللغات 

احلّية.
وكالت
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م� ت�أثريات مر�ض املهق على العني؟.. 

Albinism مر�ض  �أو  »�ملهق« 
ور�ثي ي�سبب تغري يف لون �لب�رشة 
يف  وم�سكالت  و�لعني  و�ل�سعر 
به،  �مل�سابني  لدى  �لإب�سار 
ي�سيب  �ملهق  من  �أنو�ع  وهناك 
�أعر��ض  دون ظهور  �لعني فقط 

و��سحة على �ملري�ض.
�أن  معروف  �ملر�ض  هذ� 
ويعانون  �ل�سم�ض  �سد  �أ�سحابه 
لأن  �ل�سوء  ب�سبب  من م�سكالت 
وب�سبب  معتمة  �ملري�ض  حدقة 
�إليها  �لغبار  ودخول  �ت�ساعها 
وتكون  منها  �ل�سوء  ومير  تُغلق 
�سبكية  على  جديد  وهج  مبثابة 

�ملري�ض.
�أغلب �ملر�سى يعانون من عدم 
�لإب�سار  مركز  يف  �لنمو  �كتمال 
من  يعانون  لذ�  »�لفوبيا«  �أو 
يعانون  �أنهم  كما  �لنظر،  �سعف 
�إىل  توؤدي  �لتي  �لعني  ر�أر�أة  من 
م�سكالت  وت�سبب  �لعني  �هتز�ز 

يف �لروؤية.
و�أو�سح »�سل�ض« �أ عالج �حلالت 

�لإب�سار  �سعف  من  تعاين  �لتي 
نتيجة �إ�سابتهم باملهق، يتم من 
خالل �رتد�ئهم �لنظار�ت �لطبية 
�لب�رشية،  و�ملعينات  �ملنا�سبة 
د�كنة  �لنظار�ت  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سم�ض  �للون حتى تتنا�سب مع 
�أ�سخا�ض  هناك  و�ل�سوء، 

باملهق  م�سابني  غري  طبيعيني 
تظهر  �أعر��ض  �أي  جند  ومل 
�لبي�ساء  �لرمو�ض  مثل  عليهم 
و�ل�سعر �لأبي�ض، لكنهم م�سابني 
فيوؤدي  �لعني فقط  باملر�ض يف 

�إىل م�سكالت يف �لإب�سار.
تظهر  ل  �لتي  �حلالت  �أن  �إىل 

�مل�سكلة  تكون  �لأعر��ض  عليها 
ولي�ض  �ل�سبكية  يف  لديهم 
تكون  ما  وعادة  �حلدقة،  يف 
�أقل  �حلالت  تلك  م�سكالت 
باملهق  �مل�سابة  �حلالت  من 
�لعني  حدقة  وتكون  �لكامل 

�سليمة يف �أغلب �لأحيان.

الأرق

هل ي�صر امل�ء املثلج �صحة اجل�صم؟ 

هو د�ء ي�سيب �لإن�سان، و�لأرق 
على  �لقدرة  عدم  عن  عبارة 
�لنوم �أو تقّطعه وعدم ��ستمر�ره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  �إن 
و�جل�سدية،  �لنف�سية  �ل�سحة 
�ملري�ض  ببيئة  مرتبط  و�لأرق 
�لتي  و�لعو�مل  وظروفه، 
�لأرق  �أ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سعوبة  �لأ�سباب  هذه  ومن 
�ملتكرر  �ل�ستيقاظ  و  �لنوم 
�أثناء �لليل و �ل�ستيقاظ مبكر� 

�أنو�ع عدة  �ل�سباح، ولالأرق  يف 
�لأرق  وهو  �لعابر  �لأرق  منها 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�ستمر  �لذي 
�لثاين  و�لنوع  �أ�سابيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �لأرق  هو 
�لأنو�ع  من  تعقيد�  �لأنو�ع 
�ملزمن  �لأرق  وينتج  �لأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�سمية  �لإ�سطر�بات  منها 
�لأ�سباب  ،و�أكرث  �لنف�سية  �أو 
لالأرق  �مل�سببة  �ل�سائعة 

�ملزمن هي �لكاآبة

يعتقد �لبع�ض �أن �ملاء �ملثلج هو �لختيار �لأمثل لرتطيب �جل�سم وتربيده خالل 
�رتفاع درجات �حلر�رة، لكن �حلقيقة �أنه ل ي�ساعد على تربيد �جل�سم، بل له 

�أ�رش�ر متعددة على �ل�سحة �لعامة.. فما هي؟

احللق

عند تناول �مل�رشوبات �ملثلجة يفرز �جل�سم خماًطا يعمل على تدفئة تلك 
�مل�رشوبات �ملثلجة �لتي دخلت عن طريق �حللق، ما يوؤدي �إىل �حتقان �حللق 

و�لتهاب �للوزتني،.

اجلهاز اله�صمي

�مل�رشوبات �ملثلجة توؤثر على حركة �لقولون و�ملعدة، وت�سبب �رتباك �جلهاز 
�له�سمي، ف�ساًل عن دورها يف �لتعر�ض للتهابات يف �ملعدة و�لقولون، ما يوؤدي 
�إىل ع�رش �له�سم و�ل�سعور �لد�ئم بالغثيان، مو�سًحا �أن �أع�ساء �جلهاز �له�سمي 
تبذل جمهوًد� كبرًي� لتدفئة �ملاء وجعله مالئم لدرجة حر�رة �ملعدة و�لأمعاء.

الأ�صنان

�إن تناول �مل�رشوبات �ملثلجة يزيد من �أعر��ض ح�سا�سية �لأ�سنان و�أمل �لت�سو�ض 
�إذ� كان �ل�سخ�ض يعاين من تلك �مل�ساكل.

تربيد اجل�صم

وعلى عك�ض �ل�سائع �أن �مل�رشوبات �ملثلجة ت�ساعد على تربيد �جل�سم وتفادي  
حر�رة باردة عند تناول �مل�رشوبات �ملثلجة، ما يجعله يعمل على ت�سخني �جل�سم 

وهذ� تف�سري �ل�سعور بال�سخونة و�لتعرق بعد تناول تلك �مل�رشوبات. 

الزنب�ع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويح�رب ال�صرط�ن

  هل تعلمني عزيزتي �ملر�أة �أن فاكهة �جلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة �لوزن و�لتخل�ض من �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم؟

ا �أن من فو�ئد �جلريب فروت �لأكرث �أهمية هي �أنه  هل تعلمني �أي�سً
عالج قوي جد� وفعال ملر�سى �ل�رشطان؟ جميعنا نعلم �لفو�ئد 

�ل�سحية �لكثرية �لفاكهة �جلريب فروت ولكن من �أ�سهر فو�ئده هي 
خف�ض �لوزن وحماربة �ل�رشطان وهذ� ح�سب ما �أثبتته �لدر��سة 

�لعلمية �حلديثة.
فمن �أهم �لدر��سات �لتي �أجريت على فاكهة ثمار �جلريب فروت 

هي در��سة �أمريكية �أجر�ها عدد �لباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
�أمريكا، على جمموعة من فئر�ن �لتجارب، و�أثبتو� �أن �جلريب فروت 

يعمل على �نقا�ض �لوزن و�لق�ساء على �ل�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة �لفئر�ن �إىل جمموعتني، �لأوىل خ�سعت 

لنظام غذ�ئي عايل �لدهون و�لوجبات �لد�سمة وع�سري �جلريب 
فروت، بينما �ملجموعة �لثانية فخ�سعت �أي�سا لنف�ض �لنظام 

�لغذ�ئي �لذي يحتوي على ن�سبة عالية من �لدهون �مل�سبعة ولكن مع 
تناول �ملياه فقط، وظلت �لدر��سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت �لفئر�ن يف �ملجموعتني �إىل �لفح�ض �لطبي و�لتحاليل، 
وظهرت �لنتائج و�أثبتت �أن �لفئر�ن يف �ملجموعة �لأوىل �لتي تناولت 

�لطعام �لد�سم مع ع�سري �جلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئر�ن �لتى تناولت �لدهون مع �ملياه فقط. هذ� يدل على 
�أن �جلريب فروت من �أهم �لفو�كه �لطبيعية �لتي ت�ساعد على حرق 

�لدهون ومتنع من تاأثري �لكولي�سرتول على �لدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات �ل�سكر يف �لدم. ذلك لأن �جلريب فروت يحتوى على �إنزمي 

حرق �لدهون، �لذي يعزز فقد�ن �لوزن �ل�رشيع.
 حر�ض �لعلماء على �إجر�ء هذه �لدر��سة لكي يتاأكدو� �أنه بالفعل 
ثمرة �جلريب فروت ت�ساعد على �نقا�ض �لوزن وذلك بعد �نت�سار 
حمية �جلريب فروت �ل�سهرية جد� يف �أمريكا و�ملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جد� من �لنجوم و�لنجمات يعتمدون 
على هذه �حلمية.

 كما �أجريت در��سة علمية حديثة �أخرى، ولكن هذه �ملرة يف جامعة 
�سيكاغو �لأمريكية حتت �إ�رش�ف جمموعة من �لعلماء و�لأطباء 

�لكبار و�أثبتو� �أن ثمرة �جلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض �ل�رشطان 
بجميع �أنو�عه، �سو�ء كان �رشطان �لكبد �أو �رشطان �لثدي �أو �رشطان 

�لرئة.
ومت �كت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رشطان 

�لكبد، وقد تطور لديها �ملر�ض و�نتقل من �لكبد �إىل �لعمود 
�لفقري و�لغدد �لليمفاوية و�لأطباء وقتها �أخربوها �نها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �سنو�ت �إذ� حالفها �حلظ. ولكن بعد مرور �خلم�ض 
�سنو�ت �كت�سف �لأطباء �أن �لأور�م �خلبيثة لدى �ملري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت �ملر�ض وهي يف طريق �ل�سفاء متاًما من هذ� 
�ملر�ض. 

وعندما �ساألها �لأطباء عن �ل�رش يف ذلك، فقالت �ل�سيدة �أنها كانت 
تتعاطى �لدو�ء مع ع�سري �جلريب فروت، وهنا �أثبت �لباحثون يف 

�سيكاغو �أن �جلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول �لعقار د�خل 
ج�سم �لن�سان ب�سكل كبري جد�، لذلك كان هناك �أطباء يحذرون 

من تناوله مع �لأدوية ولكن يف مر�ض �ل�رشطان تثبت �لعك�ض، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري �لعقار د�خل �جل�سم لكي يحارب �ل�رشطان 

و�لور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�صوت ب�لكركم

يلعب م�سحوق �لكركم دوًر� كبري�ً جًد� يف عالج م�سكلة بحة �ل�سوت 
�لتي ت�ساب بها �ملر�أة، نتيجة �لتعر�ض لل�رش�خ و�ل�سوت �لعايل، 
�أو حتى �لإ�سابة بالإنفلونز� ونزلت �لربد �ل�سديدة. �لكركم غني 
باملو�د و�ملركبات �لكيميائية �لطبيعية �مل�سادة لاللتهاب �لذي 
ي�سيب �حلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف �لتخل�ض من م�سكلة 

بحة �ل�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
�لكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق �لكركم، مع كوب 

من �حلليب وملعقة من م�سحوق �لقرفة، وملعقة من �لزجنبيل 
�ملطحون. �خلطي جميع �ملكونات يف �خلالط �لكهربائي و��رشبيه 

مرتان يومًيا.
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من �أهم �أو�ئل م�ؤلفات �ملدر�سة �ملالكية �لقريو�نية
املدر�سة  م�سنفات  اأوائل  يف  ياأتي 
من  جمموعة  القريوانية  املالكية 

الكتب اأهمها :

اأن�س بن  مالك  للإمام  املوطاأ   1-

ومعلوم اأن املوطاأ اأ�سح كتب املذهب 
وقد  واأجمعها،  واأقدمها  واأ�سهرها 
امللة على  الأعظم من  ال�سواد  اتفق 
ومن  روايته،  والجتهاد يف  به  العمل 
اأنه لي�س بيد اأحد اليوم كتاب  اليقني 
يف الفقه اأقوى من املوطاأ، لأن ف�سل 
الكتاب، اإما اأن يكون باعتبار املوؤلف، 
اأو من جهة التزام ال�سحة، اأو باعتبار 
اأو  القبول،  جهة  من  اأو  ال�سهرة، 
وا�ستيعاب  الرتتيب،  ح�سن  باعتبار 
املقا�سد ونحو ذلك، وكل ذلك يوجد 

يف املوطاأ.

الكربى  الفقهية  املدونة   2-
للإمام �صحنون بن �صعيد 

240هـ

كتب  اأمهات  من  املدونة  تعترب 
املذهب املالكي، كما ل يعرف عن 
كتاب يف املذهب بعد املوطاأ نال من 

املدونة  نالته  ما  والتقدير  الإطراء 
واملتاأخرين،  املتقدمني  األ�سنة  على 
هي  بل  املالكيني،  علم  اأ�سل  فهي 
اأهل  عند  �سيبويه  ككتاب  عندهم 
اأهل  عند  اإقليد�س  وككتاب  النحو، 
احل�ساب، ويروى اأنه ما بعد كتاب اهلل 
اأ�سح من موطاأ مالك، ول بعد املوطاأ 

ديوان يف الفقه اأفيد من املدونة.
الرتبة  لهذه  املدونة  اأهل  ومما 
حتى  عليها،  ا�ستملت  التي  امل�سائل 
قال اأحد ال�سيوخ على �سبيل املبالغة 
»ما من حكم نزل من ال�سماء اإل وهو 

يف املدونة«.
من  اأربعة  اأفكار  تداولتها  وقد 
وعبد  اأن�س  بن  مالك  املجتهدين: 
الرحمن بن القا�سم واأ�سد بن الفرات 
عن  ينقل  ومما  �سعيد،  بن  و�سحنون 
باملدونة  »عليكم  قوله:  �سحنون 
فاإنها كالم رجل �سالح وروايته«، كان 
العلم  »اإمنا املدونة من  ا:  اأي�سً يقول 
القراآن، جتزئ  القراآن من  اأم  مبنزلة 
يجزئ  ول  غريها،  عن  ال�سالة  يف 

غريها عنها«. 
عقولهم  فيها  الرجال  »اأفرغ 
و�رشحوها وبينوها، فما اعتكف اأحد 
على املدونة ودرا�ستها اإل عرف ذلك 

يف ورعه وزهده، وما عداها اأحد اإىل 
غريها اإل عرف ذلك فيه، ولو عا�س 
عبد الرحمن اأبًدا ما راأيتموين اأبًدا«،

وهي يف املرتبة الثانية بعد املوطا، 
اأبو  املغرب  �سيخ  يقول  ذلك  ويف 
حممد �سالح )ت631هـ(: »اإمنا يفتى 
بقول مالك يف املوطاأ، فاإن مل يجد 
يف النازلة فبقوله يف املدونة، فاإن مل 
واإل  فيها،  القا�سم  ابن  فبقول  يجد 
فبقوله يف غريها، واإل فاأقاويل اأهل 

املذهب«.

بن  ملحمد  املجموعة  كتاب   3-
اإبراهيم بن عبدو�س 260هـ

الإمام  تالميذ  من  عبدو�س  وابن 
�رشيف  كتاب  واملجموعة  �سحنون، 
واأ�سحابه  مالك  الإمام  مذهب  على 
كتاًبا،  اخلم�سني  نحو  يف  كاملدونة 
اأعجلته املنية قبل متامه، واملجموعة 
اأ�سهر موؤلفات ابن عبدو�س، واأكرثها 

تداولً يف املذهب .
كتب  خام�س  يعترب  هذا،  وكتابه 
القا�سي  يقول  كما  وهي  الدواوين، 
مالك  بعلم  اأتى  »كتاب رجل  عيا�س: 

على وجهه«.

على  والزيادات  النوادر   4-
ما يف املدونة من غريها من 

الأمهات

مائة  من  اأزيد  م�سهور،  كتاب  وهو 
للكتب  تلخي�س  جزء، ويعترب مبثابة 
املالكي  للمذهب  الهامة  الفقهية 
جمع  حيث  الوقت؛  ذلك  حتى 
امل�سائل  من  الأمهات  يف  ما  جميع 
فا�ستمل  والأقوال،  واخلالف 
وفروع  املذهب  اأقوال  جميع  على 

الأمهات كلها.
عن  عبارة  الكتاب  العموم،  وعلى 
ت�سم  �ساملة،  فقهية  مو�سوعة 
الفقه وفنوًنا اأخرى، وهو كما يقول 
مقدمة  يف  الأجفان  اأبو  املرحوم 
اإىل  »فبالإ�سافة  اجلامع:  كتاب 
املقارن  والفقه  الفقهية،  النقول 
داخل املذهب، فاإن يف هذا الكتاب 
واآراء  وال�سري،  الأخبار  من  �سذرات 
لأحداث  وو�سًفا  العقيدة،  يف  مالك 
عهد  متعارًفا يف  كان  واأدوات، مما 
منه  يجعل  مما  الأول،  الإ�سالم 
التاريخي  للباحث  �ساحلة  مادة 

الجتماعي.« 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

ت�جيهات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلّب و�ل�د
النبي  توجيهات  من  الكرام،  الأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
تدخلوا  ل  بيده،  حممد  نف�س  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا ول  هريرة[  ))اإذا 
اأَنَُّه يُِحبُُّه((  ]  َفلْيُْعِلْمُه  َخاهُ  اأَ اأََحُدُكْم  اأََحَبّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�ساأله عن ا�سمه، وا�سم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�سل للمودة(( ]الرتمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�سبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإل  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�سلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه((  
  ] لَِمِيّ ال�ُسّ ِخَرا�ٍس  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما األ تزال خما�سماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�س [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�ساًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�سححه و�سعفه 
الذهبي عن  ))األ اأنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ل  الذين  قال:  اهلل  ر�سول  يا  بلى 
عرثًة ول يقبلون معذرة ول يغفرون ذنباً((  
]الطرباين عن ابن عبا�س[  ))�سل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�سدوا،  اإذا  النا�س 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�س[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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عر�س الأزياء جزائرية يف منا�شبة الطبعة الثالثة الأ�شبوع املو�شة باجلزائر

الأ�شبوع  الثالثة  الطبعة  نظمت 
للمو�شة حتت �شعار »زين  اجلزائر 
وذلك  العرب(  )جمال  اأرابيال« 
امل�شممني  من  عدد  مب�شاركة 
جزائرية  الأزياء  عر�شا  قدموا 
و  اأي�شا.  فل�شطينية  و  مغاربية  و 
اال�شتعرا�شية  االأم�شية  �شكلت 
البحر  �شفرية  وكالة  نظمها  التي 
 )ANM( اجلديد  املتو�شط 
برئا�شة ليندا يونقا بربر, ½فر�شة 
ما  اآخر  على  ال�شوء«  لت�شليط 
االأزياء  يف  املخت�شني  اإليه  تو�شل 
اجلاهزة  و  الراقية  االأزياء  ودور 
االأوروبية  و  و املغاربية  اجلزائرية 
قدموا  حيث  اأي�شا.  ال�رشقية  و 
اللبا�ش  يف  ت�شكيالتهم  اأحدث 
وكذا  اجلاهز  اللبا�ش  و  التقليدي 
ال�شيدة  وقالت  االأك�شي�شوارات. 
التظاهرة  راعية  بربري  يونقا 
العر�ش  انطالق  قبل  ال�شنوية 
اأ�شبوع  تنظيم  من  wالهدف  اأن 
½احلفاظ  هو  للمو�شة  اجلزائر 
احلرف«  و  اجلزائري  الرتاث  على 
�رشكات  دعم  و  »اإقامة  طريق  عن 
و  اجلزائرية  ال�شوق  وفتح  جديدة 

التبادل  و  التوزيع  �شبكات  تنظيم 
االأزياء  يف  الفاعلة  اجلهات  بني 
املتو�شط«.  البحر  م�شتوى  على 
اجلزائرية  ال�شاحة  اأن  اعتربت  و 
داخل  �شواء  باملواهب«,  ½تعج 
اإبراز  اإىل  ½بحاجة  وهي  الوطن 
والتي  اأو يف خارج  الكامنة  طاقتها 
وتقا�شم  للعودة  فر�شا  تنتظر 

خربتها ومعرفتها يف املجال«.
احت�شان  اأن  يونقا  ال�شيدة  وقالت 
فندق اجلزائر لهذا العر�ش يكر�ش 
الروؤية اجلمالية التي ا�شتغلت عليها 
بني  مزجهم  خالل  من  امل�شممني 
اأن  اأ�شافت  و  املعا�رش  و  القدمي 
اجلزائر ميكن اأن تكون ½عا�شمة 
من  كغريها  ت�شاهم  و  للمو�شة« 
ل�شورتها  الرتويج  يف  العوا�شم 
�شناعيا  وحتى  ثقافيا  و  �شياحيا 
و  التقليدية  ال�شناعات  خالل  من 
احلرف. و قد افتتح عر�ش الطبعة 
مواهب  الأربعة  بت�شاميم  الثالثة 
يف  للم�شاركة  اختيارهم  مت  �شابة, 
هذه  اإطالقها  مت  التي  امل�شابقة 
اأعمالهم  عن  ملحة  لتقدمي  ال�شنة 
و  اأح�شنها.  اختيار  �شيتم  التي 

من   -- ح�شبها  الفائز   �شي�شتفيد 
عر�ش  لتحقيق  مهنية  مرافقة 
الطبعة  خالل  كامل  حمرتف 
ت�شوير  جل�شة  اإىل  اإ�شافة  املقبلة 
املو�شة  جمال  يف  متخ�ش�شة 
مثري  ال�شكل  يف  اأعماله  لت�شويق 
متيز  وقد  واالإعجاب.  لالهتمام 
عر�ش االأم�شية مب�شاركة م�شممني 
وهم  اجلزائر  من  كل  حمرتفني 
حف�شة  و  مرياجي  كيحال  ف�شيلة 
تون�ش  ومن  قديد.  كرمي  و  كوثر 
اأما املغرب فتم  موين بن براهمي 
امل�شهورة  االأزياء  دار  يف  متثيله 
½فن القفطان«. كما خ�شت الطبعة 
فل�شطني  دولة  العام  لهذا  الثالثة 
ك�شيف �رشيف من خالل ا�شت�شافة 
هندي  مهدي  املحرتف  امل�شمم 
بباري�ش  املو�شة  مدر�شة  خريج 
للجمهور  قدم  الذي  و   2000 �شنة 
ت�شكيلة من 22 ف�شتانا ع�رشيا غاية 
تراثية  بلم�شة  طعمها  اجلمال  يف 
ا�شتعمل  و  )التطريز(  فل�شطينية 
و  الدونتيل  بني  تراوحت  خامات 

االأروجانزا و ال�شاتان.

 ال�شالون الثاين لفن اخلزف
 يفتتح باجلزائر العا�شمة

افتتح  باملتحف الوطني العمومي للفنون اجلميلة باجلزائر العا�شمة ال�شالون 
الثاين لفن اخلزف مب�شاركة 29 حرفيا من كافة اجليهات.   ويبلغ عدد التحف 
حوايل  اجلزائر«-  »اأيادي  عنوان  حتت  -املقام  ال�شالون  بهذا  املعرو�شة 
ال300 قطعة فنية م�شتوحاة من الزخرفة االإ�شالمية والعثمانية على وجه 
اخل�شو�ش و«لكن بلم�شة فنية �شخ�شية لكل حريف« وفقا للمنظمني.  وتتنوع 
املعرو�شات بني مربعات ولوحات واأواين خزفية باالإ�شافة اإىل نافورات مياه 
االألوان  والبديعة  املتقنة  الزخارف  ذات  املنتجات  من  وغريها  واأ�شائ�ش 
اإىل »تثمني«  للديكور.  ويهدف املعر�ش  اأغلبها  واالأ�شكال واملخ�ش�شة يف 
العمل احلريف يف جمال اخلزف و«تبادل اخلربات والتجارب« باالإ�شافة اإىل 
فتح املجال اأمام املهتمني والزوار الكت�شاف املواهب والقدرات التي يتمتع 

بها هوؤالء احلرفيون.
الوطنية  »اجلمعية  اإىل  التظاهرة  هذه  يف  امل�شاركون  الفنانون  وينتمي 
حلرفيي اخلزف والفخار« )اأيادي اجلزائر( وهي جمعية وطنية تاأ�ش�شت يف 

2013 وجتمع حرفيني من 15 والية وفقا لرئي�شها �شمري براهيمي.
اأن املنتوجات اجلزائرية يف   واأجمع العديد من احلرفيني العار�شني على 
جمال اخلزف »راقية وذات نوعية وقائمة على اجلودة والبحث ولها تقاليد«.  
ويدعو حداوي -الذي يتجاوز م�شواره احلريف الثالثني �شنة- القائمني على 
»املحرتفني«  الفنانني  م�شرتكة« جتمع  »ف�شاءات  توفري  اإىل  الثقايف  ال�شاأن 
كما هو حا�شل يف العديد من البلدان املعروفة بفن اخلزف على غرار تركيا 

واإ�شبانيا.  وت�شتمر فعاليات هذا ال�شالون اإىل غاية 19 نوفمرب املقبل. 

تكرمي املطرب وعزيب حمند اأمزيان باجلزائر 
 كرم الديوان الوطني حلقوق 
املوؤلف و احلقوق املجاورة 
باجلزائر, املطرب القبائلي 
اأمزيان  حمند  وعزيب 
�شنة   40 مرور  مبنا�شبة 
على م�شواره الفني بح�شور 

جمهور غفري.
التكرمي  حفل  ح�رش  وقد   
الثقافة  بق�رش  نظم  الذي 
مفدي زكرياء, جمهور غفري 
منطقة  من  اأ�شا�شا  قدم 
من  وبالتحديد  القبائل 
ايغيل   « التاريخية  القرية 
اميوال« اأين  مت حترير نداء 
ا�شتخراج  و  نوفمرب  الفاحت 

عدة ن�شخ منه.
املطرب  هذا  وحظي 
طرف  من  حار  با�شتقبال 
ف�شل  الذي  اجلمهور 
يقودها  فرقة  اأمام  الوقوف 
ت�شم  و  زعيم  ناث  اأح�شن 
�شبعة مو�شيقيني وجوق كبري 

من بينهم اأربع  ن�شاء.
بت�شليم  التكرمي  حفل  وبداأ   
تذكار  و  الذهبي  القر�ش 
املدير  طرف  من  فخري 
العام للديوان , ح�شني �شامي 
بن �شيخ و االأمني العام لوزارة 
اأولب�شري  ا�شماعيل  الثقافة, 
زغاريد  و  ت�شفيقات  حتت 

احلا�رشين.
حمند  وعزيب  اأدى  وقد   
اأغانيه  من  عدد  اأمزيان 
�شدور  عن  للجمهور  معلنا 
األبوم مزدوج ي�شم 16 اأغنية 

جديدة. 
املن�شة  على  توالت  كما   
كنزة«   « ال�شابة  من  كل 
اأدت  حيث  للفرقة  التابعة 
ذيل  دورو  »اأوفيغ  اأغنية  
ايدير  الكبري  للمطرب  كعا« 
تينهينان  بال�شابة  متبوعة 
التي اأطربت اجلمهور باأغنية 
» اأوه ايا زرزور« و » ثيالوين« 
للفقيدين نا �رشيفة و �رشيف 

خدام.
حمند  وعزيب  اأطرب  وقد   
من  احلا�رشين  اأمزيان 
و  ثامورثوم«  »اأ  اأداء  خالل 
» األ ع�شالمة �شو حوري« و 

غريها من االأغاين. 
 وللتذكري ولد وعزيب حمند 
ينت�شب الأ�رشة  الذي  اأمزيان 

ثورية يف �شنة 1958 مبنطقة 
بونعمان دائرة وا�شية بتيزي 
احلياة  نور  راأى  حيث  وزو 
»بني اأح�شان ال�شهيد  و بطل 
الثورة العقيد عمريو�ش ايت 
حمودة« )1926-1959( حيث 
كان من املقرر ت�شليمه اإياه 

بعد الوالدة.
اجلمهور  تعرف  وقد   
بداأ  الذي  املطرب  على 
 1974 يف  الفنية  م�شريته 
االذاعية  احل�شة  بف�شل 
املخفي«  امليكروفون   «
ملجاهد  كا�شي(  ميكرو   (
ي�شمع   اأن  قبل  موهوب 
امل�رشح  خالل  من  �شوته 
و  نوارة  جانب  اىل  االذاعي 
و  مهني  و  ظريفة  و  جميلة 

عمار اأو  يعقوب و بو عرابة 
و اأرزقي نابتي. 

اأ�شدر   ,1976 �شنة  ويف   
االأولني  االألبومني  املطرب 
 « اأغاين  بع�ش  كتب  و  له 
بعد  ليوقع  اأبراني�ش«  يل 
 « اأغنية  �شنوات  اأربع  م�شى 
لها  حققت  التي  اأييدورار« 
بجبال  فيها  تغنى  جناحا  
اأدى  اين  اجلزائري  ال�رشق 
وقد  الع�شكرية.   خدمته 
اأمزيان  وعزيب حمند  اأثرى 
الذي يعد ع�شوا يف الديوان 
و  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
اأكرث  منذ  املجاورة  احلقوق 
من 40 �شنة االأغنية القبائلية 
حول  اأغنية    400 بحوايل 

احلب والبطوالت. 
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 100  .. الذهبي  باليوبيل  احتفااًل 
اجلديد بنتلي  موديل  من  ن�سخة 

عن  بنتلي  �رشكة  ك�شفت 
�أيقونتها  من  خا�ص  موديل 
�لفارهة   Mulsanne
�لذهبي  باليوبيل  �حتفاالً 
�لعريقة  �لربيطانية  لل�رشكة 

يف 2019.
�ملوديل  �أن  بنتلي  و�أو�شحت 
�أنامل  تبدعه  �لذي  �خلا�ص، 

�خلا�شة  �ملوديالت  ق�شم 
لل�رشكة  �لتابع   Mulliner
�ال�شم  يحمل  �لربيطانية، 
 Mulsanne W.O.
 ،Edition by Mulliner
خارجي  بطالء  يكت�شي  وهو 
يتناغم  و�لذي  �للون،  �أ�شود 
من  م�شنوعة  جنوط  مع 

باللون  تكت�شي  خفيف  معدن 
�الأ�شود �أي�شاً.

�لد�خلية  �ملق�شورة  وتتاألق 
فاخرة  و�أخ�شاب  بجلود 
وحليات تتالأالأ بربيق �لكروم، 
مل�شقات  �إىل  باالإ�شافة 
�ليوبيل  موديل  ��شم  حتمل 
با�شم  وتوقيعات  �لذهبي 

�ملوديل �خلا�ص على م�شاند 
و�أعلنت  �ملقاعد.  ظهر 
�خلا�ص  �ملوديل  �أن  بنتلي 
 Mulsanne W.O.
 Edition by Mulliner
 100 على  �إنتاجه  يقت�رش 
مل  �أنها  غري  فقط،  ن�شخة 

تك�شف بعد عن �الأ�شعار.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�شي�ص
موديل 2019 �ملحّدثة 
�أثناء �ختبارها، و�لتي 

�شتكون �أول موديل لل�رشكة 
يحظى بتفا�شيل ت�شميم 

�ل�شيارة �الختبارية 
�إ�شين�شا.

�شحيح �أن �لنموذج 
�الختباري مموه، �إال �أن 

ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 
على تغيري�ت �لفي�ص ليفت 

و�إن�شاء ت�شميم �فرت��شي 
ملا �شتبدو عليه �ل�شيارة، 

حيث يظهر ح�شولها على 
�ل�شبك �الأمامي �لذي على 

�شكل “ُعرف �لديك”، 
�مل�شابيح �الأمامية 

�ملزدوجة، �لت�شميم 
�جلديد بامل�شابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال 

يتوقع �إجر�ء تغيري حيث 
�شتُبقي G90 على طول 

5.205 مرت، عر�ص 1.915 
مرت، �رتفاع 1.495 مرت، 

قاعدة عجالت 3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، 

فقد يتم حت�شينها ليتاح 
حمرك 3.8 لرت 6 �شلندر 
بقوة 334 ح�شان، تريبو 6 
�شلندر بقوة 370 ح�شان، 

كذلك 5 لرت 8 �شلندر 
بقوة 425 ح�شان، على �أن 

تتوفر كل �لن�شخ قيا�شياً 
بجري �أوتوماتيكي من 

10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�شي �أو رباعي �ختياري.

 The هذ� وح�شب
 ،Korean Car Blog
جيني�شي�ص G90 موديل 

2019 �شيتم تد�شينها 
ر�شمياً يف كوريا �جلنوبية 

خالل نوفمرب �ملقبل، على 
�أن ت�شل لالأ�شو�ق �لعاملية 

نهاية مار�ص من �لعام 
�لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�شدرت بي �إم دبليو ر�شميا �أ�شعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �شوقها �ملحلي باأملانيا.

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

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

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

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

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

8 �شلندر بقوة 523 ح�شان و750 نيوتن.مرت من 

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

 S-Class لر�ئدة، �شي�شبح �شعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

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

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

)13،000 ريال( الإ�شافته بال�شقف.
هذ� و�شيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�شو�ق �لعاملية خالل �الأ�شابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�شاحة ملناف�شة مر�شيد�ص 
بنز S-Class كوبيه وبور�ص 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��شتعر�شت �رشكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ش�ص يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.

وي�شمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، باالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�ص �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�شاءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه �ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع �ل�شيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �شيار�تها  �أول  �شتكون  و�لتي  مازد�6  �شيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص �ل�شيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�شخة  �أول  �شتكون 
يف �شيف �لعام �حلايل 2018، كما �شيكون �أ�شحاب 

�ل�شيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�شكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�شيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�شد�ر 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�شتي 
�إ�شافات نظام �لت�شغيل �لذكي �ملوجود يف �شيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�شم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  �ملن�شتني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ص �لدويل لل�شيار�ت مل يتحدث 
��شتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�شتخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�شي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�شري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�شيارة يف �الأر��شي �لوعرة، و�ت�شح �أنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�شالم �لرو�شية �لبيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�شية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شو�حي ع�شكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�شة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �شلمت 4 �شيار�ت �مل�شافة بني قعرها و�الأر�ص مقارنة بالنماذج �ملدنية.��شتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�شا�ص "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن �أن ين�شب فيها قاذف قنابل �أو ر�شا�ص �إن "نيفا" �لع�شكرية �ملطورة خم�ش�شة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�شة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�شاعة يف �الأر��شي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.



و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري 
الهيئة التنفيذية 

               طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 
12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 

جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
   مت هذا اليوم التا�صع والع�رشين من �صهر اأوت 

2018 ا�صتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 21 - 03 
-2018 املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة التنفيذية 

للجمعية املحلية امل�صماة : اجلمعية الدينية مل�صجد 
ال�صالم امل�صجلة حتت رقم 79/ 10 م ا ج  بتاريخ 

2010 -09 -01
ا املقيمة :بقرية اأوالد طاطار بلدية بودربالة

يرتاأ�صها ال�صيد  : بناي حممد
بالتايل يجب القيام باجراءات اال�صهار وفقا الحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�صالف الذكر

ANEP N°: 831705 الو�سط:2018/10/22

الو�سط:2018/10/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد

حم�رش ق�صائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �صند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد حم�رش ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�صيد)ة( : الوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب ، هيئة ذات طابع خا�س املمثلة من طرف مديرها  املختار موطنها عند االقت�صاء فرع اجلزائر غرب   
العنوان : حي وادي الرمان ، العا�صور اجلزائر   -�صد : جنات كرمية    العنوان : مزرعة خايطي اأحمد رقم 03 �صطوايل اجلزائر    -بناءا على حكم �صادر عن حمكمة 

ال�رشاقة الق�صم املدين بتاريخ 15/12/02 رقم اجلدول 15/04841 رقم الفهر�س 15/07131 املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2017/06/14 
بناءا على حم�رش التبليغ الر�صمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/31  عن طريق ر�صالة بريدية م�صمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �صند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/31

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/31 
بناءا على و�صل اإر�صال ر�صالة بريدية م�صمنة و�صل رقم 827 455 77 001

بناءا على حم�رش تبليغ �صند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/09/26
 بناءا على حم�رش تبليغ �صند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/09/27

بتاريخ  ال�رشاقة  رئي�س حمكمة  ال�صيد   عن  �صادر   اأمر  على  بناء  و   ، منها  الرابعة  الفقرة  �صيما  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   412 املادة  على  بناء 
 ....(( : بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26 املت�صمن مايلي  الر�صمي املتمثل يف حم�رش تكليف  التبليغ  ياأذن بن�رش م�صمن عقد  2018/10/11 حتت رقم 04289 /18 
– 2005 املوقع عليه من الطرفني بتاريخ  يف املو�صوع : احلكم بف�صخ اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه من الطرفني املدعم بدفرت ال�رشوط رقم 1664 
08-03-2005 ، و بالنتيجة اإلزام املدعى عليها بدفع قيمة القر�س بدون فائدة الباقية يف ذمتها املقدرة ب : )980.691.00 دج ( و مبلغ )20.000 دج( كتعوي�س 

عن عدم تنفيذ االلتزام 
حتميل املدعي عليه بامل�صاريف الق�صائية مبا فيها م�صاريف ت�صجيل الدعوى املقدرة ب 500 دج .....(( 

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�صمي و اإال �صي�رشع يف تنفيذ  ال�صند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .
املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2018/10/22
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يوتيوب يطلق خا�سية جديدة ملواجهة املحتوى امل�سروق

اأطلقت �رشكة غوغل، اأداة 
جديدة على يوتيوب ب�إ�سم 
 »Copyright Match«
املحتوى  ملواجهة 
وم�س�عدة  امل�رشوق، 
اأ�سح�ب املحتوى الأ�سلي 
يف العثور على الفيديوه�ت 
اأٌعيد  التي  بهم،  اخل��سة 
رفعه� اإىل املوقع من ِقبل 

اآخرين.

ووفق م� اأورده موقع ع�مل 
اخل��سية  تقوم  التقنية، 
�س�حب  ب�إ�سع�ر  اجلديدة، 
ب�أن  الأ�سلي  املحتوى 
ورفعه  �رشقته  مت  حمتواه 
من م�ستخدم اآخر و�ستبداأ 
الأداة  بتفعيل  غوغل 
الأ�سبوع  يف  اجلديدة 
التي  للح�س�ب�ت  املقبل 
 100،000 من  اأكرث  ت�سم 

م�سرتك.
على  العثور  وبعد 
امل�رشوقة،  الفيديوه�ت 
ف�إن الأداة �ستعر�ض عليك 
األ  مثل  خي�رات،  عدة 
تفعل �سيًئ�، اأو اأن تتوا�سل 
اأن  اأو  القن�ة،  �س�حب  مع 
اإزالة  جوجل  من  تطلب 
ويف  املوقع  من  الفيديو 
الفيديو،  اإزالة  طلبت  ح�ل 

بذلك  �ستقوم  جوجل  ف�إن 
تُبلغ  اأن  بعد  اأي�م   7 بعد 
يقوم  لعله  القن�ة  �س�حب 
بنف�سه،  الفيديو  ب�إزالة 
ال�رشكة  و�سعت  وقد  هذا 
عدة عوامل لال�ستف�دة من 
اأن  مثل  اجلديدة،  الأداة 
حقوق  �س�حب  اأنت  تكون 
ح�رشية للفيديو، ولي�ض اأن 

تقوم برفع فيديو ع�م.

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

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�س�ف رمز 
في�سبوك على �سفح�ت امللف�ت ال�سخ�سية، م� اأث�ر حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، ق�م 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفه� ب�أنه� »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�سع�راتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملف�تهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف ح�ل مل يتم ربط 

ح�س�ب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�س�لة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وب�لن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سع�رات على اإن�ستغرام، 
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع الجتم�عية ميلك اإن�ستغرام، ك�ن 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وق�ل اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�س�بي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك م� يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سع�رات عن اأن�سطة اأ�سدق�ئي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، ق�ل م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
ب�لنزع�ج من اأن في�سبوك اأ�س�فت الإ�سع�رات اإىل ح�س�بي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق م� مل اأح�سل على اإ�سع�ر يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخف��س� وا�سح� يف ال�ستخدام بني 

ال�سب�ب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الولي�ت املتحدة، الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا الع�م. كم� تتوقع �رشكة الأبح�ث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 ع�م�( هذا الع�م.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 
�ستقوم  اأنه�  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطه�  بن�ء  ب�إع�دة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�س��ض 
و�سوح�ً وبي�ن�ت اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
ك�مل  ب�سكل  ال�سوارع  ب�إظه�ر 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبي�ن�ت له� من خالل الأقم�ر 

ال�سن�عية.
وق�لت ال�رشكة اأنه� ا�ستط�عت 
يف  ال�سوارع  عن  بي�ن�ت  جميع 
خالل  من  املتحدة  الولي�ت 
اخل��سة  املركب�ت  ا�سطول 
بجمع  ق�مت  اأنه�  كم�  به�، 
وال�سور  البي�ن�ت  من  املزيد 
ع�لية الدقة من خالل الأقم�ر 

ال�سن�عية.
ك�نت اآبل قد قدمت خرائطه� 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  ك�نت  التي 
منتج�ت  الر�سمي يف  املالحة 
انتق�دات  واجهت  لكنه�  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطه�  لذعة 
والأخط�ء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
ع�مة  بي�ن�ت  تقدم  ك�نت  اأنه� 
للمدينة اأو املك�ن دون تف��سيل 
خرائط  به  تقوم  مثلم�  كثرية 
قوقل. و�ستقوم ال�رشكة ب�إطالق 
يف  خلرائطه�  اجلديد  ال�سكل 
الع�م الق�دم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الولي�ت  جلميع 
تدريجي يف الولي�ت املتحدة، 
لأخذ  عمله�  �سمن  وذلك 
والبي�ن�ت من مركب�ته�  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقم�ر ال�سن�عية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتورول اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سح�فة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
الق�دم  اأوت   2 يوم  �سيك�غو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفه�  عن  للك�سف 

الع�م.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رشيب�ت 
جديدة  ه�تفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One ب�إ�سم 

Power مت�س�بهة اإىل حد م� يف ال�سكل 
املوا�سف�ت  يف  الختالف�ت  بع�ض  مع 

والعت�د الداخلي.
اله�تفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظ�م  �ستعمل  انه�  اأي  ون 
اخل�م و�ستتلقى التحديث�ت ب�سكل �رشيع 
ومب��رشة من �رشكة قوقل م�لكة النظ�م 
اأي�س� هن�ك اأح�ديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن ه�تفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وه�تف رائد بعت�د 

موا�سف�ت قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلن�  ح�ل  كل  على 
الآن عن موعد احلدث ، ب�لت�أكيد �سيتم 
خالل  املعلوم�ت  من  املزيد  ت�رشيب 
اخب�رن�  ت�بعوا  لذلك  الق�دمة  الأي�م 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
الع�م  هذا  اجلديدة  هواتفه�  ب�كورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبك�ت  يف  املن�سور  الدعوة 
الأنظ�ر  ب�لت�أكيد  هن�ك   الجتم�عية 
�سل�سلة  من  ال�س�د�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
ب��سم  �سلف�ً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  ب�لإ�س�فة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيب�ت  ليوجد  الآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سف�ت  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  الع�دة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالف�ت  مع  املوا�سف�ت 
والذاكرة  ال�س��سة  وحجم  املع�لج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�س�ً  ذلك  وم�اإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث ع�ملي�ً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواج�ً ه�ئاًل هن�ك .

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

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرب�ح  لع�ئدات  توقعه�  عن  �س�م�سونغ 
تقريره�  يف  الع�م  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتف�ع�ً  �سهد  والذي  امل�يل، 
الرق�ق�ت  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيع�ت 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �س�م�سونغ  وا�ستط�عت 

رقم قي��سي ب�لأرب�ح بحوايل 14.7 ملي�ر 
وبزي�دة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
الع�م امل��سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراته�. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتك�ر انتل لل�سدارة على مدار 25 ع�م� 
امل��سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�س� 
من التوقع�ت التي حتدث عنه� املحللني 

يف الفرتة امل��سية. وللعلم ف�إن ال�رشكة 
امل�يل  التقرير  تف��سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  ب�لع�دة  والذي  ك�مل،  ب�سكل 
نه�ية �سهر اأبريل. لكنه� اأعلنت فقط عن 
دون  والأرب�ح  املبيع�ت  يف  قي��سي  رقم 
ذكر م�س�در تلك الأرب�ح؛ مثل الأجهزة، 

ال�س��س�ت، البط�ري�ت، … وغريه�.



مت  القانونية  الإجراءات  جميع  اإتخاذ  بعد 
اإيقاف ثالثة فتيات  اأين مت  تفتي�ش امل�سكن 
اإحداهن قا�رش و �سابني يف الع�رشينات من 
املخدرات  من  قطع  حجز  مت  كما   ، العمر 
اإىل  بالإ�سافة   « املعالج  الكيف  مادة   «
بي�ساء خمتلفة  اأ�سلحة  و  كحولية  م�رشوبات 
جميع  اإقتياد  مت  اإثرها  على   ، الأنواع 
حتقيق  فتح  و  الفرقة  مقر  اإىل  املوقوفني 
ب�ساأن هذه الق�سية من اأجل جنحة اإن�ساء وكر 
للدعارة و ف�ساد الأخالق و حتري�ش قا�رش 
على ف�ساد الأخالق، حيازة اأ�سلحة بي�ساء و 
خمدرات » كيف معالج » ، اأين مت تقدميهم 
احلب�ش  اإيداعهم  و  الق�سائية  اجلهات  اأمام 

الإحتياطي مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية  .

م٫�س

درك بئر توتة 

مداهمة �سقة خ�س�ست ملمار�سة الرذيلة  
بناءا على معلومة حت�شلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر توتة مفادها تخ�شي�س اإحدى ال�شقق باحلي اجلديد 
ببئر توتة باجلزائر العا�شمة ملمار�شة الرذيلة و الت�شجيع على ف�شاد الأخالق و عليه مت تتبع  و تر�شد هذه ال�شقة التي اأ�شبح 

يرتاد عليها بع�س ال�شباب من حني اإىل اآخر كانت توحي بت�شرفات م�شبوهة .

اأدرار

الكنا�ص يف يوم 
درا�سي حول حت�سيل 

اال�سرتاكات 
الوطني  لل�سندوق  اأدرار  وكالة  اأم�ش  قامت 

وبالتن�سيق  الأجراء  للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 

را�سي  يوم  تنظيم  على  اأدرار  ق�ساء  جمل�ش  مع 

باملنازعات  اخلا�سة  القانونية  الإ�سكاليات  حول 

ويدخل  ال�رشكاء  لدي  ال�سرتاكات  حت�سيل  بغية 

اآليات  وتطوير  الديناميكية  اإطار  يف  اليوم  هذا 

التح�سي�ش  بوا�سطة  ال�سندوق  قبل  من  التح�سيل 

من  قبل اأهل القانون الق�سائي وتبادل اخلربات يف 

الت�رشيع القانوين مما مين ال�سندوق اإيل حت�سيل 

ا�سرتاكاته بدون عناء بتطبيق القانون املن�سو�ش 

من  جملة  ادرار  ق�ساء  جمل�ش  ممثل  قدم  كما 

وكيفية  العمل  عالقات  تنظم  التي  القوانني 

التفاقيات  بوا�سطة  ال�سرتاكات  عل  احل�سول 

الق�ساء  حول  ملفات  و�سع  اإمكانية  مع  املربمة 

للف�سل فيها كما ا�ستفاد اأعوان واإطارات ال�سندوق 

من معلومات قيمة ت�ساعدهم يف العمل وحت�سيل 

وبح�سب  للقانون  حتكيما  ب�سهولة  ا�سرتاكاتهم 

املكلف بالإعالم لدي وكالة ادرار اأن الوكالة اأي�سا 

الطلبة  لفائدة  اإعالمية  اأيام  تنظيم  على  تعمل 

باجلامعة بغية متكينهم من احل�سول على بطاقة 
ال�سفاء والمتيازات

بو�شريفي بلقا�شم 

تي�شم�شيلت

توقيف17 عن�سر 
دعم للإرهابيني

للجي�ش  م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت 
مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
 20 يوم  الوطني،  الأمن  م�سالح 
 )17( ع�رشة  �سبع   ،2018 اأكتوبر 
الإرهابية  للجماعات  دعم  عن�رش 
اأوقفت  كما  بتي�سم�سيلت/ن.ع.2، 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 
 )04( اأربعة  قزام/ن.ع.6،  بعني 
و�سبطت  الذهب  عن  منقبني 
معدات تفجري وت�سع )09( دراجات 
نارية و)26( مولدا كهربائيا و)13( 
اأجهزة  و)05(  �سغط  مطرقة 
حني  يف  املعادن،  عن  للك�سف 
بب�سكرة/ اأخرى  مفرزة  اأوقفت 

 )3،87( بحوزته  مهربا  ن.ع.4، 
قناطري من ورق التبغ.

�شيدي بلعبا�س

قتيل و03 جرحى يف حادث مرور 

حرا�س احلدود بتلم�شان

�سبط 64 كلغ من الكيف املعالج

املديرية العامة لالأمن الوطني 

حملة جديدة للتربع بالدم 

تب�شة

 ا�ستلم امل�سجد الكبري قبل 2019 

ال�ساعة  اأم�ش يف حدود  وقع فجر 
الثالثة ون�سف �سباحا حادث مرور 
�سيارتني  بني  ا�سطدام  يف  يتمثل 
الإ�سعاف  عملية  واأثناء  نفعيتني 
باحلادث  نفعية  �سيارة  ا�سطدمت 

ثالثيني  مقتل  يف  وت�سببت  الأول 
ما خلف قتيال وا�سابة3 اآخرين مت 
نقلهم من بل احلماية املدنية نحو 

م�ست�سفى اإبن بادي�ش
 �س.�شهيب

احلدود  حرا�ش  �سبط 
من  كمية  بتلم�سان/ن.ع.2، 
بـ)64(  تُقدر  املعالج  الكيف 
عنا�رش  اأوقف  فيما  كيلوغرام، 
بتمرنا�ست/ الوطني  الدرك 

ن.ع.6، تاجر خمدرات بحوزته 
كما  مهلو�ش.  قر�ش   )20000(
مت توقيف )07( مهاجرين غري 
من جن�سيات خمتلفة  �رشعيني 

بتلم�سان.

باجلزائر  الأحد  اأم�ش  انطلقت 
من  الثالثة  املرحلة  العا�سمة 
بالدم  للتربع  الوطنية  احلملة 
منت�سبي  اأو�ساط  يف  ل2018 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
والتي ت�ستغرق اإىل غاية 25 اأكتوبر 
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني للتربع 
بالدم،  واأ�رشف على انطالق هذه 

م�ستوى  على  الوطنية  احلملة 
م�ست�سفى »يل غلي�سني« والتي تنظم 
بالتن�سيق مع الوكالة الوطنية للدم 
للمتربعني  اجلزائرية  والفيدرالية 
بالدم املفت�ش العام لالمن الوطني 
حممد  ح�سي�سي  ال�رشطة  مراقب 
العام  املدير  عن  نيابة  الطاهر 

لالأمن الوطني م�سطفى لهبريي.

الدينية  ال�سوؤون  قطاع  �سيتعزز 
با�ستالم م�رشوع  بتب�سة  والأوقاف 
العربي  »ال�سيخ  الكبري  امل�سجد 
»قبل  الولية  بعا�سمة  التب�سي« 
ما  ح�سب   ،  »2018 �سنة  نهاية 
التجهيزات  مدير  اأم�ش  به  اأفاد 

العمومية .
تقدم  ن�سبة  حاليا  فاقت  وقد 

اأ�سغال  بناء امل�سجد الكبري الذي 
 18256 ب  اإجمالية  م�ساحة  يحتل 
مرتا مربعا 95 باملائة ، وفقا ملا 
متوقعا  خريي،  بدرالدين  اأو�سحه 
ا�ستالمه مبنا�سبة اإحياء الذكرى الـ 
64 لندلع ثورة الفاحت من نوفمرب 
1954 اأو »قبل نهاية ال�سنة اجلارية 

على اأق�سى تقدير«.

البي�س

توزيع 2.500 م�سكن عمومي اإيجاري 

بال�شراكة مع بريد اجلزائر

جازي تطلق خدمة الدفع االإلكرتوين 

يرتقب اأن يتم بولية البي�ش توزيع اأزيد من 
العمومي  �سيغة  يف  �سكنية  وحدة   2.500
اجلارية،  ال�سنة  نهاية  قبل  الإيجاري 
ح�سبما ا�ستفيد لدى مدير ديوان الرتقية 

والت�سيري العقاري. 
هذه  اأن  الرحمان  عبد  جربي  واأفاد 
بلديات  من  عدد  على  موزعة  ال�سكنات 

ال�سيخ  �سيدي  الأبي�ش  غرار  على  الولية 
ب 1.600 وحدة �سكنية، وبريزينة ب460 
�سكنية،  وحدة  ب130  وبوقطب  م�سكن، 
و120 ببلدية بو�سمغون، و98 وحدة �سكنية 
ببلدية ال�ساللة، و90 م�سكن ببلدية الكاف 
بوعالم،  ببلدية  حلمر، و62 وحدة �سكنية 

و60 وحدة ببلدية الرقا�سة وغريها.

و  جازي  �رشكة  من  كل  ي�رش 
عن  الإعالن  اجلزائر  بريد 
للتعبئة  فليك�سي   اإطالق خدمة 
و  رقمية  بطريقة  اللكرتونية 
ال�رشف  اأجهزة  با�ستعمال  ذلك 
النقدية  املوزعات  اأو  الآيل 
اللكرتونية  املواقع  و   ، الآلية 
ملوؤ�س�سة  و  اجلزائرية  لربيد 
مكاتب  اإىل  بالإ�سافة  جازي، 
بطاقات  با�ستخدام  الربيد 

الدفع الإلكرتونية »الذهبية«.

حفل  اأقيم   ، املنا�سبة  وبهذه 
توقيع اتفاقية ال�رشاكة اليوم يف 
فندق الأورا�سي بح�سور املدير 
العام لربيد اجلزائر عبدالكرمي 
دحماين ، و كل من فين�سنزوني�سي 
على  هما  جالفانيو  وماثيو 
و  التنفيذي  الرئي�ش  التوايل 
املدير العام جلازي، كما ح�رش 
ال�سندوق  عن  ممثلني  احلفل 
الوطني لال�ستثمار و اإطارات من 

ال�رشكتني وال�سحافة الوطنية.

مدير �شابق ملعهد الق�شاء ببوزريعة

وفاة املجاهد �سالح رحماين 
ببوزريعة  الق�ساء  ملعهد  ال�سابق  املدير  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
)اجلزائر العا�سمة(، املجاهد �سالح رحماين، اأول اأم�ش ال�سبت 
مر�ش  اإثر  عاما   82 ناهز  عمر  عن  فرن�سا  م�ست�سفيات  باأحد 

ع�سال، ح�سب ما علم اأم�ش الأحد لدى وزارة  املجاهدين.
وقد التحق الفقيد، الذي هو من مواليد ولية �سطيف، ب�سفوف 
جي�ش التحرير الوطني �سابطا يف �سنة 1957 بالولية التاريخية 
معارك  عدة  املجاهدين  اإخوانه  رفقة  خا�ش  حيث  الثانية، 
�سنة  بليغة  بجروح  لي�ساب  الفرن�سي  ال�ستعمار  �سد  عنيفة 
1959 ويُزج به يف ال�سجن من 1960 اإىل غاية نهاية 1961 وقد 
وا�سل املجاهد املعروف با�سم »مرتيار 45« ن�ساله يف �سبيل 
حترير الوطن اإىل ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية ،وبعد ال�ستقالل، 
ال�سيا�سي حيث تقلد  وا�سل الفقيد بكل تفان م�سريته ون�ساله 
لينتقل  املجاهدين  بوزارة  عاما  مفت�سا  منها  م�سوؤوليات  عدة 
اإىل �سلك الق�ساء م�ست�سارا مبجل�ش املحا�سبة ثم مديرا ملعهد 
الق�ساء ببوزريعة ومدير م�رشوع دعم واإ�سالح العدالة من 2003 

اإىل 2008.

نيويورك تاميز

 ال�سعودية ت�سكل جي�سا 
اإلكرتونيا ملجابهة 

معار�سيها على تويرت!
قالت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، يوم ال�سبت، اإن ال�سعودية 
ال�سحفي  مواجهة  بهدف  الإنرتنت  �سبكة  على  جي�سا  ن�رشت 
على  اململكة  منتقدي  من  وغريه  مقتله،  قبل  خا�سقجي  جمال 
خا�سقجي  على  الهجوم  جهود  اأن  ال�سحيفة،  »تويرت«واأو�سحت 
وغريه من ال�سعوديني ذوي التاأثري وتاأليب الراأي العام على �سلطات 
تعبري  عليه  يطلق  ما  ت�سكيل  �سملت  »تويرت«،  اململكة عرب خدمة 
باأنه  ي�ستبه  »من  مع  بالتعاون  الريا�ش  مقرها  اإلكرتونية«  »جلنة 
ح�سابات  ملراقبة  اململكة  جندته  تويرت  �رشكة  داخل  جا�سو�ش 

امل�ستخدمني«.
هذا  على  التعليق  »تويرت«  رف�ست  فقد  تاميز  لنيويورك  ووفقا 
وا�سنطن على طلب  ال�سعودية يف  ال�سفارة  يرد ممثل  التقرير ومل 
�سعوديني  نا�سطني  اأن  ال�سحيفة  وذكرت  للتعليق على هذا اخلرب، 
التوا�سل  للحكومة د�سنوا يف عام 2010 حملة على مواقع  موالني 
م�سوؤولني  عن  ،ونقلت  لل�سعودية  املنتقدين  مل�سايقة  الجتماعي 
اأحد  وهو  القحطاين،  �سعود  اإن  قولهم  و�سعوديني  اأمريكيني 
م�ست�ساري ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان حتى يوم اجلمعة 

املا�سي، هو من و�سع ا�سرتاتيجيه هذه احلملة.
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ع�شية لقاء ن�شف النهائي لكاأ�س رابطةاأبطال اإفريقيا

 Ooredoo ُت�سّجع و تتمنى 
التاأهل للوفاق ال�سطايفي 

اإطار  يف  العودة  مباراة  ع�سية 
تُقّدم  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  كاأ�ش 
للوفاق  الر�سمي  الراعي   ،Ooredoo
ت�سجيعاتها  ال�سطايفي،  الريا�سي 
الإداري  و  الفني  الطاقم  و  لالعبني 
يف  لهم  الثابت  دعمها  توؤكد  و  للفريق 
النهائي  للدور  امُلوؤهلة  املباراة  هذه 

لهذه املناف�سة القارية الهامة �سيلعب 
ن�سور اله�ساب العليا لقاء العودة للدور 
اأبطال  رابطة  لكاأ�ش  النهائي  ن�سف 
اأكتوبر 2018  الثالثاء 23  اإفريقيا هذا 
بلوغ  اأجل  من   ،1945 ماي   8 مبلعب 
الدور النهائي للمناف�سة الكروية الأكرث 

اإثارة على ال�سعيد الإفريقي.
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