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اآخر جمموعة ال 16 بقي�دة ال�صهيد ح�صني برح�يل

رحيل املــــــجاهد 
الرمز  اأحمد قادة 
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حم�فظ �ص�لون اجلزائر الدويل 
للكت�ب، حميدو م�صعودي

60 مليون دينار جزائري 
ميزانية �صيال 23  

عملي�ت الرتميم التهمت املاليري دون حتقيق النت�ئج املرجوة

 تدهور �صبكة الطرقات
 الداخلية بب�صكرة 

موازاة مع التم�صك  بف�صخ عقود املحالت املهنية الغري م�صتغلة

 2000  تــــــاجر فو�صــــــوي
 باأدرار يفر�صون منطقهم 

اأول امراأة حت�صل  على الدكتوراه يف تخ�ص�س االقت�ص�د املغ�ربي

وفاة الــــباحثة فـــــي علـــــــم االجتماع 
والتـــاريخ فاطمة الزهراء اأوفريحة 
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لفت انتباه ال�سفري الأمريكي يف اجلزائر جون 
ديرو�سي املنتجات التقليدية التي مت عر�سها 
خالل  وذلك  التقليدية  احلرف  معر�ض  يف 
زيارته اأول اأم�ض لولية �سكيكدة، حيث اأعرب 
حتوزها  التي  التقليدية  بالأواين  انبهاره  عن 
البع�ض منها على �سكل هدايا  بالدنا، وتلقى 

تذكره بزيارة مدينة اأبناء »رو�سيكادا«.

�أمن والية تيبازة

 اخمرب علمي متطور 
حيز اخلدمة  

علمي  مبخرب  تيبازة  بولية  الوطني  الأمن  جهاز  تدعم 

متنقل لل�رشطة العلمية و التقنية فائق التطور من �ساأنه 
امل�ساهمة بفعالية 

كبرية يف مكافحة �ستى اأنواع اجلرائم، ح�سب ما ك�سف 
عنه اأم�ض  الإثنني م�سوؤول القطاع.

اأول  عميد  الولية،  اأمن  رئي�ض  ح�سب  الأمر،  يتعلق  و 

لل�رشطة اأر�سالن درياد، مبخرب متنقل مت ت�سميمه من قبل 

جزائريني مائة باملائة على منت عربة من نوع مر�سيد�ض 
ا�ستخدامه يف  التقنية  و  العلمية  لل�رشطة  ي�سمح  ب�سكل 

كل اأنواع م�سارح اجلرمية و يف كل الظروف الطبيعية ما 

�ساأنه امل�ساهمة ب«فعالية و جناعة« فائقتني و يف  من 

وقت قيا�سي من اأجل تقدم التحقيق حول جرمية معينة 

العلمية  ال�رشطة  لأخ�سائي  املتنقل  املخرب  ي�سمح  و 

با�ستقاللية كاملة اأثناء التدخالت امليدانية حيث يتكون 

الظروف  كل  يف  ي�ستعمل  و  الب�سمات  لرفع  حقيبة  من 

الطبيعية �سيما منها اأثناء الليل من خالل الطريقة فوق 

و  الب�سمات  على  للتعرف  بيومرتية  حمطة  و  بنف�سجية 
حتديد هوية اجلثث، ي�سيف امل�سوؤول الأمني.

حطاب ي�شتقبل الوفد امل�شارك يف اوملبياد ال�شباب

املنتوجات التقليدية اجلزائرية تبهر ال�شفري الأمريكي

خبر في 
صورة

بعد �لتقاء قطارين يف �سكة و�حدة

تفادي كارثة كبرية 
قبل  حمطة الور�شات 

�در�ر 

تكرمي جريدة الو�شط 
مبنا�سبة اإحياء اليوم الوطني لل�سحافة نظم �سباح اأم�ض 
مبقر الإذاعة اجلهوية باأدرار حفال تكرمييا على �رشف 

الأ�رشة الإعالمية ح�رشه وايل اأدرار حمو بكو�ض واملنتخبون 
والهيئة التنفيذية وال�سلطات الع�سكرية وخمتلف فعاليات 

املجتمع املدين اأين اأعرب الوايل يف كلمته اأمام الإعالميني 
باأن الأبواب مفتوحة ملرافقة الإعالميني خا�سة ما يتعلق 
مب�سادر اخلرب كما نوه باملجهودات املبذولة يف امل�ساركة 
باأقالمهم يف نقل ان�سغالت ال�سكان والإ�سهام يف مرافقة 

التنمية كما قال بان هذا اليوم يعترب يوم لتقييم جهد الإعالم 
الذي يلعب دورا حموريا ولهم منا كل التقدير كما قدم هدايا 
و�سهادات �رشفية تقديرية اإيل كافة الإعالميني من خمتلف  

الو�سائل الإعالمية .
�أدر�ر : بو�سريفي بلقا�سم 

�لبليدة

  البطولة الع�شكرية الوطنية
 ما بني املدار�س لكرة ال�شلة

انطلقت  اأم�ض الإثنني بالبليدة مناف�سات البطولة الع�سكرية الوطنية 
ما بني املدار�ض لكرة ال�سلة و هذا مب�ساركة 12 فريقا  ميثلون 

خمتلف املدار�ض الع�سكرية.
و متثل هذه الفرق امل�ساركة يف هذا احلدث الريا�سي الذي 

حتت�سن فعالياته القاعة متعددة الريا�سات التابعة للمركب اجلهوي 
الع�سكري للناحية الع�سكرية الأوىل، عدة مدار�ض وطنية على غرار 
الأكادميية الع�سكرية ل�رش�سال للناحية الع�سكرية الأوىل و كذا كل 
من املدر�سة العليا لالإدارة الع�سكرية للناحية الع�سكرية الثانية و 

املدر�سة الوطنية لل�سحة الع�سكرية للناحية الع�سكرية الأوىل.
�ستتوا�سل هذه التظاهرة الوطنية التي بادرت اإىل تنظيمها مدر�سة 

تقنيات املعتمدية ال�سهيد اجلياليل بونعامة للناحية الع�سكرية 
الأوىل على مدار اأربعة اأيام و يف كلمته الإفتتاحية لدى ا�رشافه على 

انطالق فعاليات هذه البطولة الع�سكرية 

ا�ستقبل وزير ال�سباب والريا�سة 
الريا�سيني  حطاب  حممد 
الألعاب  يف  �ساركوا  الذين 
الأوملبي لل�سباب التي جرت يف 

و�سهدت  اأير�ض  بوين�ض  مدينة 
ح�سد الوفد اجلزائري جمموع 
حيث  ف�سية،  ميداليات  خم�ض 
برئي�ض  مرفوقا  حطاب  تنقل 

اللجنة
م�سطفى  اجلزائرية  الأوملبية 
هواري  مطار  اإىل  برياف 
التحق  اأين  الدويل  بومدين 

عرب  امل�ساركون  الريا�سيون 
وهناأهم  ال�رشفية،  القاعة 
يف  �سجلوها  التي  النتائج  على 

املوعد الريا�سي العاملي.

اأم�ض الثنني مئات  ا�سطر �سباح 
الذين كانوا على منت  امل�سافرين 
القطار القادم من حمطة العفرون 
اغا   حمطة  باجتاه  بالبليدة 
من  للنزول  العا�سمة   باجلزائر 
قطارهم قبل الو�سول اإىل حمطة 
قطار  تواجد  ب�سبب   ، الور�سات 
ح�سبما   ، ال�سكة  نف�ض  يف  اخر 
املكان   بعني  �سحفية  لحظته 
اأنف�سهم  امل�سافرون  وجد  و 
القطار  ملغادرة  م�سطرين   «

توقفه  بعد   ،« البليدة  من  القادم 
حمطة  اإىل  الو�سول  قبيل  متاما 
الأقدام  على  ال�سري  و  الور�سات 
عرب ال�سكة احلديدية ، و تبني ان 
قطار  هو  رحلتهم   توقف  �سبب 
ال�سكة    بنف�ض  متواجدا  كان  اخر 
التقى القطاران يف حدود ال�ساعة 
قبل  ال�سكة  على  دقيقة   25 و   9
ب�سع اأمتار فقط من و�سول رحلة 
حمطة  اإىل  البليدة-العا�سمة(   (
ال�سكة  بنف�ض  �سجل  و  الور�سات 

تراجع القطار الذي اوقف رحلة ) 
البليدة-اجلزائر( نحو حمطة اآغا، 
ال�ساد�سة  بال�سكة  اأخريا  ليتوقف 
)06( باخلط العا�رش)10(  مبحطة 
باآغا،  الكربى  اخلطوط   رحالت 
و�سط ا�ستياء و تذمر �سديدين من 
قبل امل�سافرين الذي  متكنوا يف 
بطريقة  و  ركوبه  من  حلظة  اخر 
الر�سيف  عن  بعيدا   ( ع�سوائية 
مبدين  للركوب(  املخ�س�ض 

انزعاجهم من هذا احلادث.

بلدية بوذريعة بن ياجي�س

حتذير املواطنني من �شرب مياه منبع واد ال�شوايب
بوذريعة  بلدية  م�سالح  قامت 
مواطنيها  باإعالم  ياجي�ض  بن 
واد  منبع  مياه  اإ�ستعمال  بعدم 

ال�سوايب وتي�سيطني  وهذا ب�سبب 
الرئي�سي  اخلزان  ماء  اإختالطه 
ذات  ماجعل  وهو  الأمطار  مبياه 

اجلهة تقرر توقيف ال�سخ   تفاديا 
املواطنني  �سحة  على  خطر  لأي 
اإىل  موؤقت  �سيكون  الإجراء  هذا 

من  والتاأكد  اخلزان  تنظيف  غاية 
ر�سيد  ال�رشب.  مياه  �سالحية 

هزيل
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اأمهل احلكومة مهلة 6 ا�شهر

خارطة وطنية للمناطق االأكرث عر�سة للكوارث على م�ستوى 17 والية
.      الرئي�س ياأمر مبراجعة قوانني مواجهة الكوارث

اإميان لوا�س 

على  بدوي  �شدد  مت�شل،  �شياق  ويف 
�إىل  �لنزول  و  �لت�رشيع  تعزيز  �إلز�مية 
و  �لكربى  �لكو�رث  ملجابهة  �مليد�ن 
�ملوؤ�ش�شات  ومتكني  �ملخاطر،  ت�شيري 
�لتمويل  خالل  من  �مليد�ين  �لعمل  من 
حتديد  و  �لإن�شجام  وتعزيز  �لد�ئم، 
�مل�شوؤوليات و �إدخال �ملر�قبة يف ت�شيري 
�لإ�شتثمار  ملخططات  �ملالية  �ملو�رد 
بدوي  و�أ�شاف  �ملجابهة،  قدرة  لتعزيز 
�مليادين  كل  يف  �لقائمة  :"�لتطور�ت 
و  ت�رشيعاتنا  حتيني  و  لتعزيز  تدفعنا 
�حلالية  �لدولية  �ملعايري  مع  تكيفها 
و  حت�شي�س  ب�رشورة  بدوي  وطالب   "
�جلماعات  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  جتنيد 
حول  �لفاعلة  �لأطر�ف  كل  و  �ملحلية 
من  �لكو�رث،  خماطر  ت�شيري  �إ�شكالية 
خالل مناق�شة حتديث و حتيني �لأ�شا�س 
�لأطر  حمتويات  مع  وتكيفيه  �لقانوين 
�خلطوط  وحتديد  �ملختلفة،  �لدولية 
�لرئي�شية لالإ�شرت�تيجية �لوطنية و خطط 
�لعمل �ملتعددة �لقطاعات للفرتة 2019-

.2030

�أن   �إ�شتطاعت  �جلز�ئر  �أن  بدوي  و�أ�شار 
و  �لتطرف  هي  و  كارثة  لأكرب  تت�شدى 
�مل�شاحلة  �شيا�شة  خالل  من  �لإرهاب  
�لوقت  حان  �أنه  ،م�شري�  �لوطنية  
ملخططات  �لتحتية  �لبنية  لإ�شتدر�ك 
و  �لت�رشيع  حتيني  خالل  من  �لتنمية 
من  للوقاية  �لوطنية  �ل�شيا�شة  مر�جعة 

�ملخاطر �لكربى .
ثم  �أنه  على  بدوي  �لدين  نور  و�أكد  هذ� 
من  �لإ�شتعجالية  �لإجر�ء�ت  كل  �إتخاذ 
�لأخرية  �لأمطار  �أجل حمو كل خملفات 
�لوطن  وليات  من  �لعديد  م�شت  �لتي 
�أنه ثم �لتكفل باملو�طنني �لذين  ،م�شري� 
�لوزير  وثمن  �لفي�شانات  هذه  م�شتهم 
من  �جلز�ئر  بذلتها  �لتي  �ملجهود�ت 
تبني �شيا�شة  �إتخاذ �لإجر�ء�ت  و  خالل 
وطنية حتمي �ملو�طن و ممتلكاته باأكرث 
فعالية تعزيز �لنظام �لوقائي للتكفل بهذه 
�لكربى  �لكو�رث  بعد  خا�شة   �لكو�رث، 
في�شان  غر�ر  على  �إليها  تعر�شت  �لتي 

باب �لو�د وزلز�ل بومرد��س .
هذ�  �لقطاع  يف  �لأول  �مل�شوؤول  و�أبرز 
�شيكون  �لكو�رث  خماطر  حول  �للقاء 
مبثابة حمطة و �أر�شية تتبلور فيها �لروؤى 

و �ل�شيا�شة  �جلديدة للوقاية من �لكو�رث 
�ملحاور  مناق�شة  �شيتم  حيث  �لكربى، 
من  �لأق�شى  �لتقلي�س  �أجل  من  �لكربى 
�جلز�ئر  �أن  كون  �لطبيعية  �لكو�رث  �أثار 
تعر�شت �إىل كو�رث خلفتها خ�شائر مادية 

و ب�رشية �شخمة .

عبد الغني زعالن :
اأ�شغال  من  اإ�شتفادت  5 مطارات 

ملجابهة الكوارث

�لعمومية  �لأ�شغال  و  �لنقل  وزير  ك�شف 
عبد �لغني زعالن �أنه �شيتم �إعد�د خريطة 
للكو�رث  عر�شة  �لأكرث  للمناطق  وطنية 
م�شري�  ولية،   17 م�شتوى  على  �لطبيعية 
�لإ�شتباقية  �لإجر�ء�ت  و�شع  �شيتم  �أن 
�شريورتها.  و  �لطرقات  على  للمحافظة 
و�أفاد وزير �لنقل �لأم�س خالل مد�خلته 
خماطر  ت�شيري  حول  �لوطنية  �لندوة  يف 
من  �إ�شتفادت  مطار�ت   5 �أن  �لكو�رث 
ملجابهة  �لدولة   بها  تقوم  �لتي  �أ�شغال 
جيجل،  مطار  وهي  �لكو�رث  �أخطار 

تب�شة، �شطيف، بجاية و عنابة. 
و�أبرز زعالن �أن �لدولة بذلت جهود كبرية 

يف ت�شييد �ملن�شاآت �لتي تفوق �ليوم 2000 
من�شاأة ،م�شيفا "لقد مكنت �لإ�شتثمار�ت 
�ل�شخمة للدولة يف تطوير �لبنى �لتحتية 
�لرفاهية  و  �ل�شالم  و  �لأمن  لتوفري 
جتلى  �إ�شرت�تيجي  خيار  بعد  للمو�طن 

معامله يف برنامج �لرئي�س .

حممد ن�شيب :
بالتكفل  عملية خا�شة   380
اجلدي بظاهرة الفي�شانات 

ن�شيب  ن�شيم  �ملائية  �ملو�رد  وزير  �أ�شار 
عرب  عملية  ب380  قامت  �لدولة  �أن 
بظاهرة  �جلدي  للتكفل  �لوطني  �لرت�ب 
�لوقاية  حو�جز  �شملت  �لفي�شانات، 
و  �لأمطار  و  �ملياه  جممعات  ،�ل�شدود، 

تهيئة �لوديان و تو�شيعها. 
مد�خلته  خالل  �لأم�س  ن�شيب  و�أفاد 
خماطر  ت�شيري  حول  �لوطنية  �لندوة  يف 
 192 تنفيذ  من  �لتمكن  مت  �أنه  �لكو�رث  
معاجلة  حمطة   136 �إجناز  و  م�رشوع 
�ملياه، م�شري� �أن 180 من�شاأة ثم �إجنازها 
قادرة على تطهري 68 مليون مرت مكعب 
�ملوؤ�رش�ت  هذه  �أن  م�شري�  �شنويا، 

�شت�شمح باحلفاظ على �ملنظومة. 
�أن  ن�شيب   ،�أو�شح  مت�شل  �شياق  ويف 
�مللوثة  �ملياه  و  �لفي�شانات  ظاهرة 
للتنمية  كبري  حتدي  ي�شكل  �جلفاف  و 
فيها،  �لتحكم  ل�شعوبة  وهذ�  �مل�شتد�مة 
لهذه  عر�شة  �أكرث  �جلز�ئر  �أن  مربز� 
خطورتها  تزد�د  قد  �لتي  و  �لظو�هر 

م�شتقبال ب�شبب �لتغري �ملناخي. 

طمار :
قطاع ال�شكن يعتمد �شيا�شة وقائية 

من املخاطر 
�لتي  �لكلمة  خالل  طمار  جهته  من   
قطاعه  �ن  �أو�شح     ، �لندوة  يف  �ألقاها 
يعتمد �شيا�شة وقائية من �ملخاطر ، قبل 
للعديد �ملجهود�ت  رف�شه  يعرب  عن  �ن 
ر  �لبناء �شو�ء تعلق �لأمر بيتك �مل�شيدة 
على �لر��شي �لطينية �و تلك �ملتو�جدة 
موؤكد�  ذلك،  وغري  �لوديان  �شفاف  على 
�لإجناز   قو�عد  لفر�س  �لتدخل  �رشورة 
تكون  �أن  يجب  �لتي  �ملناطق  هذه  يف 

حم�شية لدى �لبلديات.  

طالبوا النائب باالعتذار من ت�شرفه املهني:

وقفة احتجاجية لل�سحفيني 
اأمام الغرفة ال�سفلى اأم�س

تي�شم�شيلت

توقيف عن�سري دعم للجماعات االرهابية

من  جمموعة  �أم�س  يوم  نظم 
على  �حتجاجية  وقفة  �ل�شحفيني 
�ل�شفلى  �لغرفة  مدخل  م�شتوى 
�لأربعاء  تعر�س  بعدما  للربملان، 
بلقا�شم  �ل�شحفي  �لزميل  �ملا�شي 
نائب  قبل  من  جبان  لعتد�ء  جري 
عن ولية تب�شة يتبع �لتجمع �لوطني 

�لدميقر�طي.
لل�شحافة،  �لوطني  �ليوم  مع  تز�منا 
يوم  �ل�شحفيني  من  جمموعة  كانت 
يو�شف،  زيغوت  مبنى  �أمام  �أم�س 
مع  �خلا�شة  بطريقتهم  ليحتفلو� 
�شغرية  لفتات  حاملني  �ليوم،  هذ� 
»نطالب  �أهمها  �شعار�ت   حتوي 
جز�أ  �لتعبري  »حرية  بالعتذ�ر«، 
بها  د�عني  �ل�شحفي«،   يوميات  من 
�ملناعي  �أحمد  »�لأرندي«  نائب 
�خلطري  �لت�رشف  على  لالإعتذ�ر 
�لذي قام به �جتاه �لزميل �ل�شحفي 
بلقا�شم جري نهاية �لأ�شبوع �لفارط، 
�لنائب  ح�شور  �لوقفة  و�شهدت 
�لنه�شة  �أجل  من  �لحتاد  كتلة  عن 
خالف  بن  خل�رش  و�لبناء  �لعد�لة 
بلعربي  �شمري  �ل�شيا�شي  و�لنا�شط 
�لذين  �ل�شحفيني  من  جمموعة  مع 
هذ�  ويف  �حلدث،  ليغطو�  جاوؤو� 
همال  فوؤ�د  �ل�شحفي  قال  �ل�شدد 

ح�شل  ما  باأن  �لو�شط  ت�رشيح  يف 
�لتعبري  حلرية  و��شحا  خرقا  يعد 
�لتجمع  بها  تغنى  ما  د�ئما  �لتي 
�لنو�ب  د�عيا  �لدميقر�طي،  �لوطني 
�إىل �رشورة �لتحلي بروح �مل�شوؤولية 
وتقبل نقدهم �إن كان بناء، �شيما و�أن 
ما يح�شل د�خل قبة �لغرفة �ل�شفلى 
�جلز�ئر،  تاريخ  يف  و�شابقة  خطري 
ت�رشف  �أن  فاأكد  خالف  بن  �أما 
يحا�شب  �أن  ويجب  خطري  �لنائب 
�إىل  �لإ�شارة  وجتدر  �لقانون.  �أمام 
قناة  �لعامل يف  �ل�شحفي  �لزميل  �أن 
�ل�رشوق قد تعر�س �لأربعاء �ملا�شي  
لعتد�ء لفظي من قبل �لنائب �حمد 
مناعي �ملح�شوب على حزب �لتجمع 
�أكد  حيث  �لدميقر�طي،  �لوطني 
�مُلعتدى عليه يف ت�رشيحات �إعالمية 
باأن �لنائب جاء له �أثناء قيامه بعمله، 
ملا هم �لعمل على مبا�رش من مكان 
ي�شتمه  مناعي  فر�ح  �لنو�ب،  جتمع 
يف  �ل�شبب  هو  �لإعالم  بان  له  يوؤكد 
�أزمة �لغرفة �ل�شفلى للربملان بل هو 
�ل�شبب كذلك يف ت�شويه �شورة �لنائب 
�لعام، مع �شتمه باأمه يف  �لر�أي  لدى 
�لزميل  جعل  �لذي  وهذ�  �لأخري، 

بلقا�شم يثور �شده.
علي عزازقة

للجي�س  م�شرتكة  مفرزة  �أوقفت 
 21 يوم  �ل�شعبي،  �لوطني 
 )02( عن�رشي   ،2018 �أكتوبر 
�لإرهابية  للجماعات  دعم 
�شياق  يف  بتي�شم�شيلت/ن.ع.2 
مفرزة  ودمرت  ك�شفت  مت�شل، 
�إثر  �ل�شعبي،  �لوطني  للجي�س 

مبنطقة  ومت�شيط  بحث  عملية 
ف�شالة،  بني  بلدية  �لباردة،  عني 
باتنة/ن.ع.5، خمباأين )02(  ولية 
قنابل   )03( وثالث  لالإرهابيني 

تقليدية �ل�شنع.
�لتهريب  حماربة  �إطار  ويف 
و�جلرمية �ملنظمة، �أوقفت مفارز 

من  بكل  �ل�شعبي  �لوطني  للجي�س 
قز�م/ن.ع.6،  وعني  مترن��شت 
 )07( �شبع  و�شبطت  مهربا   )14(
مركبات رباعية �لدفع و)5،4( طن 
من �ملو�د �لغذ�ئية، بال�شافة �إىل 
معد�ت تنقيب عن �لذهب وجهاز 
�ل�شناعية  �لأقمار  عرب  �ت�شال 

عنا�رش  حجز  �أخرى،  جهة  من 
بنادق   )07( �شبع  �لوطني  �لدرك 
�شيد بدون وثائق بكل من خن�شلة 
مت  حني  يف  وبجاية/ن.ع.5، 
خمتلف  من  وحدة   )5339( حجز 
ب�شكرة  من  بكل  �مل�رشوبات 

و�لو�دي/ن.ع.4.

ك�شف وزير الداخلية و اجلماعات املحلية نور الدين بدوي اأن الرئي�س منح فرتة 6 اأ�شهر من اأجل حتيني االإ�شرتتيجية الوطنية للوقاية من خماطر الكوارث الطبيعية بالتوازي مع اإ�شرتاجتية 
حملية خا�شة بكل والية و ر�شمها الأفاق 2030 اأكد  بدوي  االأم�س خالل الندوة الوطنية حول "ت�شيري  خماطر الكوارث من  اأجل قدرة جمابهة اأكرث" على �شرورة اأخذ جميع االإجراءات 

االإ�شتعجالية للت�شدي اإىل وثرية الثغرات املناخية، معرتفا اأن هناك تاأخر يف اإجناز الن�شو�س التنظيمية فيما يخ�س ت�شيري خماطر الكوارث.

قيادة االأفافا�س توا�شل ت�شفيتها ملعار�شيها:

نحو مثول »فريل« اأمام جلنة الو�ساطة قريبا 

�أف�شح م�شدر موثوق من د�خل جبهة 
��شتدعاء  عن  �ل�شرت�كية  �لقوى 
�لقيادة للمنا�شل و�ملكلف بالعالم 
�لأ�شبق »ح�شان فريل« للمثول �أمام 
�لنز�عات  وفك  �لو�شاطة  جلنة 
ُو�شف  ما  على  حما�شبته  لتتم 
جتاوز�ت من قبله، يف حني يرُتجم 
ت�شفية  �لقيادة يف  نية  �لقر�ر  هذ� 
معار�شيها �لر�ديكاليني خا�شة و�أن 
�ملنا�شلني  �أحد  يعد  فريل  ح�شان 
�حلالية  �ل�شيا�شة  تعجبهم  ل  �لذي 
ربطه  �ت�شال  ويف  �لأفافا�س. 
جبهة  يف  �ملنا�شل  نفى  بالو�شط 
�أن  فريل  �ل�شرت�كية ح�شان  �لقوى 
قبل  من  ��شتدعاء  تلقى  قد  يكون 
�لقيادة للمثول على جلنة �لو�شاطة 
على  �شدد  لكنه  �لنز�عات،  وفك 
�لتو��شل  مو�قع  على  كتاباته  �أن 
�لجتماعي و�لتي �عتربتها �لقيادة 
�أنها مت�س �خلط �ل�شيا�شي للحزب 
لدى  »�لأفافا�س«  �شمعة  ومت�س 

�لر�أي �لعام جعلتها تربجمه خالل 
جلنة  على  ليمر  �ملقبلة  �لأيام 
ومن  �لنز�عات،  وفك  �لو�شاطة 
جعلته  �لتي  �لأخرى  �لأ�شباب  بني 
مع  حديثي  رمبا  قال:«  مربجما 
مكلفا  ل�شت  �أنني  رغم  �ل�شحافة 
يجعلني  �لذي  وهذ�  بالعالم، 
معهم«،  �حلديث  خمول  غري 
�إن  �لقر�ر  هذ�  فاإن  فريل  وح�شب 
مت مل ياأتي من فر�غ، لكون �لقيادة 
كل  وف�شل  حما�شبة  �إىل  ت�شعى 
مت  برنامج  عرب  وهذ�  معار�شيها، 
�ل�شارة  ت�شطريه من قبل. وجتدر 
قد  �أحمد  �أيت  عائلة  �أن  �إىل 
ح�شان  معاقبة  مت  �أن  من  تخوفت 
تابعني  �أخرين  ومنا�شلني  فريل 
ح�شني  �لر�حل  لفكر  �إيديولوجيا 
ت�شامنت  بعدما  وهذ�  �أحمد،  �أيت 
�لنائب  �حلزب  من  �ملق�شاة  مع 
للحزب،  �لروحي  �لأب  وم�شت�شارة 
جلنة  �أقرت  بعدما  غز�يل  �شلمى 

ليوؤجل  ذلك،  و�لنز�عات  �لو�شاطة 
رئي�س  ��شتقال  �أن  بعد  �لرت�شيم 
�للجنة حممد �شليني، مع ت�شامنها 
بوعي�س«  »�شافع  �لنائب  مع  �لتام 
ب�شتة  معاقبته  �إقر�ر  مت  بعدما 

�إيقاف من �أي ن�شاط حزبي  �أ�شهر 
د�خل جبهة �لقوى �ل�شرت�كية، ومع 
و«عبد �لرحمان زموري« و«�شوريا 

لوز«.
علي عزازقة
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 و �أو�صح �لوزير �أم�س يف ندوة �صحفية 
ن�صطها على هام�س �مللتقى �لوطني 
�لتح�صريي لإطالق  �ملناق�صة �لوطنية 
جلنة  طرف  من  �ملز�يدة  طريق  عن 
�لكهرباء و�لغاز �أنها موجهة خ�صي�صا 
للم�صتثمرين �ملحليني وقال �أن »دفرت 
�ل�رشوط �ملتعلق بهذه �لعملية قد مت 
�لقطاع  �أن  و  حت�صريه  من  �لنتهاء 
�لفاعلني  كل  مع  �لت�صاور  ب�صدد  هو 
�للم�صات  �آخر  يف هذ� �ملجال لو�صع 
على بنوده قبل �إطالقه ب�صفة ر�صمية  
فاإن  �لوزير  يوؤكد  �لطريقة  ، وبهذه 
قدر�ت �جناز �لطاقات �ملتجددة يف 
�جلز�ئر �صرتتفع تدريجيا كلما ز�دت 
�لهدف  �ن  م�صيفا  �لت�صنيع،  قدر�ت 
�قت�صادية  ديناميكية  خلق  هو  كذلك 
طريق  عن  �ملجال  هذ�  يف  ناجعة 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  �صبكة من  و�صع 
م�صار  كل  يف  تن�صط  �ملتو�صطة  و 
�لطاقات  من  �ملنتجة  �لكهرباء  �إنتاج 
�إىل  �لرتكيبات  �صنع  من  �ملتجددة 

�لإنتاج و�صول �إىل �لتوزيع.
�لوزير  �أ�صاف  �ل�صدد،  نف�س  يف   و 
�جلارية  �ل�صنة  نهاية  قبل  �صيتم  �نه 
ميغاو�ط   200 �إنتاج  يف  �لنطالق 
�إنتاجها  �صيتم  ميغاو�ط   50 منها 
كهرباء  �رشكة  قبل  من  �جلنوب  يف 
فرع  هي  �لتي  �ملتجددة  �لطاقات 
جممع �صونلغاز �صت�صمح بالق�صاء على 
��صتعمال وقود �لديز�ل وتوفري �لعملة 

�ل�صعبة للخزينة �لعمومية.
فر�صة  �مللتقى  �أن  �لوزير  �عترب   و 
�لتي  �جلديدة  �لإ�صرت�تيجية  ملعرفة 
�صناعة  لتطوير  �لقطاع  و�صعها 
تدخل  �لتي  �ملعد�ت  لت�صنيع  وطنية 
�ل�صم�صية  �لطاقة  حمطات  �إجناز  يف 

و خللق مناف�صة لال�صتثمار من خالل 
لتبادل  مميز�  وف�صاء�  �ملناق�صات 
قيطوين  �أكد  �لت�صاور   كما  و  �لأفكار 
رغبة  يوؤكد  »�لهام«  �للقاء  هذ�  �أن 
�لغد  �صيا�صة  �إعد�د  يف  �حلكومة 
هو  و  �لطاقوية  �حلكامة  و  �لطاقوية 
يدخل يف �إطار تنفيذ �لربنامج �لوطني 
للطاقات �ملتجددة و �لذي يهدف �إىل 
تركيب 22 �ألف ميغاو�ط باآفاق 2030 
بتلبية  �لربنامج  هذ�  �صي�صمح  .  كما 
�ملتز�يدة  �لوطنية  �ل�صوق  �حتياجات 
من �لكهرباء و باحلفاظ على �ملو�رد 
من �ملحروقات و بتوفري كمية كبرية 
�لآلف  بخلق  و  �لطبيعي  �لغاز  من 
�لغري  و  �ملبا�رشة  �لعمل  منا�صب  من 
�ملبا�رشة، ي�صيف �لوزير  �إجناز حو�يل 
400 ميغاو�ط من �لكهرباء عن طريق 

�لطاقات �ملتجددة حلد �لآن.
�نه  �لوزير  ك�صف  �ل�صياق  ذ�ت  يف   و 
حلد �لآن �إجناز حو�يل 400 ميغاو�ط 
�لطاقات  طريق  عن  �لكهرباء  من 

باكت�صاب  لنا  »�صمحت  �ملتجددة، 
�خلربة و �لتجربة«، موؤكد� �أن حمطات 
�لطاقات  طريق  عن  �لكهرباء  توليد 
 22 عرب  حاليا  �ملتو�جدة  �ملتجددة، 
ولية، تعمل بخرب�ت جز�ئرية  و �أعرب 
�صوناطر�ك  لكون  �صعادته  �لوزير عن 
�لطموح  �لربنامج  هذ�  يف  م�صاهمة 
�ل�صناعية  �ملو�قع  م�صتوى  على 
لقطاع �ملحروقات وقال �أنه باإمكانها 
�أن تكون ر�ئدة و �أن تنجز قدر�ت عن 
�إىل  ت�صل  �ل�صم�صية  �لطاقة  طريق 
3ر1 جيغاو�ط لتغطية 80 باملائة من 

�حتياجات �ملو�قع �لبرتولية.
�أن  �إىل  �ل�صياق  ذ�ت  يف  �أ�صار   و 
�لكهرباء  ب�صبكة  �ملربوطة  �ملو�قع 
�أف�صل  على  تتوفر  �لغاز  �أنبوب  بخط 
من�صاآت  ��صتقبال  �جل  من  �ل�رشوط 
�لآجال،  �أقرب  يف  �ل�صم�صية  �لطاقة 
�أن  قيطوين،  ي�صيف  بالتايل،  و 
�صوناطر�ك ت�صارك يف هذ� �لربنامج 
�لطموح �لذي �صيوفر للبلد ما يقارب 

2 مليار دولر بحلول 2040   و يف رده 
�أ�صعار  حول  لل�صحافة  �صوؤ�ل  على 
�ملتجددة،  �مل�صادر  ذ�ت  �لكهرباء 
�صتكون  �لأ�صعار  �أن  قيطوين  طماأن 
ذ�ت  �لكهرباء  �أ�صعار  من  تكلفة  �قل 
�أن  �إىل  م�صري�  �لتقليدية،  �مل�صادر 
من  �لكهرباء  �إنتاج  جتهيز�ت  تكلفة 
�مل�صادر �ملتجددة قد �نخف�صت �إىل 

خم�س ما كانت عليه يف 2010.
�أكد  �لوطني،  �لإدماج  بخ�صو�س  و 
موجهة  �صتكون  �ملناق�صة  �أن  �لوزير 
�ملحليني،  للم�صتثمرين  خ�صي�صا 
�ل�صفائح  �صناعة  �أن  �إىل  م�صري� 
�لكهربائية  �لكو�بل  و  �ل�صم�صية 
متو�جدة باجلز�ئر و �أن �لنق�س يبقي 
فقط م�صجل يف �ملحولت �لكهربائية، 
د�عيا �مل�صتثمرين �ملحليني لل�رش�كة 
يف  للتحكم  �جانب  م�صتثمرين  مع 

تكنولوجياتها و �صناعتها حمليا.
�مل�صتثمرين  �أن  �إىل  �لوزير  �أ�صار   و 
�لطاقات  جمال  يف  �ملحليني 
�لعديد  من  �صي�صتفيدون  �ملتجددة 
منها  �لقت�صادية  �لمتياز�ت  من 
على  �ل�صتثمارية  �لأر��صي  توفري 
يف  تخفي�صات  و  �متياز  عقود  �صكل 
�ل�رش�ئب و كذ� قرو�س بنكية بن�صب 
�لكهرباء  �أن  موؤكد�  خمف�صة،  فو�ئد 
�إنتاجها من قبل �خلو��س  �لتي �صيتم 
�لوطنية  �ل�صبكة  يف  �إدر�جها  �صيتم 
على  كذلك  و�صيتوفرون  للكهرباء،  

�ل�صوق �لتي �صي�صوق فيها �إنتاجهم.
�صغل  منا�صب  خلق  بخ�صو�س   و 
توظف  ميغاو�ط   1 �أن  �لوزير  قال 
�مل�صاركني  �لوزير  ودعا  من�صب   30
كل  لطرح  �لتدخل  �إىل  �للقاء  يف 
جناح  ل�صمان  ت�صغلهم  �لتي  �لق�صايا 
وقال  نوعها  �لأوىل من  �لعملية   هذه 
�أخرى  م�صاريع  �إطالق  على  �صنعمل 

مماثلة و بقدر�ت �أخرى 

�لتعا�صدية  مندوبو  نظم 
�لعمومية  لالأ�صغال  �لعامة 
مقر  �أمام  �حتجاجية  وقفة 
و�ل�صمان  و�ل�صغل  �لعمل  وز�رة 
قر�بة  من  قادمني  �لجتماعي 
�أ�صموه  مبا  تنديد�  ولية،   30
خطرية  وخروقات  جتاوز�ت 

�صيطرت على �لتعا�صدية.
�ملجل�س  �لغا�صبون  و�تهم 
للتعا�صديات  �ل�صت�صاري 
�لقانون  على  �ل�صارخ  بالتعدي 
جمعية  ��صتدعاء  خالل  من 
عامة �نتخابية با�صم �لتعا�صدية 
�جلاري  �ل�صهر  من   15 يف 
غري  �أع�صاء  تن�صيب  وحماولة 
يف  ق�صائيا  ومتابعني  م�صرتكني 
جمل�س �لإد�رة وخمتلف �لهياكل 
�أكرث  باختال�س  متهمني  وحتى 
من مليار و600 مليون دينار من 
رف�س  بعد  �ملنخرطني،  �أمو�ل 
�لعامة  �مل�صادقة على �جلمعية 
�لنتخابية �ملنظمة يف 19جو�ن 

�ملت�رشف  طرف  من  �ل�صابق 
�لإد�ري نور �لدين ياحي �ملعني 
ب�صبب  �لعمل  وز�رة  طرف  من 
عدم ��صتدعائه لأع�صاء بعينهم، 
موؤكدين �أن علة عدم ��صتدعائهم 
ق�صائيا  متابغني  لكونهم  تعود 
منخرطني يف  وغري  وموقوفني  
تهم  �إىل  بالإ�صاقة  للتعا�صدية 
�لختال�س، مو�صحني �أن �مللف 

مودع �أماك جمل�س �لدولة.
للوقفة  بيان  �أ�صاف  كما 
��صتمر�ر  �أن  �لحتجاجية 
�أن  �صاأنه  من  �حلالية  خلروقات 
وم�صالح  �لتعا�صدية  حتطيم 
عددهم  �لبالغ  �ملنخرطني 
كونهم  منخرط  �ألف   20 حو�يل 
حمرومون من �لعائد�ت و�ملنح 
منذ جتميد �خلزينة رغم تقدمي 
�إد�رة  يوقع  ما  وهو  ��صرت�كاتهم 
بالإ�صافة  �لتعا�صدية يف �حلرج 
عائلة   30 قر�بة  تهديد  �إىل 
بالفقر يف ظل  بالإد�رة  م�صتغلة 

تاأخر دفع �لرو�تب نظري �لأزمة 
�حلا�صلة.

�ملندوبون  عاد  ثانية  جهة  من 
�ل�صابق  �لرئي�س  لق�صية 
�صبب  عن  مت�صائلني  للتعا�صدية 
و�صوح  رغم  �مل�صل�صل  ��صتمر�ر 
�لعد�لة،  �أحكام  بدليل  جتاوز�ته 
مع منح �لرئا�صة ملتابع ق�صائيا. 
كما عادو� ل�صالحيات �ملجل�س 
للتعا�صديات  �ل�صت�صاري 
�لفارط  �لثنني  �ملجتمع 
عامة  جلمعية  و��صتدعائه 
�لقانون  �أن  حني  يف  �نتخابية، 
من  ميكنه  للتعا�صديان   02-15
لدر��صة  �جلمعية  ��صتدعاء 
ولي�س  �لتعا�صدية  ن�صاطات 
�ملنتظر  �لهياكل  لنتخاب 
�صيجعل  ما  وهو  حاليا،  تفعيلها 
جمل�صني  �لآن  للتعا�صدية 
بدورهها  بالوز�رة.  منتخبني 
عمدت  �لعمل  وز�رة  �صمالح 
حيث  �ملحتجني،  ل�صتقبال 

�أمام  �لتجمع  لف�س  دعوهم 
بقاعة  و�لنتظار  �لو�صاية  مقر 
ر�صدته  ما  على حد  �ل�صتقبال 
�جتماع  تالها  »�لو�صط«، 
ممثلني عن �ملحتجني مع مدير 
�لذي  بالوز�رة  �لتعا�صديات 
�لعامة  �جلمعية  باإلغاء  وعدهم 
�لتجميد  رفع  مع  �لقانونية  غري 
دعا  حني  يف  �لتعا�صدية،  عن 
بن  طاهر  �لتعا�صدية  رئي�س 
�أو�صحه  ما  بح�صب  �صعيد 
من  تبقى  ما  �أن  لـ«�لو�صط« 
باحتمالية  تعلق  ما  هو  �إ�صكال 
�إد�ري،  مت�رشف  تعيني 
�لوقفة  �إلغاء  مت  �أنه  مو�صحني 
�ملزمع تنظيمها �أمام مقر وز�رة 
�لأ�صغال �لعمومية بعد �لإ�صغاء 
لهم من طرف م�صالح زمايل، يف 
�نتظار جل�صة �لعمل �ملنتظر �أن 
جتمعه بوز�رة �لأ�صغال �لعمومية 

�لأ�صبوع �ملقبل.
 �سارة بومعزة 

م�سطفى قيطوين يف امللتقى الوطني التح�سريي لها

م�سالح زمايل وعدت باإلغاء اجلمعية العامة ورفع التجميد عنهم

ف.ن�سرين

�إطالق مناق�صة وطنية لإنتاج 
150 ميغاو�ط قبل 2018

مندوبو تعا�صدية �لأ�صغال �لعمومية يحتجون

.        فتح �لباب �أمام �خلو��ص ودفرت �ل�صروط جاهز 

 قال اإن الإجحاف �سيد املوقف
 باخلدمات الجتماعية، بحاري:

�لو�صاية و�لنقابات يتفنون يف 
�إق�صاء �لفئات �له�صة بالرتبية

مب�ساركة 35 عار�سا 9 منهم اأجانب

�ل�صالون �لوطني لالأبو�ب و�لنو�فذ 
بالعا�صمة بد�ية من �لغد

 جددت �لنقابة �لوطنية لالأ�صالك 
�ملهنيني  و�لعمال  �مل�صرتكة 
لقطاع �لرتبية رف�صها لو�قع ملف 
بالقطاع،  �لجتماعية  �خلدمات 
جلعله  له  �لتخطيط  مت  �أنه  قائلة 
حمددة  لأطر�ف  �ملقا�س  على 
عرب �لقر�ر 01/12، قائلة �أن ذلك 
يفكك كل ما هو �جتماعي و�إن�صاين 

يف �حلقوق �لجتماعي.
�لتنظيمات  كل  �أن  �لنقابة  وقالت 
للدولة  �لر�صمية  �لنقابية و�لهيئات 
بالرعاية  �ملعنية  �جلز�ئرية 
�لت�صور  �إىل  تفتقر  �لجتماعية 
يف  و�لو��صح  �حلقيقي  �ملرجعي 
من  �لب�صطاء  �لعمال  مع  تعاملها 
و�لعمال  �مل�صرتكة  �لأ�صالك  فئة 
�لوطنية،  �لرتبية  لقطاع  �ملهنيني 
ترمي  �لتي  �لأهد�ف  �أن  حني  يف 
من  �لجتماعية  �خلدمات  �إليها 
حيث �لتغيري �لجتماعي و�لرتقاء 
بالدور �لفردي و�جلماعي يفرت�س 
�لعمال  هوؤلء  �صالح  يف  تكون  �أن 
و�صعية  من  بتاأهيلهم  �لب�صطاء  
�إىل  و�ل�صلبية  و�لتاأزم  �له�صا�صة 
و�لنطالق  �لكتفاء  و�صعية 
�لرتبية  وز�رة  �أن  �إل  و�ليجابي،  
�هتمامها  لها  ي�صجل  �لوطنية 
ن�صاط  بعث  باإعادة  موؤخر� 
طريق  عن  �لجتماعية  �خلدمات 
�مل�صتقلة  �لنقابية  �لتنظيمات 
خا�صة  �لعمال  كل  على  وعر�صها 
»�لذين  �ملريح  �لدخل  ذوي 
�لب�صطاء  �لعمال  باأمو�ل  يتاجرون 
يف  فيها  مبالغ  �إعالمية  ببهرجة 

مو�كب »دعائية » مهيبة«، على حد 
ن�س �لبيان.

بن غربيط  �لنقابة م�صالح  ودعت 
�لذين  �لب�صطاء  للعمال  باللتفات 
بهم  وتهتم  باملعروف  �أوىل  هم 
�لقانونية  بالطرق  كاملة  رعاية 
هذه  مع  تقطع  �أن  عليها  و�إن 
حق  يف  �مل�صينة  �ملمار�صات 
�لكامل  �لب�صيط،  �لعامل  كر�مة 
تر�وح   �لذي  و�لأهلية   �حلقوق 
�أجرته من 17.000 دج �إىل 30 �ألف 
دج بعائلة من 6 �أفر�د  بكل �ملنح 

و�لعالو�ت.
�لتي  �لإق�صائية  �أن  و�أ�صافت 
يف  �لنقابية  �لتنظيمات  بها  تتفنن 
و�لقر�ر12/01،  �ل�صو�بط  �صناعة 
غياب  يف  رئي�صيا  �صببا  تعترب 
�لجتماعية  �لرعاية  ت�رشيعات 
من  �لذي  �لوطنية،  �لرتبية  بقطاع 
كبرية  فئات  تهمي�س  يتم  خالله 
بالقطاع،  �مل�صحوقة  �لطبقة  من 
نتيجة �ل�صتهتار مبقدر�ت �لعمال 
�أحيانا  يقدم  ما  و�إن  �لب�صطاء، 
من  »�ملكرمة«  عد�د  يف  ي�صنف 
�ل�صلطان �إىل �لرعية �أو فئة منهم، 
�لنظر  ق�صور  عن  ناجم  وهذ� 
وغياب ثقافة �لرعاية �لجتماعية 
و�لعمال  �لر�صمي  �مل�صتويني  على 
عائقا  يعترب  مما   ، �لب�صطاء 
�لرعاية  م�صاريع  �إطالق  يف  كبري� 
�لت�رشيع  من  �بتد�ء  �لجتماعية 
�أمر�  وجعلها  �لتنفيذ  �إىل  وو�صول 

و�قعا.
 �س.ب

�لدويل  �ملركز  يحت�صن 
�للطيف  عبد  للموؤمتر�ت 
�لبحري  �ل�صنوبر  نادي  رحال 
فعاليات  بالعا�صمة  �صطاو�يل 
لل�صالون  �لأوىل  �لطبعة 
و�لنو�فذ  لالأبو�ب  �لوطني 
�لزجاجية،  و�لو�جهات 
�رشكة  طرف  من  �ملنظم 
وبرعاية   FFP events
�ل�رشكات  كربيات  من  عدد 
مب�صاركة  و�لعاملية،  �ملحلية 

35 عار�صا 9 منهم �أجانب.
-ح�صب  �ل�صالون  ويهدف 
تعزيز  �إىل  �ملنظمني- 
بالأبو�ب  �ملتعلقة  �لن�صاطات 
و�لو�جهات  و�لنو�فذ 
�لتكنولوجيا  جلب  �لزجاجية، 
�لقت�صادية  �لع�رشية  �لدولية 
توعية  و�لأوتوماتيكية، 
باأهمية  و�خلو��س  �ملهنيني 
يف  و�لقت�صاد  حفظ  وكيفية 

�لطاقة.
يعد  ذلك  �إىل  �إ�صافة 
لعر�س  فر�صة  �ل�صالون 

�حلديثة  و�لتقنيات  �ملعد�ت 
�مل�صتخدمة يف هذ� �ملجال، 
وخلق  �ل�صتثمار  وت�صجيع 

فر�س عمل جديدة.
�لذي  �ل�صالون  ويتخلل   
�أكتوبر   24 غد  يوم  �صينطلق 
غاية  �إىل  ويتو��صل  �جلاري 
برنامج  �ل�صهر،  ذ�ت  من   27
علمية  حما�رش�ت  من  ثري 
خرب�ء  ن�صطها  وميد�نية 
وبهدف  و�أجانب،  حمليني 
�خلربة  من  �ل�صتفادة 
جناح  تخ�صي�س  يتم  �لأجنبية 
�لأجنبية  �ل�رشكات  ملدر�ء 
�لز�ئرة للمعر�س بهدف �إتاحة 
�ملحلية  لل�رشكات  �لفر�صة 
من  �ل�صتفادة  من  و�لأفر�د 

�لتجربة �لأجنبية.
ثقافة  تر�صيخ  �أجل  ومن 
تركيب  يف  �حرت�فية  مهنية 
ف�صاء  خ�ص�س  �ملنتجات، 
لإي�صاح �أهمية تركيب �لنو�فذ 

و�لأبو�ب بطريقة �صحيحة.
�س.ب

 اأكد وزير الطاقة م�سطفى قيطونيي مبركز   املوؤمترات  انه �سيتم  اإطالق اأول مناق�سة وطنية عن طريق املزايدة لإنتاج 150 
ميغاواط من الكهرباء املنتجة من الطاقات املتجددة  قبل 2018 خللق �سناعتها الوطنية من املنتج املحلي يف هذا املجال.
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املديرية العامة للأمن الوطني

حجز كمية معتربة من الأقرا�ص 
املهلو�صة بالعا�صمة و عنابة 

متكنت عنا�رص اأمن والية اجلزائر و عنابة من حجز كمية تقدر 
ب 3543 قر�س مهلو�س و من اإيقاف مهربني، ح�سبما جاء اأم�س 
ذات  اأ�سار  و  الوطني.  للأمن  العامة  للمديرية  بيان  يف  االثنني 
امل�سدر باأنه »مت يف نف�س االإطار حجز 656 وحدة من امل�رصوبات 
عنا�رص  من طرف  فيه  امل�ستبه  اإيقاف  و  فاتورة  دون  الكحولية 
ال�رصطة التابعة الأمن دائرة م�رصوحة ب�سوق اأهرا�س خلل نقطة 
ال�سيما  اجلرمية  مكافحة  اإطار  »يف  و  اأخرى،  جهة  مراقبة«من 
جتارة املخدرات، اأوقف عنا�رص اأمن والية ب�سار و مع�سكر ثلثة 
م�ستبه يف تورطهم يف ق�سية جتارة املخدرات و حجز 4،650 كلغ 

من القنب املعالج«.

�رصح وزير ال�سناعة و املناجم يو�سف يو�سفي 
الوزاري  قطاعه  باأن  بخن�سلة  االثنني  اأم�س 
»م�سنع  الإجناز  م�رصوع  يف  التفكري  ب�سدد 
مادة  اإنتاج  الفاعلني يف  و  ال�سناعيني  كل  ي�سم 
االأملنيوم«و يف رده على �سوؤال اأو�سح الوزير يف 
زيارة عمل  ندوة �سحفية عقدها على هام�س 
»اجلزائر  باأن  الوالية  اإىل هذه  بها  قام  تفقد  و 
ت�ستهلك حوايل 100 األف طن من االأملنيوم الذي 

ت�ستورده من اخلارج و هو ما دفعنا للتفكري يف 
اإجناز م�رصوع  الإنتاج االأملنيوم«.

و اأ�ساف باأن هذا امل�رصوع االقت�سادي اجلاري 
التفكري فيه و اإعداد الدرا�سة اخلا�سة به »�ست�سل 
قدرته االإنتاجية اإىل 500 األف طن و تكلفته 100 
مليار د.ج« مردفا باأن »هذا لي�س باالأمر الهني«و 
جمع  يف  »فكرنا  ال�سياق:  هذا  يف  الوزير  قال 
جميع املتعاملني و ال�سناعيني الذين ي�ستعملون 
نتحدث  و  »�سنجمعهم  م�سيفا  االأملنيوم«  مادة 
نبني  كيف  نرى  و  خمتلطة  �رصكة  خللق  معهم 
الذين  ال�رصكاء  للأملنيوم مع  مع بع�س م�سنعا 

يف  اللزمة  التجربة  و  التكنولوجيات  يحوزون 
هذا املجال«.

اجلزائرية  ال�سناعة  »اإن  اأي�سا  اأ�ساف  و 
الوطني  االقت�ساد  كذا  و  ال�سناعيني  و 
لدى  و   ، امل�رصوع«  هذا  من  �سي�ستفيدون 
و�سوله اإىل والية خن�سلة ا�ستمع وزير ال�سناعة 
و املناجم مبقر الوالية اإىل عر�س حول قطاعه 
بخن�سلة  ال�سناعية  املنطقة  اإىل  بعدها  ليتنقل 
بقدرة  الب�سكويت  الإنتاج  م�سنعا  عاين  حيث 
الذي  و  ال�ساعة  يف  كلغ   600 اإىل  ت�سل  اإنتاج 
يطمح لتو�سيع ن�ساطه لي�سمل اإنتاج ال�سوكوالطة 

الإنتاج   م�سنع  الإجناز  االأ�سا�س  و�سع حجر  كما 
امل�رصوبات ثم توجه اإىل م�سنع االأحذية بقدرة 
اإنتاج ت�سل اإىل 2 مليون و 400 األف قطعة �سنويا 
االأقم�سة  الإنتاج  �سناعيا  مركبا  الوزير  زار  كما 
�سنويا حيث قال: »ال  ينتج 4 مليون مرت طويل 
بد من التفكري يف تو�سيع امل�سنع و زيادة عدد 
اإىل  زيارته  الوزير  يوا�سل  و  به«  العاملة  الفرق 
طامزة  بلدية  اإىل  بالتوجه  البواقي  اأم  والية 
ميمون  عني  مبنطقة  الباريت  منجم  ملعاينة  
لتفقد  الطويلة  عني  بلدية  اإىل  بعدها  ليتنقل 

وحدة لت�سنيع املعدات الكهربائية.

م.�س/وكاالت

حت�سنت اأ�سعار النفط اأم�س االثنني عند بداية 
اقرتب  حيث  االأوروبية  باالأ�سواق  التعاملت 
خلفية  على  للربميل  دوالر   80 من  برنت  �سعر 
يف  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  ت�سكيك 
التو�سيحات التي قدمتها ال�سعودية بخ�سو�س 

اغتيال ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي.
بداية  عند  اليوم  �سباح  برنت  �سعر خام  بلغ  و 
 79،96 دي�سمرب  ت�سليم  االأوروبية،  التعاملت 

مرتفعا  الدولية،  لندن   ب�سوق  للربميل  دوالر 
ب18 �سنتا عن اغلق ال�سوق م�ساء يوم اجلمعة 
و فيما يخ�س، �سعر اخلام االمريكي اخلفيف، 
حت�سن  للتعاملت(  يوم  نوفمرب)اخر  ت�سليم 
للربميل  دوالر   69،25 ليقدر  �سنتا  ب13  بدوره 
ال�سعودية  العربية  و لقد �سهدت العلقات بني 
)اول م�سدر عاملي للنفط( و الواليات املتحدة 
م�ستهلك  اكرب  الوقت  نف�س  يف  و  منتج  )اكرب 

بعد  اال�سبوع  نهاية  خلل  ت�سعيدا  للخام( 
م�سداقية  يف  االمريكي  الرئي�س  �سكك  ان 
بخ�سو�س  ال�سعودية  ن�رصتها  التي  املعلومات 

اغتيال ال�سحفي خا�سقجي.
االأمريكي  الرئي�س  �رصح   ال�سدد  بهذا  و 
ان  يظهر  قائل«  بو�ست  وا�سنطن  ل�سحيفة 
ال�سعودية  طرف  من  اأكاذيب«  و  تغليط  هناك 
كاتب  خا�سقجي،  ال�سحفي  ق�سية  بخ�سو�س 

عمود يف نف�س ال�سحيفة و يف حديث خ�س به 
وكالة االنباء الرو�سية )تا�س(، افاد وزير الطاقة 
ال�سعودي خالد الفالح ان ال�سعودية »لي�ست لها 
اية نية« لفر�س ح�سار على النفط مثل ما وقع 

�سنة  1973.
م�سيفا »ان ال�سعودية بلد م�سوؤول. منذ عقود ، 
ا�ستعملنا �سيا�ستنا البرتولية كو�سيلة اقت�سادية 

م�سوؤولة منف�سلة كليا عن ال�سيا�سة«. 

ال�سعبي  املجل�س  مكتب  رئي�س  اأف�سح 
العايب، عن حتديد موعد  الوطني احلاج 
ال�سفلى  للغرفة  جديد  رئي�س  انتخاب 
للربملان، بعد اأن مت تثبيت �سغور من�سب 

املالية  اللجنة  قبل  من  املجل�س  رئي�س 
والقانونية اخلمي�س املا�سي.

يف  اأم�س،  يوم  العايب،  واأو�سح،احلاج 
اجتماع  نهاية  بعد  لل�سحافة  ت�رصيح 

يوم  علنية  برجمة جل�سة  اأنه مت  املكتب، 
العا�رصة  ال�ساعة  على  املقبل  االأربعاء 
�سباحا، من اأجل امل�سادقة على قرار جلنة 
ال�سوؤون القانونية واالإدارة واحلريات، التي 

املجل�س،  الرئي�س  من�سب  �سغور  اأعلنت 
�ستكون  الثانية  واجلل�سة  بوحجة،  ال�سعيد 

من اأجل انتخاب خليفته.
 علي عزازقة

متكنت م�سالح الفرقة االإقليمية للدرك 
ال�ساحلية  جنات  راأ�س  ببلدية  الوطني 
حماولة  اإحباط  من  بومردا�س  �رصق 
هجرة غري �رصعية الأربعة اأ�سخا�س من 
�ساطئ راأ�س جنات، ح�سبما اأفاد به اأم�س 

االثنني م�سدر من الدرك الوطني.
االإت�سال  خلية  من  م�سدر  واأو�سح 
الوطني  للدرك  االإقليمية  للمجموعة 
اإحباط حماولة الهجرة  باأنه مت  بالوالية 
و  م�ساهدة  اإثر  هذه  ال�رصعية  غري 

الوطني  الدرك  فرقة  عنا�رص  توقيف 
اأ�سخا�س  الأربعة  جنات  راأ�س  لبلدية 
بهجرة  القيام  مبحاولة  فيهم  م�سكوك 
بعد  و  اإ�سبانيا  دولة  نحو  �رصعية  غري 
التحقيق مع عنا�رص هذه املجموعة - 

املعلومات  تاأكيد  مت  امل�سدر-  ي�سيف 
اإثر  نواياهم و مت على  ال�سكوك حول  و 
و  حمركني  و  نزهة  قارب  حجز  ذلك 
ثلثة حقائب حتتوي على األب�سة خمتلفة 

خا�سة بالذكور.

مواطن   بها  تقدم  �سكوى  اإثــر  علــى   
يبلغ من العمر 25 �سنة اإىل مقر اأمن 
مفادها  اأم�س  نهار  ال�رصيعة  دائرة 
و  ال�رصقة  حماولة  اإىل  تعر�سه 
با�ستعمال  األعمدي  اجلرح  و  ال�رصب 
�سلح اأبي�س على م�ستوى الكتف من 
طرف �سخ�س يبلغ ن العمر 20 �سنة 
مت اقتياده من طرف عنا�رص ال�رصطة 

بحوزته  و  الدائرة  اأمن  مقر  اإىل 
ا�ستعمله  الذي  )كيتار(  اأبي�س  �سلح 
فتح  مت  ال�ساكي   على  االعتداء  يف 
ال�ساكي  ب�سماع  الق�سية  يف  حتقيق 
تت�سمن عجزه ب  الذي �سهادة طبية 
ليتم  منه  امل�ستكي  �سماع  و  يوما   13
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اإخطار 
اأمام   تقدميه  ليتم  ال�رصيعة  حمكمة 

�سده  �سدر  اأين  الق�سائية  اجلهات 
�سخ�س  توقيف  مت  كما  اإيداع.  اأمر 
يبلغ من العمر 35 �سنة باأحد االأحياء 
حيث �سبط  بحوزته على 50 قطعة 
من خمدرات للرتويج و يقدر وزنها بـ 
20 غرام و مبلغ مايل قدره 3550 دج 
من مبيعات املخدرات اأين مت حتويله 
فتح  و  ال�رصيعة  دائرة  اأمن  مقر  اإىل 

املتورط  ب�سماع  الق�سية  يف  حتقيق 
املن�سوبة  التهم  ح�سب  الق�سية   يف 
اإليهم والذي اأكد اأنه حت�سل عليها من 
قبل �سخ�س اآخر و التحقيق متوا�سل 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال  حلني 
و تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام اجلهات 

الق�سائية. 
ع/ ر�شيد

املواالة ت�شل اإىل تفاهم حول ال�شخ�شيات املر�شحة:

بلدية راأ�س جنات ال�شاحلية  بومردا�س

تب�شة

�صعر برنت يقارب 80 دولرا للربميل اليوم الثنني بلندن

انتخاب رئي�ص جديد للغرفة ال�صفلى الأربعاء

اإحباط حماولة هجرة غري �صرعية لأربعة اأ�صخا�ص 

توقيف �صخ�صني يقومان برتويج املخدرات و�صط الأحياء ال�صعبية

وزير ال�شناعة يو�شف
 يو�شفي من اأم البواقي

اإجناز م�صنع ي�صم كل 
ال�صناعيني و الفاعلني 
يف اإنتاج مادة الأملنيوم 
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حوادث املرور

الوزير الأول اأويحيى ي�صتقبل 
وزير اخلارجية املوريتاين 

وفاة 8 اأ�صخا�ص واإ�صابة 6 
اآخرين خالل 24 �صاعة 

حتفهم  اأ�سخا�س   8 لقي 
بجروح  اآخرون   6 واأ�سيب 
جراء  اخلطورة  متفاوتة 
حوادث مرور وقعت خلل 
يف  االأخرية  �ساعة   24
بع�س املناطق من الوطن، 
اأوردتها  ح�سيلة  ح�سب 
م�سالح  االثنني  اأم�س 

احلماية املدنية.
امل�سدر  ذات  واأو�سح 
�سجلت  ح�سيلة  اأثقل  اأن 
بوفاة  اجللفة،  بوالية 
اثر  على   )2( �سخ�سني 
على  �ساحنة  انحراف 
الوطني  الطريق  م�ستوى 
زفران   بلدية   46 رقم 
تدخلت  اأخرى،  جهة  من 
املدنية  احلماية  وحدات 
من  ق�سنطينة  لوالية 

اإىل  طفل  جثة  نقل  اأجل 
امل�ست�سفى املحلي متويف 
غرقا بربكة مائية، يف حني 
من  اآخر  طفل  انقاذ  مت 
املوت،  باملكان امل�سمى 
علي  اجلديدة  املدينة 
اخلروب   بلدية  منجلي، 
وتدخلت وحدات احلماية 
املدنية لوالية غليزان من 
اإجلء  ثم  اإ�سعاف  اأجل 
�سحايا  �سخ�س   )48(
ت�سمم غدائي خلل عر�س 
دوار  امل�سمى  باملكان 
زمورة  ببلدية  زيان،  والآد 
، و كذا )22( �سخ�س اأخر 
يف  واآالم  بحمى  اأ�سيبوا 
البطن نقلوا من قبل ذات 
امل�سالح اإىل  امل�ستو�سف 

املحلي. 

االأول  الوزير  ا�ستقبل 
اأم�س  اأويحيى  اأحمد 
االثنني باجلزائر العا�سمة 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
املوريتاين  والتعاون 
ا�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد 
الذي يقوم بزيارة عمل اىل 
به  اأفاد  ح�سبما  اجلزائر، 
بيان مل�سالح الوزير االأول 
وجرى اللقاء بح�سور وزير 
عبد  اخلارجية  ال�سوؤون 

القادر م�ساهل.
و ت�سكل هذه الزيارة فر�سة 
اجلارين  للبلدين  جديدة 

لعلقات  اأكرث  لتعزيز 
والت�ساور  الثنائي  التعاون 
االإقليمية  الق�سايا  حول 
االهتمام  ذات  والدولية 
اأن  ،ويذكر  امل�سرتك 
قد  كان  املوريتاين  الوزير 
اأعرب، اأم�س االحد، عقب 
رغبة  عن  م�ساهل  لقائه 
بلده يف تطوير علقاتها 
واملميزة«  »التاريخية 
م�سيدا  اجلزائر،  مع 
بالتطورات االيجابية التي 
�سهدتها هذه العلقات يف 

ال�سنوات االأخرية. 

لوة
ري ع

ت/ب�ش



يف اإطار العملية الأمنية امل�شرتكة 
ال�رشطة  قوات  جمعت  التي 
الولئية  للم�شلحة  التابعني 
ولية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة 
املجموعة  عنا�رش  و  تندوف 
الإقليمية للدرك الوطني بتندوف، 
بداية   2018 اأكتوبر   19 بتاريخ 
ل�شمان   ،)12:00( ال�شاعة  من 
اأرواحهم  يف  املواطنني  �شالمة 
العنا�رش  قيام  اإثر  و  ممتلكاتهم  و 
م�شتوى  على  بدوريات  امل�شرتكة 
كذا  و  تندوف  مدينة  اإقليم  كامل 
القيام  مع  احل�شا�شة  النقاط 
عن  التحري  و  البحث  بعمليات 
معتادي الإجرام، مكنت العملية يف 
 )17:00( اخلام�شة  ال�شاعة  حدود 
توقيف �شخ�ص م�شتبه  م�شاءا من 
فيه - كان على منت �شيارة- على 
الأمنية  املراقبة  نقطة  م�شتوى 
مبحور الدوران باحلي اجلامعي و 
ال�رشطة  هو معروف لدى م�شالح 
و بعد حتويله اإىل مقر اأمن الولية 
الأمر  يتعلق  و   حالته  لختبار 
)ج  املكنى   ر(  .ع  )اإ  باملدعو 
 1977 �شنة  مواليد  من  امل�شعود( 
ق�شائيا  م�شبوق  هو   و  بتندوف 

يقيم بحي احلكمة بتندوف.
البحث  فرقة  ا�شتغالل  بعد  و 

للمعلومات   )BRI( التدخل  و 
مع  بالتن�شيق  و  بحوزتها  التي 
تندوف  بولية  النيابة  م�شالح 
بالتفتي�ص  الإذن  وثيقة  ل�شت�شدار 
)ج  املكنى  فيه  امل�شتبه  مل�شكن 
امل�شعوذ(، مت  العثور على اأ�شلحة 
من   02 )�شيفني  يف  متمثلة  بي�شاء 
احلجم الكبري( و مواد ت�شتعمل يف 
اأعمال ال�شحر و طال�شم  ممار�شة 
فيه  امل�شتبه  يعمل  ال�شعوذة، 
اإ�شافة  مبنزله،  حت�شريها  على 

ملالب�ص  مالب�ص داخلية لن�شاء و 
رجال عرث عليها و خمبئ بداخلها 
فوتوغرافية  �شور  و  طال�شم 
اإ�شافة   الرجال،  و  بالن�شاء  خا�شة 
لكتب ذات ال�شلة باأعمال ال�شعوذة 
، م�شاحف قراآنية مدن�شة ، اأقالم 
خ�شبية ت�شتعمل لكتابة الطال�شم ، 
و و�شادات عليها اآثار بقع من الدم 
ن�شخ   ، ب�رشي  �شعر  و  و�شوف   ،
الوطنية  التعريف  بطاقات  من 
من  )اأ�شحابها  الهويات  ملختلف 

ثالثة  و  الوطن   مناطق  خمتلف 
حمافظ )03( خمتلفة ن�شائية. 

فيه  امل�شتبه  تقدمي  و�شيتم  هذا 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�شيد  اأمام 
حمكمة تندوف،  يف ق�شية تدني�ص 
مقد�شات دينية مع ا�شتعمال مواد 
و طال�شم خطية لغر�ص ال�شحر و 
اأ�شلحة  على  احليازة  و   ال�شعوذة 
)�شيف(  الكبري  احلجم  من  بي�شاء 

بدون مربر �رشعي.

ت�شهد �شبكة الطرقات الداخلية باإقليم 
ب�شبب  م�شتمر  تدهور   ، ب�شكرة  ولية 
العيوب التي طراأت على اجلهات التي 
ا�شتفادت من عمليات الرتميم ، ر�شد 
حتقيق  دون  املاليري  من  املئات  لها 
النتائج املرجوة ، وذلك عقب التقلبات 
ال�شارع  نا�شد   . الأخرية  اجلوية 
ب�شكرة  ببلديات  املحلي  الب�شكري 
ناجي  �شيدي  وخنقة  عقبة  و�شيدي 
وزريبة  واحلو�ص  ولي�شانة  وبو�شقرون 
الوادي والفي�ص ، يف ت�رشيحات لهم مع 
الولئية  ال�شلطات   ، »الو�شط«  جريدة 
ب�رشورة التدخل العاجل لفتح حتقيق 
اإداري معمق ، حول امل�شري احلقيقي 
لوجهة املئات من املاليري املر�شودة 
العتبار  اإعادة  و  ترميم  اإطار  يف 
للنقاط ال�شوداء على م�شتوى البلديات 
املذكورة ، لكن التقلبات اجلوية ب�شبب 
من  الكثري  ك�شفت    ، الإمطار  تهاطل 
الطرقات  على   طراأت  التي  العيوب 
 ، مزرية  حالة  ت�شهد  اأ�شبحت  التي   ،
ال�شعبي  ال�شخط  من  حالة  ولد  و�شع 
 ، املركبات  و�شائقي  الراجلني  لدى 

لهجة  من  بالت�شعيد  هددوا  الذين 
الحتجاجات ، يف حالة ما مل تتدارك 
راأ�شها  على  و  الو�شية  اجلهات 
ومديرية  بالبلديات  التقنية  امل�شالح 
القائم  امل�شكل   العمومية  الأ�شغال 
قبل فوات الأوان ، خا�شة اإذا علمنا اأن 
النت�شار الفظيع للحفر و الن�شقاقات 
على م�شتوى غالبية الطرقات البلدية 
ال�شلبي  الوقع  له  كان  الولئية  و 
ال�شلبي  الأثر  له  كان  و�شع   ، الكبري 
الناقمني  املواطنني  يوميات  على 
ثانية  جهة  من   . املخزي  الو�شع  من 
ال�شعبي الولئي  اأع�شاء املجل�ص  قال 
بب�شكرة ، يف ت�رشيحات لهم مع يومية 
»الو�شط« ، اأن غالبية عمليات الرتميم 
الطرقات  ل�شبكة  والتاأهيل  وال�شيانة 
الفارط  اخلما�شي  الربنامج  خالل 
بل  ملتوية  بطرق  ، متت   2014/2009
النوع  اإمنائية من هذا  هناك عمليات 
جاء  ح�شبما  درا�شة  بدون  اأجنزت 
باملجل�ص  ال�شعب  ممثلي  األ�شنة  على 

ال�شعبي الولئي .
�شيخ مدقن 

 متكنت مع نهاية الأ�شبوع الفارط 
والتحري  البحث  م�شالح   ،
للدرك  الولئية  باملجموعة 
من   ، الأغواط  بولية  الوطني 
اإغراق   حماولة   عملية  اإجها�ص 
من  هائلة  بكمية  الولية  بلديات 
امل�رشوبات الكحولية تقدر كميتها 
خمر  وحدة    31478 بـ  الإجمالية 
ال�شتهالك  و  للرتويج  موجهة 

بطريقة غري �رشعية .
لـ«الو�شط  حملية  م�شادر   ك�شفت 
والتحري  البحث  فرقتي  اأن   «
للدرك  الإقليميتني  بالكتيبتني 
الرمل  حا�شي  من  بكل  الوطني  
ليلة  متكنت  قد  كانت  وافلو 
توقيف  من  اجلمعة  اىل  اخلمي�ص 

من  بكمية  حمملتني  �شاحنتني 
  31478 بحوايل  تقدر  الكحوليات 
قارورة خمر حملية واجنبية ال�شنع 
من خمتلف الأنواع والأ�شكال ليتم 
وت�شليمها  املحجوزات  م�شادرة 
 ، املعنية  الإخت�شا�ص  لدوائر 
فيما مت حتويل املوقوفني الثالث 
لإ�شتكمال  اخلا�شة  للم�شلحة 
قبل  معهم  القانونية  الإجراءات 
�شدهم  ق�شائية  ملفات  اإعداد 
على  اإحالتهم  مبوجبها  �شيتم 
اجلهات الق�شائية كل ح�شب اقليم 
و�شعيتهم  يف  للنظر  اإخت�شا�شه 
�شالف  اإليهم  املن�شوبة  بالتهم 

ح�شب املعلومات املتاحة .
 �شيخ مدقن 

ثالثة  اجلاري  الأ�شبوع   بحر  لقي 
اثنني  اأ�شيب  و  اأ�شخا�ص  م�رشعهم 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأخريني 
وقع  اليم  مرور  حادث  اثر  وذلك 
بريدة  دائرة  بني  الرابط  بالطريق 
اثر   ، الغواط  الولية  وعا�شمة 
وفور  نفعيتني  مركبتني   ا�شطدام 
م�شالح  �شارعت  باحلادث  اإبالغها 
املدنية  للحماية  الرئي�شية  الوحدة 
باإجالء  وقامت  املكان  عني  اإىل 
اجلثث  حفظ  مل�شلحة  ال�شحايا 
لل�شحة  العمومية  باملوؤ�ش�شة 

نقل  فيما   ، بربيدة  اجلوارية 
ال�شتعجالت  مل�شلحة  امل�شابني 
بن  اأحميدة  ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
عجيلة بالغواط ، قبل ف�شح املجال 
بالكتيبة  الطرقات  امن  �رشايا  اأمام 
الإقليمية للدرك الوطني التي بدورها 
لك�شف  احلادث  يف  حتقيق  فتحت 
املعلومات  كانت  وان  مالب�شاته 
ال�رشعة  ت�شتبعد  ل  املتوفرة  الأولية 
املفرطة و التجاوز اخلطري مع عدم 

تطبيق قوانني املرور .
�شيخ مدقن     

متكنت  خالل اليومني الأخريين م�شالح الأمن املخت�شة بولية تندوف ، من الإطاحة مب�شعوذ 
خطري ، مع ا�شرتجاع كمية كبرية من املواد التي ت�شتعمل يف ال�شحر وال�شعوذة  .

�شبط بحوزته مالب�س داخلية لن�شاء ورجال 

اأحمد باحلاج 

م�ضعوذ خطري يف قب�ضة 
ال�ضرطة بوالية تندوف 

بولية  املحلية   ال�شلطات  عجزت 
اأدرار ، يف و�شع حد لالنت�شار الفظيع 
فو�شوي  تاجر   2000 من  لأكرث 
اجلوارية  بالأ�شواق  ،ين�شطون 
الأمر   ، الأ�شبوعية  وحتى  والبلدية 
ت�شويه  يف  مبا�رشا  �شببا  كان  الذي 
الولية  لبلديات  اجلمايل  املنظر 
الكربى، موازاة مع ذلك فقد طالبت 
ال�شاأن  جمعيات حملية مهتمة بذات 
املحلية  ال�شلطات  تدخل  ب�رشورة 
ببلديات الولية لف�شخ عقود املحالت 
من  لإنت�شالها  م�شتغلة  الغري  املهنية 
حملية  جمعيات  اأرجعت   . ال�شياع  
امل�شتهلك  �شحة   بحماية  مهتمة 
ببلديات اأدرار - تيميمون - رقان - 

اأوقروت  و  برج باجي خمتار -اولف 
، النت�شار الفظيع للتجار الفو�شويني 
الذين و�شل تعدادهم الإجمايل 2000 
تاجر فو�شوي ين�شطون ب�شفته غري 
قانونية بالأ�شواق اجلوارية و البلدية 
و  الأر�شفة  اأمام  و   ، الأ�شبوعية  و 
 ، وباحلدائق  العمومية  ال�شاحات 
من طرف  الرقابية  الأدوات  لتفاوت 
وقمع  واملراقبة  التفتي�ص  م�شالح 
مديرية  مل�شالح  التابعة  الغ�ص 
الأمر   ، اأدرار  بولية  التجارة 
م�شوؤويل  قالقل  يثري  بات  الذي 
بدورهم  الذين  اجلمعيات  ذات 
بكو�ص  حمو  الولية  وايل  نا�شدوا 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة   ،

الأمنية  وامل�شالح  الو�شية   اجلهات 
وا�شعة  ل�شن حملة تطهري  املخت�شة 
النطاق  لالأماكن العمومية و النقاط 
على  للق�شاء  املرخ�شة   التجارية 
التجار الفو�شوية ، التي ت�شهد تف�شيا 
رهيبا اأثار خماوف ذات اجلمعيات ، 
التي حذرت من مغبة عدم الكرتاث 
الذي   ، املزري  التجاري  للواقع 
الت�شمم  يهدد �شحة امل�شتهلك بداء 
الغذائي ، اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 
�رشعيني  الغري  التجار  غالبية  اأن 
يعر�شون منتوجاتهم، خا�شة ما تعلق 
ال�رشيعة  الإ�شتهالكية  باملواد  منها  
التلف  بنقاط بيع  غري �شحية ب�شبب 
انت�شار املياه القذرة وتطاير الغبار . 

من جهة ثانية فقد طالبت اجلمعيات 
ال�شياق  ذات  ويف  ذكرها   �شالف 
، من  للتجند  البلديات  م�شالح هاته 
اأجل القيام بف�شخ عقود زهاء 10000 
املهنية  املحالت  من  م�شتفيد 
�شنوات   05 مرور  بعد  م�شتغلة  الغري 
ملجاأ  حولها  مما  توزيعها  من   ،
ال�شموم  لرتويج  للمنحرفني  مف�شال 
مهلو�شة  واأقرا�ص  خمدرات  من 
انتظار  ويف   ، كحولية  وم�رشوبات 
الو�شية  ال�شلطات  من  جاد  تدخل 
لزاما  يبقى  اأدرار  بالولية  واملعنية 
معاي�شة  البلديات  هاته  �شكان  على 

الو�شع املزري لأجل غري م�شمى .
�شيخ مدقن 

التي  الوطنية  احلملة  اإطار   يف 
لالأمن  العامة  املديرية  تنظمها 
الوطني للتربع بالدم يف �شفوف 
الرتاب  كامل  عرب  ال�رشطة 
بال�رشاكة  املنظمة  و  الوطني 
للتربع  الوطنية  الوكالة  مع 
و وفقا   2018 �شنة  بر�شم  بالدم 

للربنامج امل�شطر لهاته احلملة، 
بتندوف  ال�رشطة  م�شالح  تنظم 
الولية  اأمن  مقر  م�شتوى  على 
الدم  حقن  مركز  مع  بالتن�شيق 
قوات   - لتربع  حملًة  بتندوف، 
التابعني  املوظفني  و  ال�رشطة 
و  الأ�شالك  خمتلف  من  لها 

الرتب و امل�شتخدمني- بالدم و 
ذلك خالل اأيام )21 و 22 و 23( 
اجلارية  ال�شنة  من  اأكتوبر  �شهر 

.2018
 و يندرج  هذا الن�شاط الت�شايل 
النبيلة  امل�شاعي  جت�شيد  �شمن 
بها م�شالح  تقوم  فتئت  ما  التي 

و  للمواطن  خدمة  ال�رشطة 
اأ�شمى  جت�شيد  يف  ال�شتمرار 
املرتبطة  ال�رشطية  الأدوار 
يف  �شالمته  و  اأمنه  ب�شمان 
و  الظروف  و  املنا�شبات  كل 

الأحوال.
اأحمد باحلاج 

موازاة مع التم�شك  بف�شخ عقود املحالت املهنية الغري م�شتغلة

قطرة دم ت�شاوي احلياة

2000  ت�جر فو�ضوي ب�أدرار يفر�ضون منطقهم

�ضرطة تندوف تنظم حملة تربع ب�لدم 

عمليات الرتميم التهمت املاليري دون 
حتقيق النتائج املرجوة

يف عمليتني منف�شلتني مل�شالح الدرك 
الوطني بحا�شي الرمل و اأفلو 

دائرة بريدة بالأغواط 

تدهور �ضبكة الطرق�ت 
الداخلية بب�ضكرة 

 اإجه��ض حم�ولة اإغراق االأغواط
 بـ 31478  ق�رورة خمر غري مرخ�ضة 

 م�ضرع ثالثة اأ�ضخ��ض و اإ�ض�بة 
اثنني يف ح�دث مرور األيم 
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و يقرتح هذا ال�صالون الذي يجمع 
ع�رشين عار�صا على عديد الزوار 
اجلمهور  و  البناء  مهنيي  بني 
العري�ض خمتلف منتجات الأ�صغال 
يف  املتوفرة  للمباين  الداخلية 
و  كيفا  و  كما  الوطنية  ال�صوق 
التعمري  جلنة  لرئي�صة  ا�صتنادا 
باملجل�ض  العمرانية  التهيئة  و 
و  جرادي  ملياء  الولئي  ال�صعبي 
فاإن  معمارية  مهند�صة  اأي�صا  هي 
الأ�صغال  مواد  يف  "ال�صتثمار 
الداخلية للمباين رافق ب�صكل كبري 
جهود  دعم  و  ال�صكنية  الور�صات 

التنمية املحلية."
باأن  ال�صياق  هذا  يف  اأ�صافت  و 
النوع  لهذا  املحليني  املنتجني 
اأداء  مراحل  بلغوا  املواد  من 
برامج  خمتلف  بف�صل  "ملحوظة 
دعم ال�صتثمار املطبقة من طرف 
الدولة." و يف هذا ال�صياق اأو�صحت 

ال�صيدة جرادي باأن هذا النوع من 
التظاهرات ي�صمن التبادل 

بني مهنيي قطاع البناء و الأ�صغال 
على  بالإطالع  ي�صمح  و  العمومية 
متطرقة  القطاع  م�صتجدات  اآخر 
لهذا  الكبري  الإيجابي  لالأثر 
املوعد القت�صادي يف خمططات 
هذا  ي�صكل  كما  املتعاملني،  عمل 
لإبراز  فر�صة  الدويل  ال�صالون 
ت�صنيع  جمال  يف  املحرز  التقدم 
جتهيزات  و  احلديدية  الهياكل 
ملحقات  و  الأبواب  مثل  البناء 
اتفاقيات  �صمن  املنتجة  التاأثيث 
اأجنبية ح�صب  �رشاكة مع �رشكات 
ما لوحظ و من جهته �صلط الأمني 
العام للولية ال�صيد �صعيد اأخروف 
افتتاح  مرا�صم  على  اأ�رشف  الذي 
اأهمية  على  ال�صوء  ال�صالون  هذا 
�صت�صمح  التي  التظاهرة  هذه 
خلق  و  الوطني  املنتج  برتقية 

ديناميكية ت�صجع ال�صتثمار.
ال�رشاكة  اتفاقيات  ت�صجيع  يعد  و 
القطاع  يف  الفاعلني  خمتلف  بني 

التظاهرة  هذه  اأهداف  بني  من 
ال25  غاية  اإىل  �صتتوا�صل  التي 
�صت�صارك  التي  و  اجلاري  اأكتوبر 
فيها موؤ�ص�صات �صغرية مت اإن�صاوؤها 
يف اإطار ال�صندوق الوطني للتاأمني 
مالية  موؤ�ص�صات  و  البطالة  على 
اأو�صحه  ما  ح�صب  تكوينية  و 
اأجنحة  على  عالوة  و  املنظمون 

البناء  �صالون  يقرتح  العر�ض 
مبناق�صات  متبوعة  حما�رشات 
بتنمية قطاع  تتعلق  حول موا�صيع 
البناء و الأ�صغال العمومية و احرتام 
امل�صاريع  اإجناز  و  البناء  معايري 
يف  البتكار  �رشورة  اإىل  اإ�صافة 
متت  ما  ح�صب  املعماري  النمط 

الإ�صارة اإليه. 

مت خالل ال�شالون الدويل الأول للبناء و الأ�شغال العمومية لل�شرق اجلزائري الذي افتتح بدار الثقافة 
مالك حداد بق�شنطينة ت�شليط ال�شوء على املواد املحلية املخ�ش�شة لالأ�شغال الداخلية للمباين و املتعلقة بكل 

من الرت�شي�س و الكتامة و الدهن و تلبي�س الواجهات.

ق�شنطينة

م٫�س

ال�شالون الأول للبناء و الأ�شغال العمومية 

�شعيدة

بلدية ال�شطارة يف جيجل 

غليزان 

العا�شمة

موؤ�ش�شة ميرتو اجلزائر

منطقة �شعبة بن كربوع اجللفة

الإطاحة مبروج الأقرا�ص املهلو�شة بحي داودي مو�شى 

�شكان قرية زرزور ي�شتكون من تفريغ القمامة 

توزيع 900 �شكن عمومي ايجاري قبل نهاية ال�شنة اجلارية 

حجز و اإتالف 14 طن 
من اللحوم الفا�شدة 

توقف خدمة ال�شلم 
امليكانيكي مبحطة خليفة 

بوخالفة ملدة 5 اأ�شابيع 

م�شرع �شخ�شني يف حادث مرور 

التي  الرقابة  و  التفتي�ض  عمليات  مكنت 
مل�صالح  املختلطة  الفرق  بها  قامت 
التجارة  مديرية  و  البيطرية  املفت�صية 

بولية اجلزائر 
حجز  من  املا�صية  ا�صهر  الت�صعة  خالل 
اللحوم  من  طن   14 من  اأزيد  اإتالف  و 
علم  الفا�صدة، ح�صبما  البي�صاء  و  احلمراء 
يو�صفي  بالولية  البيطري  املفت�ض  من 
ت�رشيح  يف  يو�صفي  اأو�صح  و  احلليم  عبد 
التجارة  مديرية  اأعوان  و  البياطرة  اأن 
لولية اجلزائر �صمن فرق رقابة خمتلطة  
من  الأوىل  ا�صهر  الت�صعة  خالل  متكنوا   ،
ازيد  اتالف  و  حجز  من  اجلارية  ال�صنة 
من 14 طن من اللحوم الفا�صدة التي كانت 

موجهة لال�صتهالك الب�رشي .
و بينت ح�صيلة املفت�صية ان ما ل يقل عن 
11436.3 كغ ) ازيد من 11 طن( من اللحوم 
اللحوم احلمراء )  البي�صاء و 3767 كغ من 
ازيد من 3.7 طن( مت �صبطها على م�صتوى 
عديد املرافق ) حمالت جزارة ، حمالت 
بيع الدواجن (  تبني انها فا�صدة و ل ت�صلح 
بناء على  التخل�ض منها  لال�صتهالك و مت 
ذلك ، ي�صيف املتحدث و يف �صياق ن�صاط 
ذات الفرقة مت اأي�صا حجز و اإتالف 97 كغ 
اإىل  اإ�صافة  الفا�صد،  املفروم   اللحم  من 
من  اأزيد  و  النقانق   من  كغ   206.9 كمية 
الفا�صدة. و يف نف�ض  73 كغ من ال�صماك 
الفرتة --ي�صيف امل�صدر-- مت حجز ما ل 
يقل 414.4 كغ من خمتلف انواع الجبان.

املفت�صية  بياطرة  عمل  اأن  يو�صفي  قال  و 
التي مت  و  ي�صمل مراقبة حمالت اجلزارة 
ال�صنة  بداية  منذ  منها   969 عند  التوقف 

املعايري  مطابقة  مدى  على  للوقوف   ،
امل�صتهلك  نحو  اللحوم  لت�صويق  املطلوبة 
ال�صحة  و  ال�صالمة  ت�صمن  بطريقة 

العمومية ، 
كان  الدواجن  لبيع  حمال   976 اأن  م�صيفا 
اي�صا حمل مراقبة من قبل اأع�صاء الفرقة 

امل�صرتكة امل�صار اإليها.
و  اللحوم  حتويل  وحدات  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
غرف التربيد و وحدات انتاج البي�ض و كذا 
وحدات و موؤ�ص�صات اإنتاج و حتويل احلليب 
و م�صتقاته ) الجبان و الياورغت و الألبان 
الرقابة  اإجراءات  اإىل  بدورها  تخ�صع   )
ي�صل  الذي  املنتوج  يكون  اأن  اأجل  من 
للم�صتهلك م�صمونا و اآمنا و يف هذا الإطار 
النظافة  مكاتب  �صمن  البياطرة  يعمل 
للبلديات ال  57   باجلزائر العا�صمة على 
التاأكد من نوعية اللحوم املوجهة للزبون، 
باأزيد من  القيام  ال�صياق  و قد مت يف هذا 
4400 تدخل على م�صتوى حمالت اجلزارة 
 339 و  احلمراء  و   البي�صاء  اللحوم  لبيع 
  ، املجمدة  الأ�صماك  و  اللحوم  لبيع  حمل 
تدخل   3390 من  باأزيد  القيام   جانب  اإىل 
العامية،   الغذائية  املواد  بيع  عرب حمالت 
و ما يزيد عن 1500 تدخل خا�ض مبراقبة 
�صاحنات  و  امل�صالخ  و  املذابح  و  الفنادق 

التربيد و امل�صت�صفيات.
كما م�صت عملية الرقابة اخلا�صة باملكاتب 
للتربيد و 683  للنظافة 382 غرفة  البلدية 
وحدة لتحويل احلليب ، اىل جانب مراقبة 
 3100 من  ازيد  و  بالعا�صمة  مطعم   6400
ي�صيف  املرطبات،  و  احللويات  لبيع  حمل 

يو�صفي. 

اأن  اجلزائر  مرتو  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
على  امليكانيكي  ال�صلم  خدمة 
بوخالفة  خليفة  حمطة  م�صتوى 
ديدو�ض  �صارع  اإىل  املوؤدي  و 
 5 العمل ملدة  عن  �صتتوقف  مراد 
اأ�صابيع متتالية ابتداء من يوم اأم�ض 
اأو�صحت موؤ�ص�صة مرتو  و  الثنني. 
اأن م�صتعملي  اجلزائر يف بيان لها 
ال�صلم امليكانيكي رقم 1 املف�صي 
ل�صارع ديدو�ض مراد التابع ملحطة 
عن  �صيتوقف  بوخالفة،  خليفة 
الثنني  غد  يوم  من  ابتداء  العمل 
املواقف لـ 22 اأكتوبر 2018 و ذلك 
�صتدوم  التي  ال�صيانة  اأ�صغال  لبدء 

5 اأ�صابيع.

عمليات  اأن  اإىل  البيان  اأ�صار  و 
تقوم  التي  "الدورية"  ال�صيانة 
هي  اجلزائر،  ميرتو  موؤ�ص�صة  بها 
على  احلفاظ  اأجل  من  "�رشورية 
اأمن  �صمان  و  املعدات  �صالمة 
اأكدت  م�صتعملي ميرتو اجلزائر"و 
مبحطة  العاملني  اأن  املوؤ�ص�صة  
موجودين  بوخالفة  خليفة  ميرتو 
اأو  اأي خدمة  لتقدمي  مواقعهم  يف 
مرافقة يحتاجها امل�صافرون، كما 
و�صعت رقما مل�صلحة الزبائن 779 
sav. 778 021 و عنوانا اإلكرتونيا
alger@rapt-eldjazair.
و  ال�صتف�صار  اأجل  من   com

ال�صتعالم. 

اأودي م�صاء  اول اأم�ض حادث مرور 
األيم وقع بالطريق الوطني رقم 46 
باملنطقة امل�صماة �صعبة بن كربوع 
التابعة لبلدية الزعفران  ايل مقتل 
العمر 30و40  يبلغان من  �صخ�صني 
اإنحراف  يف  متثل  احلادث   ، �صنة 

وانقالب �صاحنة من نوع هينو ،كما 
م�صلحة  ايل  ال�صحيتني  نقل  مت 
ال�صارف  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
من طرف عنا�رش احلماية املدنية 

التابعة لوحدة ال�صارف .
بوخالفة م�شطفى

ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  متكن 
الق�صائية لالأمن احل�رشي الأول 
املدعو  �صخ�ض  توقيف  من 
)ز.ع( يبلغ من العمر 19 �صنة اإثر 
موؤثرات  ق�صية حيازة  تورطه يف 
اأقرا�ض مهلو�صة  عقلية يف �صكل 
�رشعية  غري  ب�صفة  بيعها  ق�صد 
خالل  الق�صية  وقائع  تعود  حيث 

اأثناء  و  املا�صي  الأ�صبوع  نهاية 
بحي  الفرقة  لعنا�رش  دوريات 
لفت  ب�صعيدة  مو�صى  داودي 
اإنتباههم ل�صخ�ض معتاد الإجرام 
ال�رشطة  عنا�رش  م�صاهدته  لدى 
اإحدى  مدخل  اىل  هاربا  توجه 
العمارات ليتم مالحقته وتوقيفه 
مالحظة  مت  اأين  الأول  بالطابق 

للعمارة  الكهربائي  العداد  خزانة 
تفقده  بعد  و  مفتوح  وجد 
من  �صفائح  �صتة  بداخله  وجد 
واحدة  كل  العقليـــــة  املوؤثرات 
اأقرا�ض مهلو�صة ما عدا   10 بها 
لتبلغ  اأقرا�ض  ت�صعة  بها  واحدة 
املحجوزة  الجمالية  الكمية 
قر�ض   59 العقلية  املوؤثرات  من 

الو�صط  يف  املعروفة  مهلو�ض 
كري�صتال  بال�صاروخ  الجرامي 
مبلغ  على  بحوزته  عرث  كما 
نتاج ترويج هذه  مايل معترب من 
اإجراء  ذلك  بعد  لينجز  ال�صموم 
اأثرها  و قدم على  ق�صائي �صده 

اأمام نيابة اجلمهورية .
خلدون.ع 

ببلدية  زرزور  قرية  �صكان  عرب   
عا�صمة  من  لل�رشق  ال�صطارة 
الكورني�ض عن تدمرهم من وجود 
من  بالقرب  العمومية  املفرغة 
روائح  من  يتبعها  وما  �صكناتهم، 
كريهة وتناثر بقايا القمامة خا�صة 
تهاطل  اأو  الرياح  هبوب  عند 

يوثر  ماقد  وهو  القوية،  الأمطار 
املواطن  و�صحة  البيئة  على  �صلبا 
الأهايل  فهوؤلء  الأوىل،  بالدرجة 
اإنت�صار  من  يتخوفون  باتوا 
الأمرا�ض اخلطرية واملعدية مثل 
واحل�صا�صية""  والربو  ال�صل   ""
ماأزق �صحي  تدخلهم يف  قد  التي 

ل خمرج منه.  
مت  املفرغة  هذه  فاإن  للتذكري   ،
كانت  بعدما  زرزور  اىل  حتويلها 
يف منطقة قريبة من م�رشوع �صد 
دوار  باإقليم  املتواجد  بو�صيابة 
م�صاط . لكن ما حري  بال ال�صكان 
يف  و�صعها  يتم  مل  للماذا  اأكرثهو 

منطقة غابية بعيدة عن التجمعات 
انت�صار  خطر  عن  بعيد  ال�صكنية  
ل�صان  وكاأن  الفتاكة  الأمرا�ض 
الهواء  لنا  اتركوا   "" يقول  حالهم 
النقي بعدما عانينا من اإنعدام  كل 

�صيء"
ر�شيد هزيل 

عمومي  �صكن   900 توزيع  �صيتم 
قبل  غليزان  ببلدية  اإيجاري 
علم  ح�صبما  ال�صنة،  هذه  نهاية 
واأو�صح  الدائرة   رئي�ض  من 
حممد بن طاطا اأن هذه احل�صة 
ال�صمية  القائمة  ن�رش  مت  التي 
الأحد  اليوم  منها  للم�صتفيدين 
التهيئة  عملية  حاليا  ت�صهد 

اخلارجية . و�صت�صتفيد من هذه 
ال�صكنات عائالت تقطن ب�صكنات 
ه�صة وغري لئقة على غرار تلك 
و  "الطوب"  بحيي  تقطن  التي 
ال�صعبية  الأحياء  وبع�ض  "الرق" 
امل�صوؤول   ذات  وفق  باملدينة، 
وت�صكل هذه ال�صكنات املربجمة 
جزء  ال�صنة  نهاية  قبل  للتوزيع 

من ح�صة اإجمالية تقدر بــ 1500 
اإيجارية  عمومية  �صكنية  وحدة 
طلبات  عدد  فاإن  لالإ�صارة   .
اليجاري  العمومي  ال�صكن 
 24 فاقت  قد  غليزان  ببلدية 
الدائرة   رئي�ض  وفق  طلب،  األف 
حظيت  فقد  بالذكر  اجلدير 
ي�صمل  بربنامج  غليزان  ولية 

�صكنية  وحدة  األف   76 من  اأكرث 
بر�صم  وذلك  ال�صيغ  خمتلف  يف 
املخططني اخلما�صيني )2010-

2014( و)2015-2019( مت اإجناز 
57 األف وحدة �صكنية منها، فيما 
يف  وحدة  األف   19 قرابة  توجد 
مديرية  وفق  الجناز،   طور 

ال�صكن.
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�سقوط القبة احلديدية .. ووهم اجلبهة الداخلية
ر�مي �أبو زبيدة 

تزد�د �ل�شكوك يومًا بعد يوم 
�لقبة �حلديدية  �أد�ء  حول 
غزة  من  �نطلق  �أيام  فقبل 
�لأول  �شقط  �شاروخان، 
�ل�شبع،  بئر  يف  منزل  على 
قرب  �شقط  فقد  �لثاين  �أما 
»تل �أبيب«، وكان �لالفت يف 
ذلك �أن �لقبة �حلديدية مل 
مع  �ل�شاروخني،  تعرت�ض 
كانت  وقّوتهما  مد�هما  �أن 

مفاجئة لالحتالل.
�لدفاعي  �لنظام  �أد�ء 
و�لقدرة  �لتقنية  عايل 
�ل�شو�ريخ  �إ�شقاط  على 
�شحافة  لدى  جدًل  �أثار 
و�لكتاب،  و�ملر�قبني  �لعدو 
معهد  رئي�ض  يوفال  يور�م 
يف  �لنفعالية  �لأبحاث 
مقاًل  كتب  حيفا  جامعة 
حول  �أحرنوت  يديعوت  يف 
لالأمن  �خلطري  �لوهم 
هل  فيه  يت�شاءل  �ملطلق، 
و�لو�شائل  �حلديدية  �لقبة 
�لتكنولوجية  �لدفاعية 
�حلماية  توفري  على  قادرة 

للمجتمع �ل�شهيوين؟
وذكر يور�م يوفال يف مقاله، 
�لعرت�ف  �إىل  بحاجة  نحن 
عايل  دفاعي  نظام  �أي  باأن 
يوفر  �أن  ميكنه  ل  �لتقنية 
�إذ�  حتى  �ملطلق،  �لأمن 
يقودوننا  �شيا�شيونا  كان 
�لعتقاد  �إىل  �أخرى  مرة 
�لأمر  هذ�  ذلك،  بغري 
و�شينفجر  وخطري  هر�ء 
يجب  نحن  وجوهنا،  يف 
على  ونعمل  ت�شغي  �أن 

قيادة  تعليمات  ��شتيعاب 
ما  مثل  �لد�خلية،  �جلبهة 
بئر  يف  تامانو،  مريي  فعلت 
�ل�شبع عندما �أ�شاب �شاروخ 

منزلها.
يجب  �لكاتب،  و�أ�شار 
يف  يعي�ض  من  كل  على 
ي�شمعها،  �أن  »�إ�شر�ئيل« 
�إن  �أي�شًا،  ي�شتوعبها  و�أن 
�شيا�شيينا  �أن  هي  �حلقيقة 
يخربونا  �أن  يريدون  ل 
�حلديدية،  �لقبة  عن 
�شد  �لأر�شي  و�حلاجز 
�أنظمة  من  وغريها  �لأنفاق 
»�إن قدرة  �لباهظة:  �لدفاع 
لي�شت  �لدفاعية  �لنظام 
بئر  يف  �أنقذنا  ما  حمكمة. 
�لت�شرفات  كان  �ل�شبع 
للمو�طنة«،  �ل�شحيحة 
هذه هي �حلقيقة، ونحتاج 
ون�شتطيع �أن نعي�ض مع هذه 
لن  حماية،  �أي  �حلقيقة، 
وهم  �إن  �أبد�ً،  مثالية  تكون 
�لأمن �ملطلق، �لذي يتظاهر 
ويعدنا به �ل�شيا�شيون يظهر 
وهم  �أنه  وتكر�ر�ً،  مر�ر�ً  لنا 

خاطئ وخطري.
هي  هذه  لي�شت  و�أو�شح: 
ي�شطر  �لتي  �لأوىل  �ملرة 
�لعمل  بهذ�  للقيام  �جلي�ض 
حتظى  ل  و�لتي  �لقذر 
�جلمهور  عند  ب�شعبية 
�لإ�شر�ئيلي، ومن �شبه �ملوؤكد 
�لأخرية،  �ملرة  تكون  لن 
�لتحالف،  �أع�شاء  حتى 
ذلك  يقولون  ل  �لذين 
با�شتمر�ر  يوؤكد  �شر�حة، 
�لدفاعية  �لقدر�ت  �أن 
تقودنا  لـ«�إ�شر�ئيل«  �لر�ئعة 

�جلبهة  باأن  �لعتقاد  �إىل 
�لإ�شر�ئيلية  �لد�خلية 
�حلماية  �إىل  طريقها  يف 
نعي�ض  �شوف  و�أننا  �لكاملة، 
حتت  �أمان  يف  قريبا  جميعا 
درع �لدفاع متعدد �لطبقات 
�حلديدية،  �لقبة  من 
يف  �لتكنولوجي  و�حلاجز 
غزة  قطاع  �أنحاء  جميع 
�لأنظمة  من  وغريها 
و�لتي  �ملكلفة  �لدفاعية 

�شتحمينا من �لأذى.
يقودنا  يوفال  يور�م  وقال 
�شيا�شيونا �إىل �لعتقاد باأنه 
�لأزمة،  وقت  ي�شل  عندما 
�حلديدية  �لقبة  �شت�شمن 
من  �لآلف  مئات  �أن 
�شو�ريخ حزب �هلل وحما�ض 
لن توؤذينا، هذ� لي�ض جمرد 
مطلق،  هر�ء  �إنه  خطاأ، 
وجهنا  يف  �شي�شدمنا  هر�ء 
�لع�شكرية  �ملو�جهة  خالل 
ح�شل  كما  �ملقبلة،  �لكربى 
هذ� �لأ�شبوع يف �شقة مريي 
يف  �لثالثة  و�أطفالها  تامانو 

بئر �ل�شبع.
�أنه  يقرتح  �شخ�ض  �أي 
يف  �أو  �لآن  باإمكاننا، 
�مل�شتقبل، �أن نكون حمميني 
على  �لأذى  من  متاًما 
وذلك  �لد�خلية،  �جلبهة 
�لدفاع  منظومات  بف�شل 
هو   - لدينا  �ل�شاروخية 

بب�شاطة يكذب علينا.
ي�شر  ملاذ�  يور�م  ويت�شاءل 

�ل�شيا�شيون بالكذب علينا؟
قدم  �شهرين،  حو�يل  قبل 
بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ض 
�لأمني  »�ملفهوم  نتنياهو 

�لرئي�شي  هدفه   .»2030
هائلة  �أمو�ل  �إ�شافة  هو 
�جلوي  �لدفاع  �أنظمة  �إىل 
على  �ل�شيرب�ين  و�لدفاع 
�لربية،  �لقو�ت  ح�شاب 
تعزيز  �أخرى،  بعبارة 
�لد�خلية،  �جلبهة  دفاعات 
قدرة  تاآكل  ح�شاب  على 
على  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�ض 
�شريع  �نت�شار  حتقيق 
�لأر�ض،  على  وحا�شم 
»كن  �ل�شيا�شيون:  لنا  يقول 
نر�قبك«،  نحن  مطمئنا، 
�أي  ندخر  ولن  لنا،  �شوت 
تكون  حتى  �ملال  من  مبلغ 

حممًيا متاًما.
ي�شر  ملاذ�  ملاذ�؟  لكن 
�لكذب  على  �ل�شيا�شيون 
علينا مر�ر�ً وتكر�ر�ً باإخبارنا 
تكنولوجيا  عجائب  عن 
�لتي  �لإ�شر�ئيلية  �لدفاع 
ملاذ�  �خرت�قها؟  ميكن  ل 
يخربوننا �أن �ل�شو�ريخ ذ�ت 
�شتحمينا  �لعالية  �لتقنية 
�أي  و�إحباط  �شر  كل  من 
مبو�طني  لالإ�شر�ر  �إمكانية 
هو  �جلو�ب  »�إ�شر�ئيل«؟ 
نحن  �لب�شرية  بالطبيعة 
كثري�  ذلك  �شماع  نريد 
و�شيا�شيونا،  ون�شدقه، 
يف  وفّعالون  �أذكياء 

�لت�شويق.
ل  م�شكلة:  هناك  �أن  و�أ�شار 
�لأمن  ��شمه  �شيء  يوجد 
هناك.  يكون  ولن  �ملطلق. 
حتت  د�ئما  نعي�ض  نحن 
�خلطر،  من  معني  م�شتوى 
هي  �لعقلية  �ل�شحة  ومن 
�لقدرة على �لعي�ض مع هذه 

�ملعرفة، �لعي�ض مع �شك ويف 
ب�شكل  وتعمل  �خلطر،  ظل 

طبيعي، وت�شعر بالر�حة.
�جلبهة  يف  نحتاجه  ما 
�لد�خلية لي�ض �إمياًنا �أعمى 
بل  متاًما،  حمميون  �أننا  يف 
عند  للعمل  �ل�شتعد�د 
�أنظمة  �شتقوم  مهاجمتنا. 
بنجاح  �جلوي  �لدفاع 
�لتي  �ل�شو�ريخ  باعرت��ض 
كلها.  لي�ض  لكن  �شت�شربنا، 
جبهة  عن  بديل  يوجد  ل 
مت  جيد�ً  مدربة  د�خلية 

�إعد�دها لأي حتد.
 %  100 �شحيح  و�أو�شح: 
للتعامل  �لو�شائل  لدينا  �أن 
�ل�شو�ريخ  تهديد  مع 
�لد�خلية  �جلبهة  على 
يف  وهي  �لإ�شر�ئيلية، 
جدير  تقني  �إجناز  �لو�قع 
يف  مهم  وعن�شر  بالعتز�ز، 
�لد�خلية.  �جلبهة  حماية 
لكن لديهم �شروخ، و�شتظل 
�لرغبة  هناك د�ئما �شقوق، 
و�لدفاع  �ملطلق،  �لأمن  يف 
�لد�خلية،  �جلبهة  عن 
�أن  ومبا  خطري.  وهم  هو 
بهذ�،  يخربونا  لن  �شيا�شيينا 
�أن نكون م�شتعدين  فينبغي 
قيادة  تعليمات  لتنفيذ 
ما  وهو  �لد�خلية،  �جلبهة 
فعلته مريي تامانو، وبذلك 
هذ�  �أطفالها.  حياة  �أنقذت 
�لذي  �حلقيقي،  دفاعنا  هو 
وممار�شته،  تغذيته  يجب 
حتى لو مل ي�شف نقاًطا �إىل 
��شتطالعات  يف  �ل�شيا�شيني 

�لر�أي.
متابعتنا  خالل  ومن 

�حلديدية  �لقبة  لعمل 
تكنولوجي  نظام  �أي  فاإن 
�لثغر�ت  من  فيه  يوجد 
�ملقاومة  ميكن  ما  و�لعجز 
و�خرت�قه،  جتاوزه  من 
�لفل�شطينية  �ملقاومة 
منذ  �لنظام  هذ�  خربت 
حتى   2011 عام  �نطالقه 
على  تعمل  وهي  �ليوم، 
فيها  مبا  �ملجالت  كل 
و�لتكنولوجي  �لإلكرتوين 
فعاليته  من  و�حلد  للتقليل 
من  ميكنها  مبا  وعجزه 
�لد�خلية  �لإ�شر�ر باجلبهة 
ملمو�ض  ب�شكل  �ل�شهيونية 

يف �أي مو�جهة قادمة.
نف�شه  �ل�شهيوين  �لحتالل 
�حلديدية  �لقبة  �أن  يعي 
ل�شد  كافية  غري  باتت 
�ل�شاروخية،  �لهجمات 
قدر�ت  تطور  مع  �شّيما 
�ل�شنو�ت  خالل  �ملقاومة 
�شو�ريخ  و�متالكها  �ملا�شية 
من  نقطة  �أي  �إىل  ت�شل 
وكاأين  �ملحتلة،  فل�شطني 
و�ل�شر�يا  �لق�شام  بر�شالة 
بعد �لتهديد �ل�شهيوين �أتت 
جربوت  وحتطم  لتذكرهم 
�لذي  وغباءها  »�إ�شر�ئيل« 
بال�شتخد�م  يتكرر  قد 
و�أنه  و�لعدو�ن،  �لع�شكري 
�مل�شاكل  كل  لهم  يحل  �شوف 
لهم  لتقول  �ملقاومة  مع 
هل  �لتقدير،  �إخطاأمت  �إن 
حماية  على  قادرون  �أنتم 
هل  �لد�خلية؟  جبهتكم 
حماية  على  قادرون  �أنتم 
قو�عدكم  مطار�تكم، 

�لع�شكرية، مو�نئكم ..؟  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

والية تب�شة 
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 

م�شلحة التنظيم العام
مكتب اجلمعيات و االنتخابات

رقم /01/و ت/ م ت �ش ع / م ت ع / م ج اإ /2018

و�سل اإ�ستالم التبليغ باملطابقة القانونية 
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مع 

باجلمعيات
املر�سوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف 16 فيفري 2015

- طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

- طبقا لأحكام املر�سوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف 16 فيفري 
2015 الذي يحدد الأحكام و القانون الأ�سا�سي النموذجي املطبق على 

النادي الريا�سي الهاوي املعدل و املتمم 
القانونية  املطابقة  ملف  اإ�ستالم   2018 جانفي   23  : اليوم  هذا  مت 
الأ�سا�سي  القانون  على  اأدخلت  التي  و   2017 اأكتوبر   10 املوؤرخة يف 

للجمعية الريا�سية امل�سماة : اجلمعية الريا�سية للولية تب�سة 
امل�سجلة حتت رقم /60 بتاريخ 17 جويلية 2000

املقيمة ب ولية تب�سة  
يرتاأ�سها ال�سيد)ة( :  جربوع عبد احلميد بن حممد 

و بالتايل القيام بالإجراءات الإ�سهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 
من القانون ال�سالف للذكر 

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

الأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة ال�رضاقة
حي 100 م�سكن عمارة E05 رقم 02 ال�رضاقة 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
املادة 707 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ساء  ق�سائية مبجل�س  نعيمة حم�رضة  ق�سطويل  الأ�ستاذة/  نحن 
املذكور  اعاله و املوقعة ادناه لفائدة :القر�س ال�سعبي اجلزائري �رضكة عمومية اقت�سادية ذات ا�سهم ممثل من طرف مديره العام 

وكالة بوزريعة 
الكائنة ب : بوزريعة �سارع املركز التجاري اجلديد رقم 22 اجلزائر يف حقه الأ�ستاذة : بلقا�سمي ليلى املحامية 

�سد ال�سيد/ بو�رضيط فار�س خمت�س يف �سناعة اأدوات من البال�ستيك  
الكائن عنوانه ب : طريق بو�ساوي رقم 233 حمل اأولد فايت 

بناء على الأمر الأمر  بجلب و بيع الأموال املرهونة ال�سادر عن الرئي�س حمكمة ال�رضاقة ، بتاريخ : 2018/04/22
ترتيب رقم : 18/01904 ، حتت رقم : 18/1594

الكائن مقره بطريق بو�ساوي رقم 233 حمل  ناأمر بجلب و بيع الأموال املرهونة من طرف املطلوب بو�رضيط فار�س   "  : املت�سمن 
اأولد فايت لفائدة الطالب القر�س ال�سعبي اجلزائري و املتمثلة يف الألت و املعدات املحددة مبوجب عقد رهن حيازي على الألت 
و املعدات اخلا�سة بالتجهيز بتاريخ 2013/12/01 و منح هذا البيع للطالب ل�ستفاء مبلغ الدين املقدر ب 4.742.414.03 دج ، زائد 

م�ساريف التنفيذ مع القول بالرجوع اإلينا يف حالة وجود ا�سكال .
بناءا على حم�رض حجز تنفيذي وجرد ال�سادر عن مكتبنا نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف : 

 48  advice Moule pot pépinière  09112  model  02/2009  Plastic thermo forming machine date
empreintes

ب�سعر افتتاحي قدره : 4.742.414،03 دج و هذا يوم : 2018/11/05 على ال�ساعة الرابعة م�ساءا ب : طريق بو�ساوي رقم 233 حمل اأولد 
فايت ، اإ�سافة اإىل اأن الرا�سي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ساريف .

حتت �سائر التحفظات  اتباثا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون .

ANEP N°: 831765 الو�شط:2018/10/23

الو�شط:2018/10/23

الو�شط:2018/10/23

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

الأ�ستاذ/ �رضابي عبد الكرمي
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 0770.33.29.50/05.40.01.52.32

GMAIL.COM/EMAIL@MTR.CHERABI.HUISSIER2

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ستاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�سائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�سع ختمه و املوقع اأدناه 

لفائدة /ورثة قري�سي خليفة ابن العربي بناته من الزوجة الأوىل املطلقة و هن 1/قري�سي �سمرية ال�ساكنة ب/686 م�سكن رقم 4 �سالح باي ولية ال�سطيف 2/قري�سي هادية ابنة ال�ساكنة ب/84 
حي البناء دايل اإبراهيم اجلزائر و 3/ قري�سي ن�سيمة ال�ساكنة ب حي 200 م�سكن عمارة م رقم 4 اأولد يعي�س البليدة

بتاريخ  امل�سلمة  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور   17/00521 الفهر�س  رقم   16/07380 اجلدول  رقم   2017/01/19 بتاريخ  العقاري  الق�سم  بئرمرادراي�س  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  على  -بناءا 
2017/10/30 حتت رقم 2017/4531.

وبناءا على / اأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2018/05/07 حتت رقم 2018/2862.
نعلن للجمهور بانه �سي�رضع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل يف �سقة �سكنية ذي ملكية م�سرتكة تقع بالطابق الثالث )3( بعمارة رقم 6 ب �سقة رقم 05 حي فوجرو بوزريعة اجلزائر ت�ستمل 
على اأربعة غرف )4( مطبخ،حمام،مرحا�س ، و مرافقها ، تبلغ �سبعة و �سبعون مرتا مربعا و �ستة دي�سمرت مربع)77.06 م( و ن�سبة اأربع و خم�سون جزء من الألف 1000/54 من الأجزاء امل�سرتكة 

قطعة رقم 7.و هذا ح�سب اجلدول الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف )1990/01/27( جملد 42 رقم 39.
على اأ�سا�س �سعر اإفتتاحي قدره �ستة ماليني و �ستة مئة و�سبعة األف  و �سبعمائة و خم�سة و ت�سعون دينار جزائري)6.607.795.00 دج( ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد يوم 2018/11/27 ، مبحكمة 

بئرمرادراي�س الكائنة �سعيد حمدين بئرمرادراي�س اجلزائر العا�سمة قاعة البيوع العقارية على ال�ساعة 13.00 �سا زوال 
�رضوط البيع : اإ�سافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط املحكمة بتاريخ 2018/01/30 ، حتت رقم 2018/18  فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية 

مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�سة 5/1 من الثمن و امل�ساريف  و الر�سوم امل�ستحقة  بوا�سطة �سيك م�سمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08  اأيام املوالية لر�سو املزاد .
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة بئر مراد راي�س او بديوان املح�رض الق�سائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله  

و عليه /ا�ستنادا ملقت�سيات املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية  قمنا بن�رض هذا املح�رض باجلريدة وطنية 

اخلتم املح�شر الق�شائي
�شرابي عبد الكرمي

الو�شط:2018/10/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�رض ق�سائي لدى حمكمة ال�رضاقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

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

حم�رض تبليغ �سند 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�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد حم�رض ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب ، هيئة ذات طابع خا�س املمثلة من طرف مديرها  املختار موطنها عند القت�ساء فرع اجلزائر 
غرب  

العنوان : حي وادي الرمان ، العا�سور اجلزائر  
القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ)ة( : بهلول حفيظة    -------------------------------------------------------------

-�سد : لعمراوي عبد الرحمان    العنوان : حي خمتاري رقم 28 ، ال�رضاقة  
-بناءا على حكم �سادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�سم املدين بتاريخ 16/03/30 رقم اجلدول 15/07468 رقم الفهر�س 16/02281 املمهور بال�سيغة التنفيدية امل�سلمة 

بتاريخ 2017/06/13 
بناءا على حم�رض التبليغ الر�سمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/31  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  
-بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/31

-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/31 
بناءا على و�سل اإر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة و�سل رقم 827 328 77 001

بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/09/27
 بناءا على حم�رض تبليغ �سند 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 �سيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �سادر  عن ال�سيد  رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/11 
حتت رقم 04288 /18 ياأذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/19 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لل�سند 
التنفيذي املتمثل يف يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26 املت�سمن مايلي : )).... يف املو�سوع : احلكم بف�سخ اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه 
من الطرفني املدعم بدفرت ال�رضوط رقم 1664 – 2005 املوقع عليه من الطرفني املدعم بدفرت ال�رضوط املوؤرخ يف 23-03-2004 ، و بالنتيجة اإلزام املدعى عليه ) 

لعمراوي  عبد الرحمان ( بدفع قيمة القر�س بدون فائدة املقدرة ب : )726.038.00 دج ( و مبلغ )20.000.00 دج( كتعوي�س عن عدم تنفيذ اللتزام 
حتميل املدعي عليه بامل�ساريف الق�سائية ....((

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�سمي و اإل �سي�رضع يف تنفيذ  ال�سند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 
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  كالم �أبو رم�ضان ياأتي قبيل �أيام 
من عقد رئي�س �ل�ضلطة و�للجنة 
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 
"�ملركزي"  عبا�س  حممود 
�أوت  ويف  �ملحتلة  �هلل  ر�م  يف 
�جلبهة  �ن�ضمت  �ملا�ضي 
فل�ضطني  لتحرير  �لدميقر�طية 
�إىل �لف�ضائل غري �مل�ضاركة يف 
�جتماع "�ملركزي" �لذي �نعقد 
�آنذ�ك، و�أبرزها حركتا حما�س، 
و�جلبهة  �لإ�ضالمي،  و�جلهاد 
فل�ضطينن  لتحرير  �ل�ضعبية 
�أبو رم�ضان يف حو�ر مع  ولفت 
�إىل  �أم�س  "فل�ضطني"،  �ضحيفة 
�أن جلنة تفعيل منظمة �لتحرير 
�ملوؤقت"  �لقيادي  "�لإطار 
�لعامني  �لأمناء  من  مكونة 
�ملجل�س  و�ضكرتاريا  للف�ضائل 

�لوطني و�أع�ضاء "�لتنفيذية".
مفتاح  باأن  "�أوؤمن  و�أ�ضاف: 
�لوطنية  �حلالة  معاجلة 
جلنة  يف  يكمن  �لفل�ضطينية 
�لتي  �لتحرير  منظمة  تفعيل 
و�ضولاً  �لقوى  هذه  من  تتكون 
تقود  طريق  خارطة  لبلورة 
�أبو  وطنية"وحدد  مل�ضاحلة 
لرتتيب  رم�ضان ثالثة م�ضار�ت 
�لفل�ضطيني  �لد�خلي  �لبيت 
وت�ضليبه يف مو�جهة �لتحديات، 
�لتحرير  منظمة  فتح  �أولها 
تفعيل  جلنة  خالل  من  للجميع 
�ملنظمة، م�ضري� �إىل تفاهمات 
و�مل�ضار   2017 يف  بريوت 
رم�ضان،  لأبو  و�لكالم  �لثاين، 
وطنية  وحدة  حكومة  ت�ضكيل 
�ملرتتبة  �مل�ضكالت  تعالج 
ملفات  ومنها  �لنق�ضام  على 
�لإعمار  و�إعادة  �ملوظفني 
و�ملعابر و�حلريات، �أما �مل�ضار 
�لآخر فهو �لتح�ضري لنتخابات 

بني �ضتة �أ�ضهر وعام.
منظمة  تُفتح  �أن  �رضورة  و�أكد 
و"�جلهاد"  لـ"حما�س"  �لتحرير 
تكون  و�أن  منها،  جزء�  ليكونا 
مبنية  �ضيا�ضية  �رض�كة  هناك 
�أو  �لقرت�ع  �ضندوق  على  �إما 
وفق  �لدميقر�طي،  �لتو�فق 
�لتح�ضريية  �للجنة  قوله وكانت 
يف  �ضددت  �لوطني،  للمجل�س 

11 جانفي 2017، على �رضورة 
ي�ضم  "بحيث  �ملجل�س  عقد 
�لفل�ضطينية"،  �لف�ضائل  جميع 
 )2005( �لقاهرة  لإعالن  ا  وفقاً
ماي   4( �مل�ضاحلة  و�تفاق 
�أو  �لنتخاب  2011(، من خالل 

�لتو�فق.
�أن  على  رم�ضان،  �أبو  و�ضدد 
تفر�ضها  �لتي  �لإجر�ء�ت 
مرفو�ضة  غزة  على  �ل�ضلطة 
قائال:  وم�ضمونا،  �ضكال 
�لقوت  مت�س  �لإجر�ء�ت  "هذه 
وترهقهم  للنا�س  �ليومي 
وظروف  ح�ضار  فرتة  يف 
�قت�ضادية �ضعبة"وطالب بتوفري 
لل�ضمود،  ومقومات  مناخات 
هذه  تذهب  �أن  "يجب  مردفا: 
تعود"وتفر�س  ول  �لإجر�ء�ت 
 2017 مار�س  منذ  �ل�ضلطة 
�إجر�ء�ت عقابية و�ضفها عبا�س 
باأنها "غري م�ضبوقة" على قطاع 
غزة، ت�ضمل �خل�ضم من رو�تب 
موظفيها يف �لقطاع دون �ل�ضفة 
كما  �رضفها،  وتاأخري  �لغربية، 
كال�ضحة  حيوية  جمالت  مت�س 

و�لكهرباء و�لوقود، وغريها.

انتهى" الوهم  "هذا 

وحتدث �أبو رم�ضان، عن حر�ك 
�ل�ضفة  يف  �لقوى  بع�س  بني 
�لق�ضايا  بع�س  ب�ضاأن  و�لقطاع 
يكون  �أن  ميكن  �لتي  �لرئي�ضة 
حولها �تفاق ويتم رفعها لرئا�ضة 

"�لوطني" و"�لتنفيذية".
�لأول يف هذ�  �لبند  �أن  و�أو�ضح 
�لإجر�ء�ت  رفع  هو  �حلر�ك 
عن قطاع غزة �إىل �لأبد، وعدم 
جديدة،  �إجر�ء�ت  �أي  ممار�ضة 
��ضتخد�م  عدم  �لثاين  و�لبند 
ملعاجلة �خلالفات  "�ملركزي" 
�لنق�ضام  �لناجتة عن  �لد�خلية 
�ملقرتح  مثل  تعمقه،  بطريقة 
باإمكانية حل �ملجل�س  �خلا�س 
�ملجل�س  وكان  �لت�رضيعي 
�ل�ضهر  دعا  فتح  �لثوري حلركة 
حل  �إىل  "�ملركزي"  �جلاري، 

"�لت�رضيعي".
�أن  من  رم�ضان،  �أبو  وحذر 
حال  يف  "�لت�رضيعي"  قر�ر حل 
حدوثه ينطوي على �لعديد من 
يلغي  �أنه  و�أولها  �مل�ضكالت، 
�إر�دة �ضعبية دميقر�طية ويعمق 
"�ل�رض�ع �ملبني على �لنق�ضام 
وفق  �لد�خلية"؛  و�خلالفات 
بالإمكان  �أن  ور�أى  تعبريه 
موؤ�ض�ضات  مو�ضوع  معاجلة 
ب�ضكل  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة 
يوؤدي �إىل �إ�ضفاء بعد دميقر�طي 
�لإجر�ء،  هذ�  من  بدل  ووطني 
�لذي ميكن �أن يعمق �ل�رضخ يف 
�حلالة �لفل�ضطينية، وعلى �ضبيل 
�ملثال تكليف جلنة �لنتخابات 
من خالل حكومة وحدة وطنية 

بالتح�ضري لالنتخابات.
"�لقيادة  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
�ل�ضيا�ضية" لل�ضلطة وكل مكونات 
�ل�ضفة و�ضلت لنتيجة �أن �تفاق 

�أو�ضلو و�ضل �إىل طريق م�ضدود، 
ل�ضتمر�ر  مربر  ل  وبالتايل 
طريق  على  ب�ضلطة  �لتم�ضك 
"هذ�  قائال:  دولة،  �إىل  �لتحول 
�لوهم �نتهى"كما ر�أى �أنه ميكن 
�إيجاد  �لوطني  �لتو�فق  عرب 
قر�ر جمعي بتحويل موؤ�ض�ضات 
"�لدولة  موؤ�ض�ضات  �إىل  �ل�ضلطة 

حتت �لحتالل".
�حلديث عن حل  "�أما  و�أردف: 
غريه  دون  �لت�رضيعي  �ملجل�س 
يعني �أننا نزج �أنف�ضنا يف مناكفة 
ت�ضتنزف  جديدة  �ضيا�ضية 
�لفل�ضطينية"وطالب  �حلالة 
"�ملركزي" مبا  بتنفيذ قر�ر�ت 
بروتوكول  من  بالتحرر  يتعلق 
ظل  يف  �لقت�ضادي  باري�س 
�لحتالل على �حلدود  �ضيطرة 
ا  وحتكمه بحرية �حلركة، و�أي�ضاً
وقف �لتن�ضيق �لأمني، مبينا �أن 
�لوطنية  لالإر�دة  مطلب  ذلك 

�جلمعية.
وكان "�ملركزي"، قرر يف مار�س 
�ضلطة  "حتميل   2015 �ملا�ضي 
كافة  م�ضوؤولياتها  �لحتالل 
يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  جتاه 
ك�ضلطة  �ملحتلة  فل�ضطني  دولة 
�لدويل،  للقانون  ا  وفقاً �حتالل 
ووقف �لتن�ضيق �لأمني باأ�ضكاله 
�لحتالل  �ضلطة  مع  كافة 
عدم  �ضوء  يف  �لإ�رض�ئيلي 
�ملوقعة  بالتفاقيات  �لتز�مها 
بني �جلانبني"، لكن هذ� �لقر�ر 

مل يجد حيز� للتنفيذ.

قال ع�ضو املجل�س املركزي الفل�ضطيني حم�ضن اأبو رم�ضان: اإن ترتيب البيت الداخلي بدءا 
مبوؤ�ض�ضات منظمة التحرير وتفعيل الإطار القيادي املوؤقت باجتاه عقد جمل�س وطني 

ي�ضارك به كل الفل�ضطينيني مبا يف ذلك حركتا املقاومة الإ�ضالمية حما�س واجلهاد 
الإ�ضالمي، مطلب معظم القوى والفعاليات وتيار وا�ضع داخل منظمة التحرير.

ع�ضو "املركزي" حم�ضن اأبو رم�ضان لـ"فل�ضطني":

تيار وا�سع يف "منظمة التحرير" 
يطالب بتفعيل الإطار القيادي امل�ؤقت

م�سروع قان�ن �سهي�ين حلرمان اأ�سرى حما�س من الزيارات
عربية،  �إعالم  و�ضائل  ذكرت 
تعتزم  �لحتالل  حكومة  �أن 
�أ�رضى  يحرم  قانون  طرح 
�ل�ضجون  يف  "حما�س"  حركة 
�لزيار�ت  من  �لإ�رض�ئيلية 

��ضتمر�ر  بزعم  �لعائلية، 
يف  �لحتالل  جنود  �حتجاز 
�ضحيفة  وقالت  غزة،  قطاع 
�أم�س  �لعربية  "هاآرت�س" 
يف  �لوزر�ء  �إن  �لثنني، 

يدعمون  �ل�ضهيونية  �حلكومة 
�ل�ضليب  �جلديد   �لقانون 
�إىل  ونبهت  لالأ�رضى،  �لأحمر 
ل�ضوؤون  �لوز�رية  �للجنة  �أن 
�أم�س  �ضادقت  �لت�رضيع 

�لقانون،  م�رضوع  على  �لأحد 
�لكني�ضت  �إىل  �ضيقدم  و�لذي 
�لقادم  �لأربعاء  )�لربملان( 
�لهيئة  من  عليه  للم�ضادقة 

�لعامة.  

 موؤ�ض�ضة "مهجة القد�س
 لل�ضهداء والأ�ضرى"

الأ�سري خ�سر عدنان يدخل ي�مه 
الـ51 يف اإ�سرابه عن الطعام

�ضجون  يف  �لأ�ضري  و��ضل 
عدنان  خ�رض  �لحتالل 
�إ�رض�به �ملتو��ضل عن �لطعام 
لليوم �لـ51 على �لتو�يل وقالت 
�لقد�س  "مهجة  موؤ�ض�ضة 
�إن  و�لأ�رضى":  لل�ضهد�ء 
�لأ�ضري خ�رض عدنان ما ز�ل 
مفتوحا عن  �إ�رض�با  يخو�س 
�لتو�يل  على  لليوم51  �لطعام 
�لتع�ضفي  لعتقاله  رف�ضا 
و�ضط منعه من زيارة حماميه 
تعرف  ل  حيث  عائلته،  �أو 
�ملرتدية  �ل�ضحية  ظروفه 
و�لإهمال  �لإ�رض�ب  جر�ء 

�لطبي.
�لقد�س"  "مهجة  وطالبت 
�لإن�ضان  حقوق  موؤ�ض�ضات 
تعنى  �لتي  و�جلمعيات  كافة، 
و�للجنة  �لأ�رضى،  ب�ضئون 
�لأحمر  لل�ضليب  �لدولية 
لل�ضغط  �لفوري  بـ"�لتدخل 
لوقف  �لحتالل  على 
للنيل من  �لتع�ضفية  �ضيا�ضاته 
حقوقهم  و�نتهاك  �أ�رض�نا 
�ملو�ثيق  كل  كفلتها  �لتي 
و�لتفاقيات �لدولية، وحقهم 
�أثناء  باملحامني  �للتقاء  يف 

عزلهم و�إ�رض�بهم".
خ�رض  �لأ�ضري  �ضحة  وكانت 
عدنان تدهورت ب�ضكل كبري، 
�إن  �لأ�ضري:  نادي  قال  حيث 
عليه  تظهر  بد�أت  عدنان 
عالمات خطرية كتقيوؤ �لدم، 
عينه  يف  و��ضح  و�زرقاق 
يف  حاد  ونق�س  �لي�رضى، 

�لوزن، وهز�ل �ضديد.
ونقل مدير �لوحدة �لقانونية 
�ملحامي  �لأ�ضري  نادي  يف 
جو�د بول�س �إثر زيارة �أجر�ها 
يف  �ليوم  عدنان  لالأ�ضري 
معتقل "�لرملة"، �أنه ما يز�ل 
�ملدعمات  تناول  يرف�س 
و�إجر�ء �لفحو�س �لطبية، و�أن 
معركته �ملتجددة يف مو�جهة 
حريته  نيل  هدفها  �ل�ّضجان، 
�لتي �ُضلبت من جديد، حتت 

وو�هية  باطلة  وتهم  ذر�ئع 
�إد�رة  �أن  عدنان  و�أ�ضاف 
حاولت  �لحتالل  معتقالت 
�خلارجي  �لعامل  عن  عزله 
من خالل منع �ملحامني من 
ظروف  يف  وو�ضعه  زيارته، 
ل�ضيما  قا�ضية،  �عتقالية 
معتقل  يف  �حتجازه  عملية 

"�جلملة".
حديثه  يف  عدنان  ولفت 
�أن  �إىل  بول�س،  للمحامي 
معتقل  يف  معه  جرى  ما 
"�جللمة" هو عملية �نتقامية 
خطوته؛  لك�رض  وحماولة 
حيث تعمدت �إد�رة معتقالت 
يف  يومااً   17 عزله  �لحتالل 
زنز�نة �نفر�دية �ضيقة، يوجد 
فيها مرحا�س مك�ضوف، كما 

وتنت�رض فيها �حل�رض�ت.
�أكد  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
�أن  �ملقرر  من  �أنه  بول�س 
�لع�ضكرية  �ملحكمة  تعقد 
جل�ضة  "�ضامل"  يف  لالحتالل 
 22 �ملو�فق  عدنان  لالأ�ضري 
ت�رضين �لأول �جلاري، للنظر 

يف ق�ضيته.
قد  عدنان  �لأ�ضري  وكان   
حتى   2012 عام  منذ  خا�س 
هذ� �لعام �حلايل 2018 ثالثة 
ففي  �لطعام؛  عن  �إ�رض�بات 
�إ�رض�بااً  خا�س   2012 عام 
��ضتمر ملدة )66( يومااً رف�ضااً 
لعتقاله �لإد�ري، وكذلك يف 
عام 2015 و��ضتمر فيه لـ)54( 

يومااً.
فاإن  �لأ�ضري؛  نادي  وبح�ضب 
عامااً(،   40( عدنان  �لأ�ضري 
جنني  حمافظة  من  وهو 
ثمانية  جمموعه  ما  ق�ضى 
معتقالت  يف  ون�ضف  �أعو�م 
�لـ  �لحتالل، وهذ� �لعتقال 
11 له، وهو متزوج وله �ضبعة 
وتبلغ  معايل  �أكربهم  �أطفال، 
�ضنو�ت،  ع�رض  �لعمر  من 
من  وتبلغ  مرمي  و�ضغر�هم 

ا. ا ون�ضفاً �لعمر عاماً
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وا�ضحا  �ضببا  اململكة  تقدم  ومل 
اأنها جاءت بالتزامن  للإعفاءات، غري 
مقتل  ال�ضبت،  فجر  اإعلنها  مع 
بلده  قن�ضلية  داخل  »خا�ضقجي«، 
وا�ضتباك  »�ضجار  اإثر  باإ�ضطنبول 
 18 وتوقيفها  �ضعوديني،  مع  بالأيدي« 

�ضخ�ضا م�ضتبه بهم، دون اأن ت�ضمهم.
توقيف  عن  الريا�ض  تك�ضف  ومل 
اإخ�ضاعهم  اأو  منا�ضبهم  من  املعفني 
غرد  »القحطاين«  اأن  لتحقيقات، غري 
بـ«تويرت«،  ح�ضابه  عرب  الإعفاء  فور 
الولء  وتاأكيد  امللك  قرارات  بقبول 
حر  اأنه  اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة  يف  له، 
�ضهدا  وع�ضريي،  والقحطاين  طليقن 
�ضعودا لفتا يف �ضاحة الراأي العام يف 
بالتزامن مع �ضعود  الأخرية  ال�ضنوات 
حممد بن �ضلمان ويل العهد ال�ضعودي 
احلايل، وخططه، حيث يعد امل�ضوؤلن 
تناقلته  ما  وفق  م�ضت�ضاريه،  اأبرز  من 
يزال  ل  الإعفاء  ومنذ  اإعلم  و�ضائل 
ا�ضمهما حمط اتهامات و�ضائل اإعلم 
مقتل  يف  »متورطان«  باأنهما  غربية 
فيما  منهما  تعليق  دون  خا�ضقجي، 
القحطاين  ب�ضاأن  اأبرز املعلومات  يلي 
على  اإعلمية  تقارير  وفق  وع�ضريي 

النحو التايل:

القحطاين.. قائد 
املواجهة الإعالمية

القحطاين الذي يلوذ حاليا بال�ضمت يف 
مواجهة اتهامات غربية، من مواليد 7 
بالريا�ض،   1978 عام  من  جوان 
وح�ضل على الثانوية العامة من معهد 
من  قانون  وبكالوريو�ض  العا�ضمة، 
من  وماج�ضتري  �ضعود،  امللك  جامعة 
تخ�ض�ض عدالة  العربية  نايف  جامعة 

جنائية.

ال�ضباط  تاأهيل  دورة  على  ح�ضل  كما 
وعمل  اجلوية،  القوات  يف  اجلامعيني 
كمحا�رض قانون يف كلية امللك في�ضل 
اجلوية، وو�ضل اإىل رتبة نقيب بها قبل 
اأن يتحول اإىل ديوان ويل العهد وت�ضري 
من  �ضغل  اأنه  اإىل  الإعلمية  التقارير 
قبل من�ضب م�ضت�ضار قانوين يف مكتب 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  العهد  ويل 
عام  مدير  من�ضب  و�ضغل   ،2003 عام 
يف  الإعلمي  والتحليل  الر�ضد  مركز 
عمل  كما   2008 عام  امللكي  الديوان 
�ضكرتارية  يف  الإعلم  لدائرة  مديرا 
ويل العهد، وم�ضت�ضارا يف مكتب رئي�ض 
الديوان امللكي ونائبه وكان القحطاين 
ان�ضم للديوان امللكي عام 2012، ويف 

2015 م�ضت�ضارا للديوان امللكي.
اأي�ضا  القحطاين  توىل   ،2017 ويف 
الأمن  لحتاد  كرئي�ض  جديدة  مهاما 
الإ�رضاف  ثم  والربجميات  الإلكرتوين 
للحتادات  العليا  اللجنة  على  العام 
وكان   2018 يف  القتالية  الريا�ضية 
القحطاين اأبرز الوجوه الر�ضمية �ضابقا 
خللها  من  يبدو  التي  »تويرت«  عرب 
من  لكل  الإعلمية  املواجهات  قائد 
ا�ضتباك لفت  وله  ال�ضعودية،  يعار�ض 
يف الأزمة اخلليجية، التي اندلعت قبل 
و�ضائل  نقلته  ما  وفق  عام،  من  اأكرث 
مليون   1.3 القحطاين،  ويتابع  اإعلم، 
ح�ضابا   1528 هو  يتابع  فيما  ح�ضاب؛ 

وله 9270 تغريدة.
تويرت  يف  ح�ضابه  على  نف�ضه  ويعرف 
الحتاد  اإدارة  جمل�ض  »رئي�ض  باأنه 
والربجمة  ال�ضيرباين  للأمن  ال�ضعودي 
ول  �ضخ�ضي  ح�ضابه  واأن  والدرونز«، 
من  اإعفائه  وفور  ر�ضمية،  جهة  ميثل 
»اأتقدم  القحطاين:  غرد  من�ضبه، 
خادم  ملقام  والعرفان  ال�ضكر  بجزيل 
العهد  وويل  ال�رضيفني،  احلرمني 
الأمني، على الثقة الكبرية التي اأولوين 
لبلدي  وفيا  خادما  �ضاأظل  اإياها.. 
الغايل  وطننا  و�ضيبقى  الدهر،  طول 

�ضاخما باإذن اهلل تعاىل«.

كان  الإعلمية،  املواجهة  وبخلف 
ملخاطبة  حملت  يبدو  فيما  يقود 
وفق  باخلارج،  ال�ضعوديني  املعار�ضني 
»وا�ضنطن  �ضحيفة  عنه  ك�ضفت  ما 
اأكتوبر   12 يف  الأمرييكة  بو�ضت« 
اجلاري وقالت ال�ضحيفة وفق ما نقلته 
توا�ضل  القحطاين  اإن  اإعلم  و�ضائل 
الآمنة  للعودة  ودعاه  خا�ضقجي  مع 
الختياري  منفاه  من  ال�ضعودية  اإىل 
ويل  �ضيا�ضات  منتقدا  له  خرج  الذي 
اأ�ضدقاءه  خا�ضقجي  واأخرب  العهد، 
امل�ضوؤول  اأو  العر�ض  يف  يثق  ل  اأنه 
الذي عر�ضه عليه، اأي القطحاين، ول 
مواجهة  يف  �ضامتا  القحطاين،  يزال 
و�ضائل  من  له  توجه  التي  التهامات 
اإعلم غربية، تظهر له دورا يف مقتل 
خا�ضقجي، غري اأنه قبيل احلادث كان 

اأبرز متحدثي اململكة.

ع�صريي.. �صعود 
و�صقوط �صريعان

 ،1959 مواليد  من  ع�ضريي  اأحمد 
الواقعة  ع�ضري،  حمايل  حمافظة  من 
والتحق  ال�ضعودية،  غربي  جنوب 
و�ضائل  وتعده  ال�ضعودي،  باجلي�ض 
اأمهر  من  واحدا  �ضعودية  اإعلم 

الطيارين ال�ضعوديني.
وح�ضل على العديد من ال�ضهادات يف 
واأمريكا،  الع�ضكرية من فرن�ضا  العلوم 
الع�ضكرية  احلياة  داخل  وتدرج 
الدفاع  قوات  معهد  من  باململكة، 
اجلوي، اإىل �ضابط معلم بجناح احلرب 
ال�ضعودية،  والأركان  القيادة  بكلية 
مدير  من�ضب  اإىل   ،2010 عام  وو�ضل 
عام  ويف  الدفاع،  وزير  نائب  ملكتب 
وزير  مبكتب  م�ضت�ضارا  اأ�ضبح   ،2014
الدفاع ومع تويل ويل العهد ال�ضعودي، 
يف  تعيينه  مت   ،2015 الدفاع يف  وزارة 
مار�ض من نف�ض العام، متحدثا با�ضم 
تقودها  التي  العربي  التحالف  قوات 
ال�ضعودية ملحاربة احلوثيني يف اليمن، 

وكان اأحد م�ضت�ضاري بن �ضلمان.
العاهل  اأ�ضدر  حتى  عام،  مير  ومل 
ال�ضعودي، يف جوان 2016، اأمرا ملكيا 
ويف  لواء،  رتبة  اإىل  ع�ضريي  برتقية 
قوات  با�ضم  متحدثا  عني   2016 عام 
�ضد  الإ�ضلمي  الع�ضكري  »التحالف 
اأمر  �ضدر   2017 اأفريل  داع�ض«،ويف 
نائبا  ع�ضريي  بتعيني  جديد  ملكي 

لرئي�ض جهاز ال�ضتخبارات.
من�ضبه  يف  �ضهر  بنحو  �ضعود  وقبل 
من  احتجاجا  ع�ضريي  واجه  الأخري، 
موقف  على  لندن  يف  جانب حمتجني 
بلده من حرب اليمن التي اندلعت قبل 
من  املدعومني  احلوثيني  �ضد  اأعوام 
عادة،  الريا�ض  تقول  ما  وفق  طهران 
ويف 10 اأكتوبر اجلاري، كان الع�ضريي 
حا�رضا لجتماع ويل العهد مع املمثل 
يف  للم�ضاحلة  اخلا�ض  الأمريكي 
اأفغان�ضتان زملاي خليل زاد بالريا�ض، 
لقرب  ت�ضري  اإعلمية  تقارير  يوؤكد  ما 

ع�ضريي من بن �ضلمان.

لو�ضائل  غربية  تقارير  تتناقل  فيما 
الربيطانية،  »الغادريان«  منها  اإعلم 
مقتل  م�ضوؤولية  �ضتحمل  ال�ضعودية  اأن 
وتعتربه  ع�ضريي،  للواء  خا�ضقجي 
ترد  مل  تقارير  وهي  فداء«،  »كب�ض 
مل  الذي  الأخري  ول  اململكة  عليها 
يظهر يف اأي حديث منذ قرار الإعفاء. 
ال�ضبت، مبقتل  الريا�ض، فجر  واأقرت 
يف  قن�ضليتها  مقر  داخل  خا�ضقجي 
م�ضوؤولني  مع  �ضجار  اإثر  اإ�ضطنبول، 
كلهم  �ضخ�ضا   18 وتوقيف  �ضعوديني 
جثمان  مكان  تو�ضح  ومل  �ضعوديون 
دخوله  عقب  اختفى  الذي  خا�ضقجي 
اجلاري،  اأكتوبر   2 يف  بلده  قن�ضلية 
تلك  اأّن  ،غرّي  به  خا�ضة  اأوراق  لإنهاء 
الرواية الر�ضمية، تناق�ضت مع روايات 
اآخرها  كان  ر�ضمية  غري  �ضعودية 
اإعلن م�ضوؤول �ضعودي يف ت�رضيحات 
 15 من  »فريقا  اأّن  اليوم،  �ضحفية، 
للقاء خا�ضقجي  اإر�ضالهم  �ضعوديا، مت 
يف الثاين من اأكتوبر ، لتخديره وخطفه 

قبل اأن يقتلوه باخلنق يف �ضجار عندما 
غربية  �ضحف  وحتدثت  قاوم«.  
بعد  »خا�ضقجي«  مقتل  عن  وتركية 
بلده  قن�ضلية  و�ضوله  من  �ضاعتني 
ج�ضده  تقطيع  مت  واأنه  اإ�ضطنبول،  يف 
»اخليال  فيلم  طريقة  على  مبن�ضار، 
وتلك  ال�ضهري  الأمريكي  الرخي�ض« 
�ضرتيت  »وول  �ضحيفة  اأيدتها  الرواية 
جورنال« التي ن�رضت اأول اأم�ض الأحد، 
اأن الأمري خالد الفي�ضلـ  مبعوث امللك 
الق�ضية  حتقيقات  ملتابعة  ال�ضعودي 
�ضوتي  لت�ضجيل  ا�ضتمع  ـ  تركيا  يف 
ثم  »للتخدير  خا�ضقجي  تعر�ض  يوؤكد 
القتل ثم التقطيع«.  وقبل اأيام، نقلت 
الأمريكية،  تاميز«  »نيويورك  �ضحيفة 
امل�ضتوى  رفيع  تركي  م�ضدر  عن 
الرتكي  الأمن  يف  كبار  »م�ضوؤولني  اأّن 
اغتياله  مت  خا�ضقجي  اأن  اإىل  خل�ضوا 
يف القن�ضلية ال�ضعودية باإ�ضطنبول بناء 
يف  امل�ضتويات  اأعلى  من  اأوامر  على 

الديوان امللكي.«

يعدان من اأبرز م�صت�صاري ويل العهد ال�صعودي، حممد بن �صلمان، وفق و�صائل اإعالم، وجاء اإعفاوؤهما من من�صبيهما على خلفية مقتل ال�صحفي ال�صعودي جمال خا�صقجي يف قن�صلية بالده يف 
ا�صطنبول اإثر اإقرار الريا�ض، مبقتل ال�صحفي ال�صعودي، جمال خا�صقجي، داخل قن�صليتها باإ�صطنبول طالت الإعفاءات على خلفية الق�صية 5 �صخ�صيات بارزة، منها امل�صت�صار يف الديوان امللكي 

�صعود القحطاين، ونائب رئي�ض ال�صتخبارات اأحمد ع�صريي.

القحطاين وع�صريي

م٫�ض 

من التوهج اإىل اخلروج من دائرة القرار ال�سعودي 

موقع بريطاين

 جزء من جثة خا�سقجي قد يكون نقل اإىل الريا�ض 
اأي«  اإي�ضت  »ميدل  موقع  ذكر 
جثة  من  جزء  اأّن  الربيطاين، 
جمال  ال�ضعودي  ال�ضحفي 
اإىل  نقل  يكون  قد  خا�ضقجي، 
ال�ضابق  العقيد  بوا�ضطة  الريا�ض 
ماهر  ال�ضعودية  املخابرات  يف 
اأكتوبر  من  الثاين  يف  مطرب، 
الأحد،  املوقع،  ونقل  اجلاري، 
عن م�ضادر اإّن »ال�ضلطات الرتكية 
تعتقد اأنه مت نقل جزء من اجلثة 
احلرا�ض  بوا�ضطة  تركيا  خارج 
حممد  العهد  لويل  ال�ضخ�ضيني 
عبد  ماهر  حتديدا  �ضلمان،  بن 
العزيز مطرب، العقيد ال�ضابق يف 

ال�ضتخبارات ال�ضعودية«.
»مطرب«،  اأّن  امل�ضادر  واأ�ضافت 

مقتل  يف  بتورطهم  امل�ضتبه  اأحد 
جزء  حمل  يكون  »قد  خا�ضقجي 
كبرية،  حقيبة  يف  اجلثة  من 
مغادرته  عند  بحوزته  �ضوهدت 
)باإ�ضطنبول(«  اأتاتورك  مطار 
وح�ضب  احلادثة،  وقوع  يوم 
حقائب  فح�ض  يتم  مل  امل�ضادر، 
»مطرب«، اأثناء مروره بقاعة كبار 
اأتاتورك،  مطار  يف  ال�ضخ�ضيات 
اخلا�ضة  طائرته  تخ�ضع  مل  كما 
�ضفر  جواز  حلمله  للتفتي�ض، 
اإىل  واأ�ضارت امل�ضادر  دبلوما�ضي 
اأّن »مطرب«، كان على عجلة من 
اأمره خلل مغادرته املطار ذلك 
»مطرب«  طائرة  وغادرت  اليوم 
وفق  اأتاتورك،  مطار  اخلا�ضة 

 18:20 ال�ضاعة  عند  امل�ضادر، 
ت.غ(   15:20( املحلي  بالتوقيت 
�ضبكة  اأفادت  املا�ضي،  واجلمعة 
»�ضي اإن اإن« الأمريكية، اأن ماهر 
يف  حموريا  دورا  »لعب  مطرب، 
اغتيال ال�ضحفي ال�ضعودي جمال 

خا�ضقجي«.
معلوماتها  يف  ال�ضبكة  وا�ضتندت 
اإنه مقرب من  تقول  على م�ضدر 
التحقيق الرتكي يف تلك الق�ضية، 
نقلت  م�ضور  �رضيط  اإىل  اإ�ضافة 
بر�ض«  »اأ�ضو�ضيتيد  وكالة  فحواه 
الأمريكية، اأظهر تواجد »مطرب« 
داخل قن�ضلية بلده يف ا�ضطنبول 
يوم اختفاء خا�ضقجي، واإنه و�ضل 
اإىل القن�ضلية قبل نحو 3 �ضاعات 

وفجر  خا�ضقجي،  و�ضول  من 
ال�ضبت املن�رضم ، اأقّرت الريا�ض 
قن�ضلية  يف  خا�ضقجي  مبقتل 
مع  �ضجار  اإثر  باإ�ضطنبول،  بلده 
اإنها  وقالت  �ضعوديني،  م�ضوؤولني 
اأوقفت 18 �ضخ�ضا كلهم �ضعوديون 
ومل تو�ضح اململكة مكان جثمان 
عقب  اختفى  الذي  خا�ضقجي 
دخوله قن�ضلية بلده يف 2 اأكتوبر 
خا�ضة  اأوراق  لإنهاء  اجلاري، 
اأعفى  الواقعة،  خلفية  وعلى  به 
بن عبد  �ضلمان  ال�ضعودي  العاهل 
بينهم  بارزين  م�ضوؤولني  العزيز، 
اأحمد  ال�ضتخبارات  رئي�ض  نائب 
بالديوان  وامل�ضت�ضار  ع�ضريي، 
اهلل  عبد  بن  �ضعود  امللكي، 

القحطاين، وت�ضكيل جلنة برئا�ضة 
�ضلمان،  بن  حممد  العهد  ويل 
ال�ضتخبارات  هيكلة  لإعادة 
اإعلم غربية  العامة. لكن و�ضائل 
الر�ضمية  الرواية  يف  �ضككت 
»تثري  اأنها  واعتربت  ال�ضعودية، 
ال�ضكوك الفورية«، خا�ضة اأنه اأول 
للريا�ض مبقتل خا�ضقجي،  اإقرار 
يوما   18 ا�ضتمر  �ضمت  بعد  جاء 
»نيويورك  �ضحيفة  وك�ضفت 
عن  اجلمعة،  الأمريكية،  تاميز« 
بنائب  الدفع  �ضاأنها  من  خطة 
العامة  ال�ضتخبارات  رئي�ض 
العهد  ويل  من  واملقرب  املقال، 
ع�ضريي  اأحمد  اللواء  �ضلمان،  بن 
مقتل  ق�ضية  يف  فداء«  »كب�ض  كـ 

نقلت  اأيام،  وقبل  خا�ضقجني 
عن  تاميز«  »نيويورك  �ضحيفة 
م�ضدر تركي رفيع، اأن خا�ضقجي 
دخوله  من  �ضاعتني  بعد  قتل 
واأنه مت تقطيع ج�ضده  القن�ضلية، 
مبن�ضار، على طريقة فيلم »اخليال 
ال�ضهري،  الأمريكي  الرخي�ض« 
عدد  تداولتها  التي  الرواية  وهي 
من ال�ضحف الغربية والرتكية منذ 

اختفاء ال�ضحفي ال�ضعودي.
كبار  م�ضوؤولني  اإن  امل�ضدر  وقال 
اإىل  خل�ضوا  الرتكي،  الأمن  يف 
داخل  اغتياله  مت  خا�ضقجي  اأن 
من  اأوامر  على  بناًء  القن�ضلية، 
الديوان  يف  امل�ضتويات  اأعلى 

امللكي. 
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عي�شة ق.

و�أو�سح �أنه دفع ثمن ك�سفه للف�ساد 
رئي�س  به  يقوم  �لذي  �لريا�سي 
و�أ�ساف  �لني زط�سي،  �لفاف خري 
�أن �لأخري عاقبه عن ق�سد خالل 
من  مينعه  حتى  �حلالية  �لفرتة 
�لعامة  �جلمعية  �أ�سغال  ح�سور 
�نعقادها  �ملقرر  �ل�ستثنائية 
�حلديث  من  ومنه  �ملقبل  �ل�سبت 
على  متعود  �أنه  مو�سحا  �إليه، 
خالل  �لأن�سار  مع  �جللو�س 
�لدخول  ي�رضه  ولن  �ملباريات 
فرتة  طيلة  �مليد�ن  �أر�سية  �إىل 
�لعقوبة، لكن �لتوقيت �لذي �أعلنت 

فيه �لعقوبة كان مدرو�سا ح�سبه.
��ستعد�ده  عن  زرو�طي  و�أبان 
مع  ق�سيته  يف  بعيد�  للذهاب 

عامليا،  وتدويلها  �لفاف  رئي�س 
يدر�س  �سوف  �أنه  �أو�سح  عندما 
�لق�سية من  مع �ملحامي حيثيات 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  �إتباع  �أجل 
�أنه  م�سيفا  حقه،  ل�سرتجاع 
�لق�سية  م�ستعد للذهاب بعيد� يف 
ورفع �لق�سية على م�ستوى �لحتاد 
�لدويل للعبة، و��ستطرد �أن عقوبة 
من  حقد�  جاءت  �سده  �لفاف 
�لنتقاد�ت  بعد  عليه  رئي�سها 
ت�سفية  ومثلت  �سده،  وجهها  �لتي 
رئي�س  �أن  م�سيفا  �حل�سابات، 
رور�وة  حممد  �ل�سابق  �لفاف 
تعر�س  �لذي  وهو  عنه،  يختلف 
يف  �لنتقاد�ت  غلى  طرفه  من 
معاملته  تتم  مل  �أنه  �إل  �لإعالم 

نف�س �ملعاملة �حلالية.
�إىل  للتطرق  �ملتحدث  وعاد 

�نتخاب  �رضعية  عدم  مو�سوع 
�لكروية  �لهيئة  ر�أ�س  على  زط�سي 
�نه  �أكد  عندما  ح�سبه،  لبالدنا 
�رضعية  تثبت  �لتي  �لوثائق  ميلك 
فيما  يقولها  �لتي  �لت�رضيحات 
يتعلق بعدم �رضعية تو�جد زط�سي 
�أع�ساء  �أن  م�سيفا  �ملن�سب،  يف 
بالأمر  يعلمون  �لرت�سيحات  جلنة 
من  �ل�سجاعة  لديهم  و�ستكون 
وك�سف  �سمتهم  عن  �خلروج  �أجل 
�لنار  وفتح  �ملو�سوع،  مالب�سات 
�لفدر�يل  �ملكتب  �أع�ساء  على 
متلك  �جلز�ئر  �أن  قال  عندما 
و�لدليل  لل�سياحة،  فدر�يل  مكتب 
مع  موؤخر�  �سافر  �لذي  �لوفد 
�لبنني،  �إىل  �لوطني  �ملنتخب 
م�سيفا �أن �أع�ساءه جاوؤو� من �أجل 

�ل�سياحة ولي�س للعمل. 

زرواطي: زط�ضي حقود عاقبني ملنعي ح�ضور اجلمعية العامة للفافك�شف درا�شة تدويل ق�شيته لدى الفيفا
رف�ض الناطق الر�شمي لفريق �شبيبة ال�شاورة حممد زرواطي االعرتاف بالعقوبة التي 

�شلطتها جلنة اأخالقيات اللعبة التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم واإق�شائه 
�شتة اأ�شهر عن ممار�شة اأي ن�شاط ريا�شي، وك�شف املعني خالل الندوة ال�شحافية 
التي عقدها اأم�شية اأول اأم�ض انه عرف بالعقوبة عرب موقع التوا�شل االجتماعي 

»فاي�شبوك« وا�شتغرب للعقوبة خا�شة واأنه مل يتم ا�شتدعاوؤه لالمتثال اأمام اأع�شاء 
اللجنة واال�شتماع اإىل اأقواله

عمراين ي�شر على 
تهمي�ض الثنائي 
بلمختار وقعقع

ال�ضبح الأ�ضود 
للمدية 

بوا�ضل حلاق 
ال�ضيا�ضي

�سباب  فريق  و��سل 
�لنقاط  نزيف  ق�سنطينة 
�لأخرية  �جلولت  خالل 
من �لبطولة �لوطنية بعدما 
�سجل مبار�ته �لر�بعة على 
�لتو�يل دون �نت�سار و�لذي 
�جلولة  منذ  عنه  يغيب 
�ل�سابعة �أمام بار�دو قبل �أن 
�لتي  �لفر�غ  يدخل مرحلة 
مبار�تني  يف  يتعرث  جعلته 
�أمام  �لقو�عد  د�خل 
و�وملبي  بلوزد�د  �سباب 
�لو�سعية  وهي  �ملدية، 
�لتي جعلت �أن�سار �لفريق 
�للقاء�ت  من  يتخوفون 
بطل  و�أن  خا�سة  �ملقبلة، 
ي�سجل  �لفارط  �ملو�سم 
تخدمه يف مهمة  ل  نتائج 
�لذي  �للقب  عن  �لدفاع 
�ملن�رضم،  �ملو�سم  �أحرزه 
�ملدية  �وملبي  ويبقى 
لت�سكيلة  �لأ�سود  �ل�سبح 
مل  و�لذي  »�ل�سيا�سي« 
خالل  عليه  يفوزو� 
�ل�سابقة  �لثالثة  �ملو��سم 
�لتعرث�ت  �سجلو�  �أين 
يف  �ملناف�س  نف�س  �أمام 
تو�جه  �لتي  �ملباريات 

فيها �لفريقان.
يرف�س  �ملقابل،  يف 
�لقادر  عبد  �ملدرب 
يف  �لثقة  و�سع  عمر�ين 
وبلمختار  قعقع  �لثنائي 
يف  يهم�سهما  و�للذ�ن 
مطلع �ملو�سم �جلاري من 
دكة  على  �جللو�س  خالل 
�حتفظ  حيث  �لحتياط، 
على  �لأول  �مل�سوؤول 
للفريق  �لفنية  �لعار�سة 
ورف�س  قعقع  بالعبه 
�ل�سائفة  يف  ت�رضيحه 
مينحه  مل  لكنه  �ملا�سية 
�إ�سابة  رغم  �للعب  فر�سة 
�لت�سكيلة حد�د،  زميله يف 
�إىل جانب �أن بلمختار �أخذ 
�لرتب�س  خالل  فر�سته 
للمو�سم  �لتح�سريي 
�جلديد وخا�س �ملباريات 
ولعب  �أ�سا�سيا  �لودية 
بد�ية �ملو�سم �حلايل قبل 
�لبدلء  دكة  يلعب على  �أن 
برج  �أهلي  لقاء  عقب 
جرى  و�لذي  بوعريريج 
�أين  �لثانية  �جلولة  �سمن 
من  بالتعادل  �لفريق  عاد 

ملعب 20 �أوت 1956.
ع.ق.

اجتماع اأم�ض للتنازل عن االأ�شهم يتاأجل اإىل الغد

�ضركة مدار متنح م�ضوؤويل بلوزداد مهلة اأ�ضبوع اأو الن�ضحاب

بيت  د�خل  �لأو�ساع  تعقدت 
تاأجل  بعدما  بلوزد�د  �سباب  فريق 
�لعامة  �جلمعية  �أع�ساء  �جتماع 
�أم�س  �سباح  مقرر�  كان  �لذي 
�لهاوي  �لنادي  �أع�ساء  ويجمع 
مد�ر  جممع  مب�سوؤويل  للفريق 
ن�سبة 67% من  �لذي عر�س �رض�ء 
م�ساهما  للدخول  �لفريق  �أ�سهم 
�سجل  �أين  �لبلوزد�دي،  �لنادي  يف 
من  كبري  عدد  غياب  �لجتماع 
�لأمر  وهو  �لهاوي  �لنادي  �أع�ساء 
�لذي جعل �لن�ساب ل يكتمل ويتم 
حتديد  مت  �لذي  �لجتماع  تاأجيل 
موعده غد� من �جل عر�س ن�سبة 

يف  للبيع  �لفريق  �أـ�سهم  من   %47
�ل�سابق  �لرئي�س  ظهور  �نتظار 
للتنازل  بوحف�س  حممد  للفريق 
عن �أ�سهمه �ملقدرة مبجموع %20. 
�أم�س  �جتماع  عن  �لغيابات  وتاأتي 
�لبلوزد�دي  �لنادي  تو�جد  لتوؤكد 
و�أن  خا�سة  �لطرق  مفرتق  يف 
�أ�سهم  لبيع  �ملتو��سلة  �لتاأجيالت 
يعرقل  مد�ر  �رضكة  �إىل  �لنادي 
�لذي  وهو  ويعقد و�سعيته  �لفريق 
�لرتتيب  جدول  فيذيل  يتو�جد 
ويعرف م�ساكل من �لناحية �ملالية، 
�إىل جانب ذلك منح م�سوؤولو �رضكة 
»مد�ر« مهلة غلى م�سوؤويل �سباب 

�أجل  �أ�سبوعا من  �أق�ساها  بلوزد�د 
بيع ن�سبة 67% من �أ�سهم �لفريق �و 

�لن�سحاب نهائيا من �لفريق.
�جلمهور  يح�رض  �ملقابل،  يف 
مقر  �إىل  بقوة  للتنقل  �لبلوزد�دي 
على  �لوقوف  �أجل  من  �لجتماع 
حتويل  وعملية  �لنادي  �أو�ساع 
خا�سة  مد�ر،  �رضكة  �إىل  �لأ�سهم 
�لبلوزد�دي  �ل�سارع  �تهام  ظل  يف 
�لهاوي  �لنادي  من  لأع�ساء 
�لعملية  �إنهاء  عرقلة  وبوحف�س 
�إل مملكة  �لفريق  من �جل حتويل 

خا�سة.
عي�شة ق.

م�ضاركة 6 فرق يف مناف�ضة 
ما بني الواجهات البحرية 

لل�ضيد حتت املاء

ق�شد الوقوف على مالب�شات اأحداث العنف 
التي وقعت مبلعب 20 اأوت

لهبريي يوفد جلنة حتقيق 
اإىل برج بوعريريج

�لأحد  �ليوم  �نطلقت  وهر�ن- 
�ملر�سى  �لبحرية  بالقاعدة 
�لكبري �لتابعة للناحية �لع�سكرية 
فعاليات  بوهر�ن  �لثانية 
ما  ملناف�سة  �لثامنة  �لطبعة 
لل�سيد  �لبحرية  �لو�جهات  بني 
 24 مب�ساركة  �ملاء  حتت 
فرق. �ستة  ميثلون  متناف�سا 

با�سم  �لفتتاحية  كلمته  ويف 
قائد �لناحية �لع�سكرية �لثانية 
�أكد  �لبحرية،  �لقو�ت  وقائد 
�سعالل،  �لعزيز  عبد  �لعميد 
�لغربية  �لبحرية  �لو�جهة  قائد 
�لثانية،  �لع�سكرية  للناحية 
م�سيفا  �حلدث،  �أهمية  على 
�لربنامج  �سمن  يندرج  باأنه 
تعده  �لذي  �ل�سنوي  �لريا�سي 
�لبحرية.وتابع  �لقو�ت  قيادة 
�ل�سعبي  �جلي�س  قيادة  باأن 
بالغة  �أهمية  تويل  �لوطني 
عموما  �لع�سكرية  للريا�سة 
م�سار  يف  خ�سو�سا  و�لبحرية 

تكوين �أفر�دها.
�لطبعة  فرق يف  �ستة  وت�سارك 
�حلالية، ويتعلق �لأمر بكل من 
�ملدر�سة �لعليا �لبحرية للناحية 
�لقاعدة  و  �لأوىل  �لع�سكرية 
للناحية  �جلز�ئر  �لبحرية 
و�ملقر  �لأوىل  �لع�سكرية 
�لبحرية  �لقو�ت  لقيادة  �لعام 
جلند  �لتطبيقية  و�ملدر�سة 
�لع�سكرية  للناحية  �لبحرية 
�لبحرية  و�لقاعدة  �خلام�سة 
�لرئي�سية مر�سى �لكبري للناحية 
ومدر�سة  �لثانية  �لع�سكرية 
�سباط �ل�سف للقو�ت �لبحرية 
�لثانية. �لع�سكرية  للناحية 

فاز  �لتي  �ملناف�سة،  وتختتم 
بطبعتها �ل�سابعة فريق �لقاعدة 
مر�سى  �لرئي�سية  �لبحرية 
�ملقبل  �لأربعاء  يوم  �لكبري، 
و�مليد�ليات  �لكوؤو�س  بتوزيع 

على �لفائزين.
ق.ر. 

مل متر �أحد�ث �لعنف �ملوؤ�سفة 
�أوت   20 ملعب  �سهدها  �لتي 
نهاية  جمعت  �لتي   1954
فريقي  بني  �ملنق�سي  �لأ�سبوع 
ومولودية  بوعريريج  برج  �أهلي 
�جلز�ئر حل�ساب �جلولة 11 من 
�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل مرور 
�لعليا  �ل�سلطات  على  �لكر�م 
�ملدير  تدخل  بعدما  للبالد، 
�لعقيد  �لوطني  لالأمن  �لعام 
�أمر  و�لذي  لهبريي  م�سطفى 
�أحد�ث  ب�ساأن  حتقيق  بفتح 
�مللعب  يف  وقعت  �لتي  �لعنف 
حو�يل  �سحيتها  ذهب  و�لتي 
�أن�سار  لعبني،  بني  فرد�   150

تلقو�  �لذين  �ل�رضطة  و�أعو�ن 
�خلطورة،  متفاوتة  �إ�سابات 
حيث ك�سف بيان من �ملديرية 
�أن  �لوطني  لالأمن  �لعامة 
باإيفاد  قام  �لأول  م�سوؤولها 
برج  مدينة  �إىل  حتقيق  جلنة 
�لوقوف  �أجل  من  بوعريريج 
ير�أ�سه  و�لذي  �لتحقيق  على 
مدير �لديو�ن باملديرية �لعامة 
لالأمن �لوطني �ملكلف بتح�سيل 
�لنتائج و�لأ�سباب �لتي �أدت �إىل 
تعترب  �لتي  �لعنف  حادثة  وقوع 
�نطالق  منذ  نوعها  من  �لأوىل 

�ملو�سم �لكروي �جلاري.
ع.ق.

اإدارة العميد تقرر موا�ضلة 
املو�ضم يف 5 جويلية

�إد�رة فريق مولودية  تر�جعت 
مر��سلة  تقدمي  عن  �جلز�ئر 
�لفريق  حتويل  بخ�سو�س 
ل�ستقبال مناف�سيه فيما تبقى 
�حلايل  �لكروي  �ملو�سم  من 
حمادي  عمر  ملعب  �إىل 
به  طالب  مثلما  ببولوغني 
عقب  مبا�رضة  �لنادي  لعبو 
�أحد�ث ملعب 20 �أوت 1956، 
�لفريق  �إد�رة  ح�سمت  حيث 
وقررت  موقفها  �لعا�سمي 
على  �ل�ستقبال  مو��سلة 

تبقى  فيما  جويلية   5 ملعبها 
خا�سة  �حلايل،  �ملو�سم  من 
يعرف  بولوغني  ملعب  و�أن 
��ستقبال مباريات فريقني من 
�لأمر  ويتعلق  �لأوىل  �لر�بطة 
بكل من �إحتاد �جلز�ئر ونادي 
�لذي يعقد  بار�دو، وهو �ملر 
�ملحرتفة  �لر�بطة  ماأمورية 
برجمة  يف  �لقدم  لكرة 
�لثالثة على  �لأندية  مباريات 

نف�س �مللعب.
ع.ق.
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عي�شة ق.

»الن�رس  ت�شكيلة  العبو  ويدخل 
يف  امليدان  اأر�شية  االأ�شود« 
خا�شة  �شهلة  تكون  لن  مهمة 
مباراة  يف  هزميتهم  بعد 
اأين  نظيفني،  بهدفني  الذهاب 
يتواجد التعداد اأمام مهمة رفع 
التحدي واالإميان بقدراتهم من 
اأجل جتاوز امل�شتحيل وحتقيق 
التاأهل، والذي �شيكون بحاجة 
االأمامي  اخلط  ت�شجيل  اإىل 
اأهداف  ثالثة  فارق  للفريق 
جتاوز  اأجل  من  االأقل  على 
املباراة  اإىل  مبا�رسة  االأهلي 
النهائية رغم اأن الفوز بهدفني 
لقاء  نتيجة  نف�س  يف  رد  دون 
الذهاب يجعل الفريقان ميران 
اإىل ركالت الرتجيح التي تت�شم 
قام  ال�شدد  ولهذا  باحلظ، 
الطاقم الفني بعمل كبري طيلة 
االأ�شبوع  من  الفارطة  االأيام 
النف�شية  الناحية  من  احلايل 

ورفع  العبيه  حتفيز  اجل  من 
املعنويات قبل املوعد الهام.

الفني  الطاقم  ان  واالأكيد 
املغربي  املدرب  بقيادة 
جميع  يجد  �شوف  الطاو�شي 
اخليارات حتت ت�رسفه خا�شة 
مكتمال  �شيكون  التعداد  واأن 
اإ�شابات  يعاين  ال  الذي  وهو 
ميلك  وبالتايل  وعقوبات 
اأف�شل  اأجل و�شع  الفر�شة من 
»القلعة  كتيبة  لتجاوز  خطة 
احلمراء« رغم التجربة الكبرية 
على  ال�شمراء  القارة  لزعيم 
يعتمد  حيث  االأندية،  م�شتوى 
اجلميع على خربة قائد الوفاق 
عبد املوؤمن جابو التي اكت�شبها 
داخل  الكروي  م�شواره  طيلة 
املنتخب  ومع  وخارج  الوطن 
امل�شاهمة  اأجل  من  الوطني 
راأ�شه  م�شقط  فريق  قيادة  يف 
جمددا  القاري  التتويج  اإىل 
العامل  كا�س  يف  وامل�شاركة 

لالأندية.

اأبناء عني الفوارة يحلمون 
بالنهائي الثالث

احلبيب  الالعب  رفقاء  يدخل 
وهم  اليوم  لقاء  بوقلمونة 
نهائي  ثالث  بتن�شيط  يحلمون 
رابطة  م�شابقة  يف  للفريق 
اأبطال اإفريقيا وتكرار االجناز 
القائد  رفقاء  �شجله  الذي 
ال�شابق فريد ملويل قبل اأربعة 
اأعوام عندما قادوا الوفاق اإىل 
املناف�شة  يف  الثاين  النهائي 
وتوجوا   2014 عام  القارية 
ح�شاب  على  القاري  باللقب 
فيتا كلوب الكونغويل، مكررين 
اإجناز اأبطال ن�شخة عام 1988 
القاري  باللقب  توجوا  الذين 
وهم ين�شطون يف الق�شم الثاين 
اآنذاك  الوطنية  البطولة  من 
الروحي  االأب  قيادة  حتت 
خمتار  املرحوم  للفريق 

لعريبي.

كارتريون يدخل بذهنية 
الثاأر

الفرن�شي  املدرب  يخو�س 
مباراة  كارتريون  باتري�س 
خا�شة اليوم اأمام وفاق �شطيف 
كتيبة  جمددا  يلتقي  عندما 
له  �شبق  بعدما  �شطيف  وفاق 
االإق�شاء  مرارة  تذوق  اأن 
يف  ال�شطايفية  الت�شكيلة  اأمام 
غفريقيا  ابطال  رابطة  طلعة 
2014 عندما كان مدربا لتيبي 
والذي  الكونغويل  مازميبي 
املدرب  اأ�شبال  به  اأطاح 
ما�شوي  الدين  خري  ال�شابق 
اأين   ،2-3  ،1-2 واإيابا  ذهابا 
اخذ  على  كارتريون  يهدف 
من  واإق�شائه  الوفاق  من  الثاأر 
نف�س  من  القارية  املناف�شة 
عندما  منه  خرج  الذي  الدور 
كان على راأ�س العار�شة الفنية 

للنادي الكونغويل.

وفاق �شطيف / الأهلي امل�شري اليوم ابتداء من 20:00

الن�سر االأ�سود ال يعرف امل�ستحيل وي�سعى لتكرار �سيناريو 2014
ي�شرب فريق وفاق �شطيف املوعد جمددا مع املناف�شة القارية عندما ي�شتقبل �شهرة اليوم نادي الأهلي امل�شري يف مباراة 
اإياب ن�شف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا والتي تعترب حا�شمة من اأجل التعرف على هوية احد طريف املباراة النهائية من 
املناف�شة القارية الأبرز لدى الأندية يف القارة ال�شمراء، ويف هذا ال�شدد فاإن ممثل الكرة اجلزائرية يف املوعد القاري 

يلعب حظوظه كاملة من اأجل اإحراز تاأ�شرية التاأهل اإىل املوعد الكبري والتواجد اأحد طريف نهائي رابطة الأبطال

ت�شريحات ما قبل اللقاء

الطاو�سي: در�ست طريقة 
لعب االأهلي وجاهزون 
جلميع ال�سيناريوهات

الطاو�شي  ر�شيد  املدرب  �شّدد 
العبيه  ا�شتغالل  �رسورة  على 
له  تتاح  التي  الفر�س  جلميع 
اليوم  تنتظره  التي  املباراة  يف 
اأجل  من  امل�رسي  االأهلي  اأمام 
والت�شجيل،  املرمى  اإىل  الو�شول 
خا�شة واأن الفريق متاأخر بهدفني 
املغربي  املدرب  واأ�شار  نظيفني، 
التي  ال�شحافية  الندوة  خالل 
در�س  اأنه  اأم�س  �شباح  عقدها 
قوته  نقاط  ويدرك  اخل�شم  جيدا 
ا�شتغالل  و�شعفه، وما عليه �شوى 
جتمعهما  التي  املباراة  يف  االأمر 
اأ�شباله  اأن  مو�شحا  ال�شهرة،  هذه 
�شيعوا عدة فر�س �شانحة للتهديف 
يف مباراة الذهاب وما عليهم �شوى 
اأن يكونوا اأكرث فاعلية يف االإياب. 
مع  ح�رس  انه  الطاو�شي  و�شدد 
ال�شيناريوهات  جلميع  الفريق 
املرور  منها  اللقاء  يف  املنتظرة 
درب  والتي  اإىل ركالت اجلرتجيح 
احل�ش�س  خالل  اأ�شباله  عليها 
مو�شحا  االأ�شبوع،  لهذا  التدريبية 
حت�شني  على  يعمل  �شوف  اأنه 
يف  الهجوم  على  والرتكيز  الدفاع 
مرمى  اإىل  للو�شول  الوقت  نف�س 
املناف�شة وتفادي تلقي االأهداف، 
واعرتف اأن مهمتهم �شتكون �شعبة 
غال  االأهلي،  مناف�شهم  لتجاوز 
باالإرادة  مت�شلحني  الالعبني  اأن 
والرغبة يف بلوغ املباراة النهائية، 
ويعتمدون على الدعم اجلماهريي 
الثامن  ملعب  يف  املنتظر  الكبري 
قدرة  من  واثقا  بدا  اأين  ماي، 
امل�شتحيل  جتاوز  على  العبيه 
الأن�شارهم  الفرحة  واإدخال 

بتاأ�شرية التاأهل. 

�شيدهم: التحلي 
بالهدوء والتحكم 

بالأع�شاب مفتاحنا 
للتاأهل

اإليا�س  �شطيف  وفاق  العب  اأكد 
يتحلى  اأن  �رسورة  على  �شيدهم 
واللعب  االأع�شاب  بهدوء  زمالءه 
بروح قتالية من اأجل جتاوز عقبة 
يف  قال  حيث  امل�رسي،  الفريق 
املباراة  اأن  ال�شحافية  الندوة 
امليدان  ار�شية  على  تلعب  �شوف 
يف  التفكري  دون  و�شيدخلونها 
يف  جرت  التي  الذهاب  مباراة 
واللعب  الرتكيز  اجل  من  م�رس 
�شوف  انهم  م�شيفا  بهدوء، 
رد  اأجل  من  جهودهم  ي�شاعفون 

وقف  الذي  جمهورهم  اجلميل 
االأيام  يف  بقوة  و�شاندهم  معهم 
التي  االإدارة  جانب  اإىل  الفارطة 
الراحة  عوامل  جميع  لهم  وفرت 
اأن  واأو�شح  اللقاء،  على  والرتكيز 
الدفاع  يف  يلعب  �شوف  الفريق 
والهجوم من اأجل اخلروج بتاأ�شرية 

التاأهل.

كارتريون: جاهزون 
ملواجهة الوفاق 

ومهمتنا لن تكون �شهلة

اأو�شح مدرب نادي االأهلي باتري�س 
كارتريون اأن فريقه جاهز من اأجل 
وفيما  �شطيف،  وفاق  مواجهة 
باملباراة  املعني  بالتعداد  يتعلق 
فتحي  اأحمد  الثنائي  اأن  اأ�شار 
وه�شام حممد ا�شرتجعا عافيتهما 
ب�شورة  للعب  جاهزين  واأ�شبحا 
االإ�شابة،  من  ال�شفاء  بعد  عادية 
ي�شمل  �شوف  الغياب  اأن  مو�شحا 
الالعب التون�شي علي معلول الذي 
فاإن  ذلك  عدا  وما  يطول  �شوف 
للموعد  جاهزين  الدوليني  العبيه 
فخ  يف  الوقوع  تفادوا  بعدما 
ب�شورة  للعب  وم�شتعدين  االإ�شابة 

عادية.
ان  الفرن�شي  املدرب  واعترب 
لن  اجلزائر  يف  فريقه  مهمة 
اأين حّذر من �شعوبة  تكون �شهلة، 
خالل  تنتظرهم  التي  املاأمورية 
عقدها  التي  ال�شحافية  الندوة 
يف  يتواجدون  انهم  م�شريا  اأم�س، 
اأجواء  وتنتظرهم  القدم  كرة  بلد 
خا�شة يف امللعب وعليهم التعامل 
معها بذكاء للخروج بالهدف الذي 
اأنهم لن  جاوؤوا من اأجله، مو�شحا 
لقاء  يف  هدفني  بالتقدم  يغرتوا 
بالتاأهل  االأمور  وت�شبيق  الذهاب 
من  يلعبون  و�شوف  النهائي،  اإىل 
غري  مفاجاأة  اأي  تفادي  اأجل 
متوقعة على امل�شتطيل االأخ�رس، 
التقدم  اأن  املتحدث  وا�شتطرد 
بهدفني لن يجعله يركز اللعب على 
االأهلي  يطبق  �شوف  بل  الدفاع، 
طريقة لعبه املعروف بهان م�شيفا 
انهم لن يجدوا �شعوبات يف اللعب 
رغم  اال�شطناعي  الع�شب  على 
ميادين  يف  اللعب  على  تعودهم 
انه  مو�شحا  طبيعيا،  مع�شو�شبة 
ماي  الثامن  ملعب  اأر�شية  تفقد 
يجد  لن  اأين  باجليدة  وو�شفها 

العبوه �شعوبات للتاأقلم عليها.
عي�شة ق.

 �شحب قرعة الكان اأوقعتهن
 رفقة غانا الكامريون ومايل

 �سيدات اخل�سر 
يف جمموعة املوت

اأوقعت عملية �شحب القرعة اخلا�شة بنهائيات كاأ�س اإفريقيا 

�شمن  الوطني  منتخبنا  غانا  يف  املربجمة  �شيدات  لالأمم 

جمموعة املوت، حيث اأ�شفرت القرعة التي جرت �شهرة اأول 

للمناف�شة  اأكرا على خو�س �شيدات اخل�رس  بالعا�شمة  اأم�س 

القارية املربجمة ابتداء من تاريخ 17 نوفمرب املقبل �شمن 

الدورة  ت�شم منتخبات غانا منظمة  والتي  االأوىل  املجموعة 

نهائي  ن�شط  االأخري  ومايل  الكامريون  منتخبي  جانب  اإىل 

مهمة  اأمام  اخل�رس  العبات  و�شتكون   ،2016 عام  ن�شخة 

الدور املوايل  اإىل  التاأ�شريتني  اإحدى  اإحراز  معقدة من اجل 

ولديها  قوية  منتخبات  تواجه  واأنها  خا�شة  جمموعتها،  عن 

القرعة  عملية  وح�شب  الن�شوية،  الكروية  ال�شاحة  يف  جتربة 

الوطينة �شوف تخ�شن املباراة االفتتاحية من  العنا�رس  فاإن 

باأكرا  نوفمرب   17 يف  املقررة  الغانيات  اأمام  »الكان«  دورة 

املناف�شة  تعرف  و�شوف  م�شاء،  والن�شف  الرابعة  من  ابتداء 

تاأهل اأ�شحاب املراكز الثالثة االأوىل اإىل كاأ�س العامل املقررة 
دورتها العام املقبل يف فرن�شا.

ع.ق.

 ا�شتبعد مواطنه اأونا�س 
عن ال�شفرية اإىل باري�س

اأنت�سيلوتي ي�ستدعي 
غوالم للقاء البي اأ�س جي 

بعد غياب 10 اأ�سهر
جرمان تواجد الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم �شمن قائمة فريقه  �شان  باري�س  مواجهة  بخو�س  املعنية  االيطايل  فاجاأ نابويل  حيث  اأوروبا،  اأبطال  رابطة  جمموعات  �شمن  اإىل الفرن�شي  الدعوة  ووجه  اجلميع  اأنت�شيلوتي  كارلو  االيطايل  ال�شليبي االأمراء« مبدينة باري�س الفرن�شية، والذي كان بعيدا عن املناف�شة موعد مع اال�شتعداد للمواجهة املقررة غدا على ملعب »حديقة الظهري االأي�رس للمنتخب الوطني �شمن القائمة التي �شتكون على املدرب  الرباط  م�شتوى  على  لالإ�شابة  تلقيه  منذ  طويلة  عك�س للركبة والذي اأبعده ما يقارب 10 اأ�شهر كاملة عن امليادين، حيث لفرتة  فرن�شا،  اإىل  االيطايل  اجلنوب  نادي  رفقة  غوالم  مباراة املنتخب الوطني اأمام البنني �شمن ت�شفيات كاأ�س اإفريقيا البي اأ�س جي، ب�شبب معاناته من م�شاكل ع�شلية منذ م�شاركته يف خارج القائمة اأين لن يكون �شمن ح�شابات الطاقم الفني يف مباراة مواطنه اآدم اأونا�س الذي مل يوجه له مدرب نابويل الدعوة وو�شعه يتنقل 

لالأمم.
ع.ق.
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مونبلييه ثالثًا ومر�سيليا يح�سم دربي اجلنوب
�صعد مونبلييه اىل املركز الثالث بفوزه على بوردو 2-0 يف املرحلة العا�رشة من بطولة 
ومنذ   ،0-1 ني�س  م�صيفه  على ح�صاب  اجلنوب  دربي  مر�صيليا  فرن�صا، يف حني ح�صم 
والعبه  مدريه  بقيادة  مونبلييه  يتعر�س  مل  االأوىل،  املرحلة  يف  ديجون  اأمام  �صقوطه 
ال�صابق مي�صال در زاكاريان الأي خ�صارة يف ت�صع مباريات، لريفع ر�صيده اإىل 19 نقطة 
متقدماً مر�صيليا بفارق االأهداف وعلى ليون اخلام�س بفارق نقطتني، و�صجل غايتان 
البورد العب بوردو ال�صابق واأندي دولور من ركلتي جزاء هديف مونبلييه ليحقق فريقهما 

الفوز الثالث توالياً على ملعبه للمرة االأوىل منذ خريف عام 2015.
يف املقابل، توقفت النتائج االيجابية لبوردو الذي ح�صد 10 نقاط من اأ�صل 12 ممكنة 
يف املراحل االأربعة ال�صابقة، وتنتظر بوردو فرتة م�صغوطة من املباريات حيث يلتقي 
مع زينيت �صان بطر�صربغ الرو�صي يف الدوري االأوروبي اخلمي�س املقبل، ثم �صد ني�س 
اأن ي�صت�صيف زينيت جمدداً يف 8  وليون حملياً يف 28 احلايل و3 نوفمرب املقبل، قبل 

منه. 
وعاد مر�صيليا بفوز ثمني من ني�س بهدف وحيد على الرغم من خو�صه املباراة يف غياب 
جناحه الدويل فلوريان توفان امل�صاب، وكان توفان �صجل 7 اأهداف يف ت�صع مباريات 
يف الدوري املحلي ليكون اأف�صل هداف يف �صفوف فريقه، يف املقابل غاب الربازيلي 
فعالية  مر�صيليا  واأظهر  املوقوفني،  اأوكامبو�س  لوكا�س  واالأرجنتيني  غو�صتافو  لوي�س 
�صان�صون  مورغان  فيها عن طريق  �صجله  الذي  الوحيد  الهدف  الأن  املباراة  كبرية يف 
االيطايل  خا�س  املباراة،  طوال  الثالث  اخل�صبات  بني  له  الوحيدة  ت�صديدته  من  جاء 
امل�صاك�س ماريو بالوتيلي املباراة اأ�صا�صياً يف �صفوف ني�س علماً باأنه كان مر�صحاً بقوة 

لالنتقال اإىل مر�صيليا خالل ال�صيف من دون اأن تتكلل ال�صفقة بالنجاح.
وكان ني�س الفريق االأف�صل يف ال�صوط االأول وحتديداً عن طريق بالوتيلي لكن حار�س 
مر�صيليا �صتيف مانداندا ت�صدى ملحاولتيه االأوىل من ت�صديدة قوية والثانية من كرة 
راأ�صية، وخالفاً ملجريات اللعب، جنح مر�صيليا يف اقتنا�س هدف املباراة الوحيد بعد 
لعبة م�صرتكة بني ال�رشبي نيمانيا رادونييت�س و بونا �صار لت�صل الكرة اإىل �صان�صون الذي 
�صيطر عليها برباعة قبل اأن ي�صدد يف ال�صباك قبل نهاية ال�صوط االأول بثالث دقائق، 
وجنح مر�صيليا يف املحافظة على تقدمه حتى نهاية املباراة، وي�صت�صيف مر�صيليا على 
ملعب فيلودروم باري�س �صان جرمان املت�صدر عنه بفارق 11 نقطة االأحد املقبل، وعلى 

ملعب »جوفروا غي�صار«، انتهى اللقاء بني �صانت اإتيان ورين بتعادلهما 1-1.

رومينيغه يت�سامن مع برينات
انتقد كارل هاينز رومينيغه الرئي�س التنفيذي لبايرن ميونخ، ت�رشيحات اأويل هوني�س رئي�س 
النادي ب�صاأن خوان برينات العب الفريق ال�صابق وظهري باري�س �صان جريمان احلايل، وكان 
هوني�س ك�صف عن �رش بيع برينات يف ال�صيف خالل موؤمتر �صحفي اجلمعة املا�صي، موؤكًدا 
اأن اأخطاء الالعب الفادحة يف اإحدى مباريات الفريق بدوري اأبطال اأوروبا اأدت اإىل التخلي 
لو�صائل  رومينيغه  اأم�س حتدث  �صباح  اليونان  اإىل  البافاري  النادي  بعثة  �صفر  وقبل  عنه، 
االإعالم، يف ت�رشيحات اأبرزتها �صحيفة »بيلد« االأملانية، قائال: »اأعتقد اأن اأويل يعلم اأن 
هناك كلمة واحدة على االأقل مل تكن �صائبة«، يف اإ�صارة النتقاده لالعب االإ�صباين، واأردف: 
»اأعجبني ما قاله خوان برينات، الأنه كان مرتاًحا من الطريقة التي عومل بها هنا«، وكان 
برينات رف�س الرد على االنتقادات التي وجهها له رئي�س بايرن، قائاًل: »�صمعت بالفعل ما 
قيل عني، لكن لي�س لدي �صيء الأقوله، فلقد تعلمت يف طفولتي معنى االمتنان«، وتطرق 
اإدارة النادي على و�صائل االإعالم يف اآخر  رومينيغه للحديث عن �رش الهجوم الذي �صنته 
موؤمتر �صحفي، موؤكًدا اأن هذا الت�رشف جاء مبثابة اإ�صارة للفريق باأن النادي يدعمه، يف 

ظل حملة االنتقادات التي ُوجهت له موؤخًرا.

بيلباو يتاأرجح يف النتائج واإ�سبانيول و�سيفًا
اأوت، وهذه املرة  اأتلتيك بلباو جمدداً من لعنة التعادالت التي تالحقه منذ اواخر  عانى 
ا�صتهل  وبعدما  االإ�صباين،  الدوري  من  التا�صعة  املرحلة  يف   1-1 اإيبار  اأمام  ملعبه  خارج 
املو�صم بفوز على ليغاني�س 2-1، عجز النادي البا�صكي عن حتقيق اأي انت�صار لكنه مني 
بهزميتني فقط، فيما انتهت املباريات اخلم�س االأخرى بالتعادل، بينها مباراة االأحد التي 
يدرك  اأن  قبل  دياز،  ت�صارلز  الربازيلي  نفذها  ركلة جزاء  17 من  الدقيقة  فيها يف  تخلف 
�رشيعاً التعادل بوا�صطة ايناكي وليام�س، ورفع بلباو ر�صيده اىل 8 نقاط يف املركز 17، فيما 

اأ�صبح ر�صيد ايبار 11 نقطة يف املركز 12.
وعاد اإ�صبانيول من اأر�س مناف�صه هوي�صكا بالفوز 2-0 �صجلهما بورخا ايغلي�صيا�س، و�صار 
املركز  فهو يف  هوي�صكا  اأما  بر�صلونة،  للو�صافة خلف  و�صعد  نقطة   17 اإ�صبانيول  ر�صيد 
بيتي�س بهدف  ريال  اأر�صه على  الوليد خارج  بلد  فاز  اأخرى،  نقاط، ويف مباراة  االأخري 5 
 15 ال�صاد�صة  املرتبة  الوليد  بلد  ويحتل  ريغال،  خي�صو�س  اأنطونيو  طريق  عن  جاء  وحيد 

نقطة، وبيتي�س يف املرتبة العا�رشة 12 نقطة. 

اإيكاردي يح�سم ديربي الغ�سب للنرياتزوري
ح�صم اإنرت ديربي الغ�صب اأمام �صيفه 
التا�صعة من  املرحلة  ميالن 1-0 يف 
اإنرت  فوز  وجاء  االإيطايل،    الدوري 
االأول  وهدافه  جنمه  هدف  بف�صل 
والذي  اإيكاردي  ماورو  االأرجنتيني 
اأخطاأ  راأ�س  ب�رشبة  كلمته  قال 
و�صعد  معها،  التعامل  يف  دوناروما 
 19 بر�صيد  الثالث  املركز  اإىل  اإنرت 
نقطة يف الوقت الذي توقف به ر�صيد 
ميالن عند 12 نقطة، ويلتقي اإنرت مع 
بر�صلونة غدا يف املرحلة الثالثة من 
دوري  مل�صابقة  املجموعات  دور 
اأبطال اأوروبا، و�صهدت املباراة التي 
ات�صمت بالتكافوؤ العديد من االأحداث 
منا�صفة  هدفني  اإلغاء  مثل  املهمة 
وخروج  الت�صلل  ب�صبب  الفريقني  بني 
االإ�صابة  ب�صبب  ناينغوالن  البلجيكي 

يف ال�صوط االأول.
يف املقابل، اقتن�س الزيو روما فوزاً 
 0-2 بارما  م�صيفه  على  متاأخراً 
اأهمية لالزيو  و�صهدت هذه املرحلة 
�صيتواجهان  الأنهما  ميالن  واإنرت 
االإثنني املقبل على امللعب االأوملبي 
لتخطي  الزيو  وعانى  العا�صمة،  يف 
الدقائق  حتى  وانتظر  بارما  عقبة 
ال�صباك،  اإىل  طريقه  ليجد  االأخرية 

ودخل الفريقان اإىل اللقاء مبعنويات مرتفعة وبظروف مت�صابهة اإىل حٍدّ كبري، اإذ فاز بارما باأربع من مبارياته اخلم�س ال�صابقة 
فيما فاز الزيو بخم�س من مبارياته ال�صت االأخرية بعدما ا�صتهل املو�صم بهزميتني على اأيدي نابويل وجوفنتو�س، ورغم الفر�س 

املتبادلة بني الفريقني، عجز اأّي منهما عن الو�صول اإىل ال�صباك خالل الدقائق 45 االأوىل.
 ثم بداأ نادي العا�صمة ال�صوط الثاين �صاغطاً بحثاً عن هدف التقدم وكاد اأن يحقق مبتغاه يف اأكرث من منا�صبة، اأبرزها لت�صريو 
األربتو الذي �صدد من خارج  اأنه كان يف املوقع املنا�صب للت�صجيل واالإ�صباين لوي�س  اميوبيلي الذي �صدد بجانب القائم رغم 
املنطقة لكنه ا�صطدم بتاألق احلار�س لويجي �صيبي، وتوا�صلت الفر�س ال�صائعة لالزيو وبداأ الياأ�س ي�صق طريقه اإىل العبيه يف 
ظل التنظيم الدفاعي لفريق املدرب روبرتو دافريزا، حتى الدقائق الع�رش االأخرية حني ارتكب ريكاردو غاليولو خطاأ داخل 
املنطقة على البديل الكو�صويف فالون بريي�صا، فانربى لها اإميوبيلي بنجاح و�صجل هدفه ال�صاد�س هذا املو�صم، وعندما كانت 
املباراة تلفظ اأنفا�صها االأخرية، اأ�صاف الزيو هدفه الثاين بعد �صل�صلة من الفر�س ال�صائعة، وهذه املرة عرب البديل االأرجنتيني 

خواكني كوريا بعد متريرة من اميوبيلي.
وبعد 7 مراحل متتالية من دون فوز، ا�صتفاد اأتاالنتا من الو�صع ال�صعب مل�صيفه كييفو متذيل الرتتيب لكي يلحق باالأخري هزميته 
اأول مباراة ل�صاحب  ال�صابعة لهذا املو�صم ويحقق بدوره فوزه االأول منذ املرحلة االفتتاحية، وجاء بنتيجة كا�صحة 5-1 يف 
االأر�س بقيادة مدرب اإيطاليا ال�صابق جانبيريو فنتورا، وتعادل بولونيا و�صيفه تورينو بهدفني، بينما تعادل فيورنتينا اأي�صاً مع 

�صيفه كالياري 1-1.

الثالث  انت�صاره  اإيفرتون  حقق 
 0-2 باال�س  كري�صتال  بتخطي  توالياً 
الدوري  من  التا�صعة  املرحلة  يف 
اإيفرتون  ويدين  املمتاز،  االإجنليزي 
دومينيك  لل�صاب  االنت�صار  بهذا 

كالفريت ليوين الذي وقع على الهدف 
الذي  تو�صن  جينك  والرتكي  االأول 
باال�س  كري�صتال  وكان  الثاين،  خطف 
يف  التقدم  فر�صة  نف�صه  على  فوت 
ال�رشبي  له  اأ�صاع  حني  الثاين  ال�صوط 

يف  جزاء  ركلة  ميليفوجيفيت�س  لوكا 
اإيفرتون  ر�صيد  و�صار   ،60 الدقيقة 
15 نقطة يف املركز الثامن فيما بقي 
النقطة  عند  باال�س  كري�صتال  ر�صيد 

ال�صابعة يف املركز 15.

اإيفرتون يتابع نتائجه االيجابية

مار�سيلو ي�ستعد ملغادرة الربنابيو
العجوز، ومتتع مار�صيلو باهتمام كبري من جوفنتو�س االإيطايل يف املريكاتو ال�صيفي املا�صي، لكن ريال مدريد رف�س التخلي ال�صحيفة، اأن عملية انتقال مار�صيلو �صتتكلف حوايل 50 اأو 60 مليون يورو، مع توقعات برحيل األيك�س �صاندرو عن ال�صيدة الظهري الربازيلي اأخرب قادة ريال مدريد عن نيته يف مغادرة الفريق امللكي، خالل فرتة االنتقاالت ال�صتوية القادمة، ونوهت للرحيل اإىل جوفنتو�س يف جانفي املقبل، من اأجل مل �صمله مع زميله ال�صابق كري�صتيانو رونالدو، واأ�صافت ال�صحيفة اأن االنتقاالت ال�صتوية املقبلة، وقالت �صحيفة »توتو �صبورت«، اإن الربازيلي مار�صيلو ظهري اأي�رش ريال مدريد، على ا�صتعداد ذكرت تقارير �صحفية اإيطالية اأن جنم ريال مدريد االإ�صباين بات قريبًا من الرحيل عن �صفوف الفريق امللكي خالل فرتة 

عن خدمات العبه الربازيلي.
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الكتاب

�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني
�صدرت الطبعة الأوىل من كتاب “�صناعة الإ�صالموفوبيا: كيف ي�صنع اليمني كراهية امل�صلمني” يف عام 2012، لكن الطبعة الثانية التي �صدرت يوم 

20 �صبتمرب من العام اجلاري لي�صت جمرد اإعادة ن�صر للن�صخة الأ�صلية، بل تت�صمن حتديثات كبرية اأ�صافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�صية وراء الدعاية والبحوث املناه�صة للم�صلمني يف الوليات املتحدة، ف�صال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�صتهدفت امل�صلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�صر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�صدار: 20 �صبتمرب 2017

عدد ال�صفحات: 274

ق�صة دراماتيكية
من  املحّدثة  الن�سخة  ت�ستفتح 
هي  دراماتيكية  بق�سة  الكتاب 
يف  هيل  ت�سابل  نار  اإطالق  حادث 
 3 �سحيته  راح  والذي  فرباير   10
�سادي  �سياء  هم:  م�سلمني  طالب 
ي�رس  وزوجته  عاًما(   23( بركات 
عاًما(   21( �ساحلة  اأبو  حممد 
و�سقيقتها رزان حممد اأبو �ساحلة 

)19 عاًما(.
باأنه  احلادث  هذا  املوؤلف  ي�سف 
ترويًعا  العنف  حاالت  اأكرث  من 
ال�سنوات  خالل  بارد  بدم  وتنفيًذا 
كيف  يثبت  اأنه  ويعترب  االأخرية، 
تقتل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  اأن 
اأن  �سبق  حيث  حرفيا،  النا�س 
�سيتفن هيك�س  كريك  القاتل  ن�رس 
)46 عاماَ( ر�سائل مناه�سة للدين 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اإنه  قائال  م�سد�س  �سورة  وو�سع 

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�صية

يغطي الكتاب تاريخ �سيطنة االآخر 

وتقدمي  املتحدة،  الواليات  يف 
ويتناول  فداء،  ككب�س  البع�س 
على  الكراهية  انت�سار  ظاهرة 
لعبته  الذي  والدور  االإنرتنت، 
و�سائل االإعالم الرئي�سية يف تعزيز 
اإىل  يتطرق  كما  االجتاهات،  هذه 
واملجموعات  امل�سيحي  اليمني 
االإعالم  وو�سائل  ال�سهيونية 
ال�سيا�سيني،  اإىل  و�سوال  الليربالية 
�سعود  مبناق�سة  يختم  اأن  قبل 
اجلماعات  بني  االإ�سالموفوبيا 
وال�سالت  االأوروبية  ال�سعبوية 
االأوروبية  االإ�سالموفوبيا  بني 

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
وي�سلط  املحاور،  هذه  كافة  على 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 
للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
وبالتايل يطالبون باتخاذ اإجراءات 
غري قانونية حلماية حرية و�سالمة 
الذي  التهديد  من  امل�سلمني  غري 

ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 

نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 
واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
االأمريكية.  الع�سكرية  والتدخالت 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف 
غري حمله

اأبعد  اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
ما يكون عن الكمال، ح�سبما تذهب 
املن�سور  عر�سها  يف  �سادار  كلري 
على �سفحات جملة مفتاح؛ نظرا 
لالإ�سهاب ال�سديد يف و�سف بع�س 
مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا،  حاالت 
كافية  تو�سيحات  تقدمي  عدم 
ب�ساأن بع�س ال�سخ�سيات الرئي�سية 
االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
واأحيانا،  وقراراتها.  واأفعالها 
اأنها  يبدو  مزاعم  املوؤلف  يقدم 
الرئي�سية.  اأطروحته  مع  تتعار�س 
اإن  يقول  املثال،  �سبيل  على 
ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
بع�س املخاوف الواقعية. وبالنظر 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 

اخلوف  باأن  ادعائه  فاإن  كتابه، 
يف  واقعًيا  يكون  امل�سلمني  من 
بع�س االأحيان يتنافر مع اأطروحته 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
�سناعة  اأن  وهو  ا�ستنتاج خمتلف، 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
العن�رسية  با�ستخدام  واقعية  غري 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�صوت موؤرق 
حلمالت 

الإ�صالموفوبيا
وعلى كل حال، يظل كتاب “�سناعة 
موؤرًقا  �سوًتا  االإ�سالموفوبيا” 

اخلوف  تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة 
يف  امل�سلمني  جتاه  والكراهية 
الواليات املتحدة واأوروبا، بدًئا من 
اإىل  و�سوال  االإرهاب  على  احلرب 
ترامب  يحاول  الذي  ال�سفر  حظر 
العقبات  رغم  با�ستماتة  متريره 

الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
احلوارية اليمينيني، والقادة الدينيني 
وال�سيا�سيني املرتبطني  االإجنيليني، 
بهم، والذين تتحد جهودهم جميًعا 
لت�سويه �سورة امل�سلمني وتقدميهم 
الغربية.  للح�سارة  جديد  كعدو 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه  واالأهم 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  متويلهم،  م�سادر  ويتتبع 

اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
يف  اأ�رسنا  وكما  املربحة.  دعايتهم 
العر�س، حتتوي هذه الطبعة  بداية 
حول  جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
وواليته  االنتخابية  ترامب  حملة 
بع�س  �سعود  وتتبع  الرئا�سية، 
يف  تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات 
�سناعة االإ�سالموفوبيا اإىل ال�سلطة. 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
بريتبارت،  موقع  من  الكتاب  على 
املناه�سني  الليرباليني  والن�سطاء 
ماهر،  بيل  مثل  للم�سلمني 
من  املقربة  املوؤثرة  وال�سخ�سيات 
ونيوت  بانون  �ستيف  مثل  ترامب 
جينجريت�س وجون بولتون، وبالتايل 
اإ�سافة  اجلديدة  الن�سخة  متثل 
اإحلاًحا  الق�سايا  اأكرث  اأحد  تناق�س 

للم�سلمني كما الواليات املتحدة.

عر�س كتاب

 “اإعادة التفكري يف الإ�سالم ال�سيا�سي”
الكتاب: اإعادة التفكري يف 

الإ�صالم ال�صيا�صي
املوؤلف: �صادي حميد )حمرر(، 

ويليام مكانت�س )حمرر(
النا�صر: مطبعة جامعة 

اأك�صفورد
تاريخ الإ�صدار: 14 اأوت 2017

عدد ال�صفحات: 400 �صفحة
 

يفرت�سون  العلماء  ظل  ل�سنوات، 
ما ميكن اأن يفعله االإ�سالميون اإذا 
اإىل ال�سلطة. واالآن، لديهم  �سعدوا 
بالد  يف   – مربكة:  لكنها  اإجابات، 
حكومة  الدولة  تنظيم  اأقام  ال�سام، 
تف�سرًيا-  وطبق  الغا�سمة،  بالقوة 
متطرًفا  الكتاب-  موؤلفا  يراه 
على   – االإ�سالمية.  لل�رسيعة 
كان  الطيف،  من  االآخر  الطرف 
يحكم  تون�س  يف  النه�سة  حزب 
�سمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�سّدق على د�ستور ليربايل، وتخلى 
م�رس،  يف   – ال�سلطة.  عن  طوعا 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  فازت 
العامل،  يف  اإ�سالمية  حركة  اأقدم 
بال�سلطة من خالل انتخابات حرة 
ما  �رسعان  ع�سكرًيا  انقالًبا  لكن 

اأطاح بها.
االإ�سالمية  احلركات  خا�ست 
نتائج  اأ�سفرت عن  جتارب خمتلفة 
لت حتدًيا  متباينة ب�سكل الفت و�سَكّ
حول  ال�سائدة  التقليدية  للحكمة 
اأجرب  مما  ال�سيا�سي،  االإ�سالم 
اخلرباء واالإ�سالميني اأنف�سهم على 
اإعادة التفكري يف بع�س افرتا�ساتهم 

االأ�سا�سية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف االإ�سالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�سيا�سي”، 
�سادي  وهما:  االإ�سالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�س�سني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رسح  املجال 
من احلركات االإ�سالمية يف ال�رسق 
عك�س  وعلى  واآ�سيا.  االأو�سط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  االأخرى 
اختارت  االإعالمي،  االهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�سيا�سات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�سكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�سات 
التي  واالإخفاقات  والنجاحات 
يوفر  مما  االإ�سالموية،  بها  ت  مَرّ

اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رسق 
. والأنه يغطي  االأو�سط �رسيع التغرُيّ
اأول  يعترب  فاإنه  ُقطرّية،  حالة   12
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب 
االإ�سالمية الرئي�سية ب�سكل منهجي 
و�سعود  العربية  االنتفا�سات  منذ 

تنظيم داع�س.
امل�ساهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�سمل:  التي  الرئي�سية  امل�سائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ستخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  االأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�سيا�سية.
كما يوفر الكتاب فر�سة لال�ستماع 
والقادة  النا�سطني  من  مبا�رسة 
االإ�سالميني اأنف�سهم وهم يعر�سون 
ب�ساأن  اخلا�سة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ستقبل 
يتيح لالإ�سالميني فر�سة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�سات 
احلركات  �سئون  يف  البارزين 
االإ�سالمية انطالقا من روح احلوار 
البّناء. ويت�سمن “اإعادة التفكري يف 
اأهم  ال�سيا�سي” ثالث من  االإ�سالم 

ال�رسق  خارج  القطرية  احلاالت 
وماليزيا  اإندوني�سيا  االأو�سط- 
للقراء  ي�سمح  مما  وباك�ستان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب االإ�سالمية. باالإ�سافة اإىل 
الكتاب على  امل�ساهمني يف  تركيز 
والبحوث  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  عامل 
التي اأجروها يف هذا املجال، مما 
اأ�سفر عن طرح غني حول حمركات 
التي  التجارب  االإ�سالمي.  ال�سلوك 
هي:  بالرتتيب  الكتاب  ي�سملها 
�سوريا،  املغرب،  تون�س،  م�رس، 
الكويت،  ال�سعودية،  ليبيا،  اليمن، 
�رسق  جنوب  باك�ستان،  االأردن، 

اآ�سيا.
االإ�سالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
االأمريكية،  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  امل�سلمني  االإخوان  وانخراط 
االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�سة  حزب  على  اإطاللة  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�سي 
على  االأمنية  احلملة  هل  �سوؤال: 
اجلماعة  تدفع  امل�سلمني  االإخوان 
جتربة  ا  اأي�سً وتناول  العنف؟،  اإىل 
االإ�سالميني يف باك�ستان، واإ�سكالية 
يف  االإ�سالمية  واحلركة  حما�س 

املتعلق  االأخري  اجلزء  يف  االأردن. 
والتنظيم،  واالأيديولوجية  بالدين 
اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني االأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 
�سادي   – املوؤلفان:  االإ�سالميني.  
م�رسوع  رئي�س  نائب  هو  حميد؛ 
يف  االأو�سط  ال�رسق  دميقراطية 
اللجنة  وع�سو  بروكنجز،  مركز 
االأو�سط  لل�رسق  اال�ست�سارية 
الدويل،  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال 
ومرا�سل ملجلة ذي اأتالنتك. وعمل 
مبركز  لالأبحاث  كمدير  �سابقا 
بروكنجز الدوحة حتى يناير 2014. 
م�رسوع  الأبحاث  كمدير  وقبلها 
االأو�سط.  ال�رسق  دميقراطية 
مبركز  هيوليت  زميل  ا  اأي�سً كان 
و�سيادة  والدميقراطية  التنمية 
�ستانفورد.   جامعة  يف  القانون 
برنامج  يف  كخبري  اأي�سا  وعمل 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�سية 
وكزميل  االأمريكية،  اخلارجية 
ديان  ال�سيناتور  ت�رسيعي يف مكتب 
فين�ستني. وهو حا�سل على �سهادة 

البكالوريو�س واملاج�ستري من كلية 
ال�سوؤون الدولية بجامعة جورجتاون، 
العلوم  يف  الدكتوراه  و�سهادة 
اأك�سفورد.  جامعة  من  ال�سيا�سية 
يف  زميل  هو  مكانت�س؛  ويليام   –
االأو�سط  ال�رسق  �سيا�سات  مركز 
ومدير م�رسوع العالقات االأمريكية 
اأي�ساً  وهو  االإ�سالمي.  العامل  مع 
جونز  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
هوبكنز، �سغل عدداً من املنا�سب 
احلكومية وعمل يف عدٍد من مراكز 
الفكر املخت�سة باالإ�سالم، وال�رسق 
الفرتة  يف  واالإرهاب.  االأو�سط 
املمتدة بني العامني 2009 و2011، 
م�ست�سار  من�سب  مكانت�س  �سغل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأول يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�سب  �سغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
على  الدفاع. عالوًة  لوزارة  التابعة 
ذلك، مكانت�س هو حملل يف معهد 
اأبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
نافال، وكذلك يف ال�رسكة العاملية 
لتطبيق العلوم )SAIC(؛ وزميل يف 
باأكادميية  االإرهاب  مكافحة  مركز 

وي�ست بوينت.  
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للكاتب احل�سني فاحلي

كتاب »مباحث يف احل�ضارة والفكر« 
... يربز ق�ضايا جوهرية معا�ضرة

كتاب »مباحث يف احل�سارة والفكر«، للكاتب احل�سني فاحلي، احلا�سل على الدكتوراه يف اللغة والآداب العربية، 
وال�سادر عن دار نقو�ص عربية، هو عبارة عن جمموعة ن�سو�ص اأنتجت يف فرتات متباعدة تهتم بالبحث يف جتارب 
كتابية تختلف من حيث ظروف ن�ساأتها والجتاهات الفكرية لأ�سحابها، ويجمع بينها قا�سم م�سرتك هو ان�سواوؤها 

حتت امل�سغل احل�ساري الذي اختاره الكاتب يف م�سريته، حيث مثل حمور اهتمامه يف ر�سالة �سهادة الكفاءة يف 
البحث »ت�سور املجمع امل�سري من خالل كتاب م�ستقبل الثقافة يف م�سر« ور�سالة الدكتوراه التي اهتم فيها بـ«امل�ساألة 

القت�سادية يف الفكر التون�سي احلديث خالل الثلث الأول من القرن الع�سرين«.

وكالت

بني  املقاالت  هذه  اإعداد  ومت 
ن�رش  وقد  و2011   1982 �سنتي 
بع�سها يف جملة »رحاب املعرفة« 
للراحل جعفر ماجد ون�رش بع�سها 
عن  ال�سادرة  ال�سعب  جريدة  يف 
االحتاد العام التون�سي لل�سغل فيما 

تن�رش ثالثة منها الأول مرة .
موؤلفه  ت�سدير  يف  الكاتب  واأو�سح 
�سنة  االأوىل  طبعته  يف  املن�سور 
على  اهتمامه  ركز  اأنه   ،  2018
العنا�رش  وحتليل  االأفكار  تاريخ 
وحماولة  ن�ساأتها  وراء  كانت  التي 
الفكري  �سياقها  يف  تنزيلها 
احل�ساري قبل حماولة اإدراجها يف 
�سياق الفكر االإن�ساين العام، موؤكدا 
باملو�سوعية  التحلي  حر�سه على 
الكاتب  واعترب  الراأي.  اإبداء  لدى 
اأن اختياره امل�سي يف هذه البحوث 
اجلامعيني«  قبل  من  »ال�سد  كلفه 

النتداب  دورات  ع�رش  واملنع 
»عدم  بحجة  جامعيني  باحثني 
املطلوب«  االأدنى  احلد  حتقيقها 
اأق�سام  كانت  الذي  الوقت  يف 
واملعاهد  االآداب  بكليات  العربية 
على  مبدر�سني  »ت�سحن«  العليا 
هذا  ولعل  املواالة.  مبداأ  اأ�سا�س 
يهدي  الكاتب  جعل  ما  االأمر 
»اأولئك  اإىل  باخل�سو�س  اإ�سداره 
جلان  حيف  اإىل  تعر�سوا  الذين 
االأ�ساتذة  مناظرات  يف  االنتداب 

الباحثني التابعني للجامعات«.
هذا الكتاب الوارد يف 182 �سفحة 
من احلجم املتو�سط، جاء مق�سما 
واحد  كل  اهتم  ف�سول  �سبعة  اإىل 
تذييل  ومت  فكري  مببحث  منها 
للم�ساألة  بخامتة  منه  جزء  كل 
االأول  الف�سل  واهتم  املطروحة. 
ح�سني  طه  لدى  الثقافة  مبفهوم 
وبني  بينها  مقارنة  ت�سمني  مع 
غرام�سي.  لدى  الثقافة  مفهوم 

وتطرق الكاتب اإىل فعالية الثقافة 
لدى  والثقافة  اال�ستقالل  وم�ساألة 
اأخذ  كيفية  يف  وراأيه  ح�سني  طه 
عن  ف�سال  الغرب  عن  الثقافة 
املتعلقة  غرام�سي  ملقاربة  نقله 

بالثقافة والتعليم وحمو االأمية.

م�ساألة القت�ساد 
وح�سوره يف اأدب اأبي 

حيان التوحيدي

الف�سل  فاحلي  احل�سني  وخ�س�س 
االقت�ساد  م�ساألة  اإىل  الثاين 
حيان  اأبي  اأدب  يف  وح�سوره 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  التوحيدي، 
تفكري  يف  االقت�ساد  عن  احلديث 
الثالث  الف�سل  يف  خلدون  ابن 
الرابع فقد  الف�سل  اأما  كتابه،  من 
احلرية  حقيقة  اإىل  فيه  تعر�س 
و�رشوط حتقيقها من خالل كتاب 

الذي  »اخلواطر«  احلداد  الطاهر 
املجتمع  اعتزاله  فرتة  يف  األفه 
ال�رشيعة  يف  »امراأتنا  معركة  بعد 
اأنه  واملجتمع« وقد اعترب الكاتب 
األّفها يف فرتة تاأمل يف اآخر حياته 
عن  مميزة  »�سورة  مينحها  مما 

باقي موؤلفاته«.

حتديات الع�سر

املبحث اخلام�س خ�س�س للكتاب 
تطرق  حيث  الع�رش  وحتديات 
تاريخيا  الكتاب  ن�ساأة  ظروف  اإىل 
املعارف،  نقل  يف  ودوره  وتطوره 
االأزمات  اإىل  الو�سول  قبل 
يف  يواجهها  التي  والتحديات 
احللول  وتقدمي  تون�س  ويف  العامل 
الكفيلة بالنهو�س بالكتاب واحتواء 
تفاعالتها  من  واحلد  االأزمة  هذه 

ال�سلبية.

التفكري الإ�سالحي 
التون�سي

 
»الوقت«  مو�سوع  الأهمية  ونظرا 
يف  �سغله  الذي  الهام  واحليز 
التون�سي  االإ�سالحي  التفكري 
وخا�سة اإىل حدود الثلث االأول من 
القرن الع�رشين، فقد اختار الكاتب 
له  يخ�س�س  اأن  فاحلي  احل�سني 
خالله  من  �سلط  كامال،  ف�سال 
التون�سيني  نظرة  على  ال�سوء 
واملن�سود  املوجود  بني  للوقت 
للوقت  ال�سائدة  النظرة  اأن  مبينا 
بني التون�سيني تكر�س عدم الوعي 
هذه  اأ�سباب  اإىل  وتعر�س  بقيمته. 
العامل  منها  والتي  الظاهرة 
وبني  ال�سيا�سي.  والعامل  الذهني 
نتائج هذه الظاهرة على ال�سعيدين 
وكذلك  واالجتماعي  االقت�سادي 
اال�ستهانة  اأن  واأبرز  احل�ساري، 
العمل  يف  اإنفاقه  وعدم  بالوقت 

اقت�ساديا  اإفال�سا  اأفرز  املثمر 
تطوير  على  التون�سي  قدرة  لعدم 
االإنتاج وتنمية الرثوة. وقدم البدائل 
امل�سلحون  ارتاآها  التي  واحللول 
ال�سيا�سية  اآنذاك على امل�ستويات 

واالقت�سادية والذهنية الرتبوية.

الراأ�سمالية  ومفاهيم 
الفكر القت�سادي 

والجتماعي احلديث

وختم املوؤلف كتابه باحلديث عن 
الراأ�سمالية باعتبارها من مفاهيم 
واالجتماعي  االقت�سادي  الفكر 
لغة  املفهوم  هذا  وقدم  احلديث 
ظروف  اإىل  وعاد  وا�سطالحا 
ن�ساأة الراأ�سمالية تاريخيا وظروف 
االإنتاج الراأ�سمايل كما تعر�س اإىل 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأ�س�س 

التي تقوم عليها. 
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»العربية.. لغة عاملية«.. كتاب جديد بالفرن�ضية
كتاب  باري�س  يف  حديثاً  �سدر     
و�سهد  عاملية«،  لغة  »العربية.. 
القارئ  قبل  من  كبرياً  اإقباالً 
�سواء  حّد  على  والغربي  العربي 
ملا يحمله من نظرة جديدة للغة 
ال�سور  جتاوز  اإىل  تدعو  العربية 

النمطية والتطلع للم�ستقبل. 
وتو�سيات  اآراء  الكتاب  ويحمل 
التعليم  يف  وباحثني  خلرباء 
عن  يُجيبون  واالإعالم  والثقافة 
الت�ساوؤالت بخ�سو�س مدى الفائدة 
من تعلّم العربية كلغة توا�سل حّية 
اخلم�س،  القارات  يف  وُمنت�رشة 
امُلنا�سب  غري  الواقع  ظّل  يف 
فرن�سا.  يف  اليوم  العربية  للغة 
مار�س  يف  �سدر  الذي  الكتاب 
2018 باللغتني الفرن�سية والعربية 
حتت  للن�رش  »هرماتان«  دار  عن 
الدبلوما�سية  يايف  ندى  اإ�رشاف 
يف  ويقع  الفرن�سية،  واالأكادميية 
221 �سفحة، يت�سمن امُل�ساهمات 
بحثية  ندوة  يف  طرحها  مّت  التي 
يف جمال العلوم االإن�سانية نظمت 
العا�سمة  يف  دي�سمرب2016  يف 
الفرن�سية، تناولت االأبعاد الثقافية 
والتاريخية للغة العربية ومكانتها 
اليوم يف الدوائر املهنية، وحيوية 
وتاأثريها  ووجودها  تعليمها 
القنوات  يف  وامل�ستقبلي  احلايل 
و�سائل  وخمتلف  الف�سائية 
وو�سائل  التقليدية  االإعالم 

التوا�سل االجتماعي.
االهتمام  من  الرغم  وعلى 
امُلتزايد موؤخرا بتعلّم لغة ال�ساد 

يرى  الكتاب  اأّن  اإال  باري�س،  يف 
تُعترب  زالت  ما  العربية  اللغة  اأّن 
حيث  فرن�سا«  يف  مرغوبة  »غري 
يتعلمونها  الذين  عدد  يتجاوز  ال 
يف املدار�س االإعدادية والثانوية 
عن  ُمت�سائاًل  ُمتعلم،   14000
املتوا�سع  االإقبال  هذا  اأ�سباب 
لغة  اأكرث  خام�س  تعلم  على 
اللغات  واإحدى  العامل،  حتدثاً يف 
يف  امُلعتمدة  ال�ست  الر�سمية 
االأمم املتحدة، واملنت�رشة ب�سكل 
القنوات  من  املئات  عرب  وا�سع 
الكتاب  يُقّدم  وبالتايل  الف�سائية، 
من خالل باحثيه امُل�ساركني اآلية 
ُمقرتحة لعالج هذا الو�سع الذي 

ال ت�ستحقه اللغة العربية.
ويقول الكتاب اإّن »اللغة الفرن�سية، 
وغريها من لغات االإن�سانية، تدين 
للغة العربية بالكثري من الكلمات 
علوم  يف  واالأ�سا�سية  ال�سائعة 
اأّن  �سك  بال  يوؤكد  مما  احلياة«، 

العربية »لغة عاملية«.
تقدمي  يتم  ذلك،  ومع  لكن 
اأحياناً  فرن�سا  يف  العربية  اللغة 
تتبايُن  جُمتمعية  لغٌة  باعتبارها 
ب�سكل وا�سع عرب خُمتلف مناطق 

الدول العربية.
العربية  اإتقان  م�ستويات  اأّن  كما 
�سهادٍة  بدون  هذا  يومناً  حتى 
با�ستثناء  عاملياً،  بها  ُمعرتٍف 
هذا  يف  موؤخراً  اأطلقها  ُمبادرة 
يف  العربي  العامل  معهد  املجال 
باري�س. وهذا ما �سعت له الندوة 
ة بهدف الرتويج للثقافة  امُلخت�سّ

�سخ�سيات  دعوة  عرب  العربية 
ال�ستك�ساف  االآفاق  جميع  من 
عاملية«،  لغة  العربية،  »اللغة 
فيها  امل�ساركون  تناول  حيث 
التعليم،  عامل  من  وامُلنحدرون 
واالأعمال،  وال�سحافة،  واالآداب، 
يف  امُلتخ�س�سة  وال�رشكات 
الكمبيوتر،  وعلوم  الريا�سيات، 
وال�سهادات اللغوية، وحتى خرباء 
تناولوا  املهني،  التدريب  يف 
بن�رش  املتعلقة  الق�سايا  بحما�س 
وذكروا  وتطويرها.  العربية  اللغة 
من  وغريها  اأر�سطو،  »اأعمال  اأّن 
القدمي،  والثقايف  العلمي  الرتاث 
حركة  بف�سل  للعامل  و�سلت  قد 
مّتت  التي  الوا�سعة  الرتجمة 

حينها يف الع�رش العبا�سي«.
�سبيل  على  جلياًل،  عاملاً  واأّن    
املثال، هو خمرتع علم اجلرب، قد 
اإىل كلمة »خوارزمية«  ا�سمه  منح 

التي ما زالت ُم�ستخدمة لليوم.
ويك�سف الكتاب اأّن »تدري�س اللغة 
عام  منذ  بداأ  فرن�سا  يف  العربية 
1587م وفقاً لرغبة �سابقة للملك 

فران�سوا االأول«.
اأكرث  اأّن  من  الرغم  وعلى  لكن 
يتعلمونها  �سخ�س   127000 من 
الثانوية  املدار�س  يف  اليوم 
اأقل  اأّن  اإال  الفرن�سية يف اخلارج، 
من 14000 طالب يدر�سونها اليوم 
يف املدار�س االإعدادية، والثانوية 
داخل فرن�سا، فيما تُعر�س �سنوياً 
كخبري  للعمل  فقط  وظائف  اأربع 
عموم  يف  العربية  مناهج  يف 

ملنح  الكتاب  ويدعو  فرن�سا. 
ُمعتمدة  ر�سمية  اإتقان  �سهادات 
دوليا يف اللغة العربية كغريها من 
يف  يُ�ساهم  مما  االأخرى،  اللغات 

تطويرها على نحو وا�سع.
اللغة  ا�ستخدام  اأّن  عن  ف�ساًل 
التجارية  املفاو�سات  العربية يف 
ركيزة  يُعترب  االأعمال  وعامل 

اأ�سا�سية يف هذا ال�سدد.
اخلرباء  اأّن  الالفت  من  وكان 
اأ�سادوا  الكتاب  يف  امُل�ساركني 
للفي�سبوك  املبا�رش  البث  بدور 
والب�رشية  ال�سمعية  والو�سائط 
 Mook الـ  ودرو�س  احلية، 
املجانية يف ابتكار تعليم ُم�سرتك 
اأّن  الرغم  على  وذلك  للعربية، 
ن�سبة كبرية مما يُن�رش يف و�سائل 
التوا�سل االجتماعي يتّم بّثه بعّدة 

لهجات عربية.
اأّن  اجلميل  من  اأّنه  الكتاب  وذكر 
مُيار�سون  امل�رشق  »م�سيحيي 
طقو�سهم الدينية باللغة العربية«.

االأدب  اأّن  على  الباحثون  وبرهن 
تقلي�س  يرف�س  الكال�سيكي، 
بني  ما  ازدواجية  اإىل  العامل 
»حالل«  مقد�سة  ن�سو�س 
و«حرام« من جهة، ون�سو�س األف 
فتلك  اأخرى،  وليلة من جهة  ليلة 
االإبداعية  الفل�سفية  الن�سو�س 
يتداولها  التي  احلديثة  كاالأغاين 
يُ�سافر  القارئ  وجتعل  اجلميع، 
ُمرحتاًل ُم�ستمتعاً عرب الكثري من 

البلدان. 
وكالت 

موؤمتر ا�ضتثنائي الحتاد 
الكتاب العرب بالقاهرة

برئا�سة  العرب،  والكتاب  االأدباء  العامة الحتاد  االأمانة  تعقد 
ال�ساعر حبيب ال�سايغ، موؤمتر ا�ستثنائى، خالل الفرتة من 23 
اإىل 26 اأكتوبر احلايل، باأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بالتن�سيق 

مع النقابة العامة الحتاد كتاب م�رش .
ووفقا مل�سادر اعالمية، ياأتى املوؤمتر بناًء على طلبات تلقتها 
االأمانة العامة الحتاد االأدباء والكتاب العرب من 15 ع�سًوا، 
والكتاب يف  االأدباء  اأ�رشة  االإمارات،  واأدباء  كتاب  هم: احتاد 
االأدبية  االأندية  اجلزائريني، جمل�س  الكتاب  احتاد  البحرين، 
ال�سودانيني،  والكتاب  لالأدباء  القومي  االحتاد  بال�سعودية، 
يف  العرب  الكتاب  احتاد  واالأدباء،  للكتاب  العمانية  اجلمعية 
رابطة  العراق،  يف  والكتاب  لالأدباء  العام  االحتاد  �سوريا، 
االأدباء  رابطة  اللبنانيني،  الكتاب  احتاد  الكويتيني،  االأدباء 
احتاد  اليمنيني،  والكتاب  االأدباء  احتاد  الليبيني،  والكتاب 
الكتاب التون�سيني، االحتاد العام لالأدباء والكتاب املوريتانيني، 

نقابة احتاد كتاب م�رش.
الق�سايا،  من  عدد  املوؤمتر   يناق�س  اأن،  املقرر  من  حيث 
النظام  تعديالت  من  النهائية  ال�سيغة  ملراجعة  اأوالً:  منها: 
اقرتحته  ما  وفق  العرب،  والكتاب  االأدباء  الحتاد  االأ�سا�س 
اللجنة امل�سكلة برئا�سة احتاد كتاب م�رش، وباإ�رشاف ال�سيد 
عربية  احتادات  �سبعة  وع�سوية  العام،  االأمني  ال�سايغ  حبيب 
هي: م�رش، وال�سودان، واجلزائر، واالأردن، والكويت، ولبنان، 
الظام  تعديالت  الإنهاء  اجتمعت  قد  كانت  والتي  االإمارات، 

االأ�سا�س يف كل من العني والقاهرة على التوايل.
كتاب  ع�رش الحتاد  التا�سع  املوؤمتر  مراجعة جمريات  ثانيا: 
و�سالحيتها  االإجراءات  �سالمة  ويف  فيها،  والنظر  املغرب، 
القانونية والالئحية، وم�ستجدات املوقف منذ اجتماع بغداد 

جلهة متثيل احتاد كتاب املغرب يف االحتاد العام.
وكالة اأنباء ال�سعر
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حمافظ �صالون اجلزائر الدويل للكتاب، حميدو م�صعودي

60 مليون دينار جزائري 
ميزانية �سيال 23  

ك�صف  اأم�س  حمافظ �صالون اجلزائر الدويل للكتاب، حميدو م�صعودي   خالل تن�صيطه لندوة �صحفية  
باملكتبة الوطنية احلامة باجلزائر العا�صمة  عن  امليزانية  املخ�ص�صة ل�صيال 23   والتي حددت هذا العام 

ح�صبه  بـ 60 مليون دينار جزائري اأي ما يعادل 6 مليار �صنتيم، موؤكدا اأن هذا احلدث �صيتم افتتاحه ر�صميا 
يوم 29  اأكتوبر اجلاري والذي �صي�صتمر اإىل غاية 10 نوفمرب 2018 بق�صر املعار�س ال�صنوبر البحري 

باجلزائر العا�صمة الذي حتل فيه ال�صني �صيفة �صرف اجلزائر هذا العام ، وعليه فلقد عرفت هذه الندوة 
التي ك�صف فيها م�صعودي عن تفا�صيل برنامج هذا العر�س الأدبي  كل من  الرئي�س املدير العام للموؤ�ص�صة 

الوطنية لالت�صال والن�صر والإ�صهار »اأناب »،اأمني ال�صيكر،  و�صامي بن �صيخ املدير العام للديوان الوطني 
حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة »اأوندا »و اأ�صيا باز مديرة الن�صر لدى »اأناب » .

حكيم مالك 

اجلزائر 
وال�صني  تربطهما 

عالقات تاريخية  متينة
 

ال�صني  جمهورية   م�صاركة   وعن 
�صيال  يف  �رشف  ك�صيف  ال�صعبية  
اأن احل�صور  م�صعودي   قال   ،  23
الأ�صيوي  قد �صهد خالل الطبعات 
وبالتايل   م�صجعا  منوا  ال�صابقة 
فنحن يف احلقيقة ن�صتقبل �صديقا 
ت�صامنه  كان  للجزائر  عظيما 
التحرير  حرب  خالل  معها، 
اأن  م�صريا  وثمينا ،  ثابتا  الوطني، 
ال�صنوات  يف  اأ�صبحت  ال�صني  قد 
يف  الرائدة   الن�رش  قوة  الأخرية 
فر�صة  هذه  �صتكون  حيث  العامل 
لكت�صاف خربتها يف هذا املجال، 
العلمي  واإنتاجها  اأدبها  اإىل  اإ�صافة 
والفكريبالن�صبة لهذه الطبعة 23 .

 

حا�صرة  ن�صر  دار   1018
بق�صر املعار�س من بينها 

جزائرية 279  دار 
 

و بالن�صبة لعدد دور الن�رش امل�صاركة 
يف �صيال 23  قال حميدو م�صعودي 
من  ن�رش،  دار   1018  بلغت  اأنها  
 6.18 بـ  تقدر  بزيادة  اأي  دولة،   48
 من  املا�صي  بالعام  مقارنة  باملئة 
�صمنها 279  دار ن�رش جزائرية مع 
غياب 19 دار ن�رش جزائرية لأ�صباب 

مالية بحتة  .
 

اإق�صاء 20 دار ن�صر 
عربية وحظر 54 عنوان 

من �صيال 2018
 

عدد  بلغ  فلقد  ال�صياق  ذات  يف 
�صالون  يف  احلا�رشة  العناوين 
للكتاب   الدويل  اجلزائر 

األف   300   بـ  م�صعودي  ح�صب 
رمز  العدد  هذا  اأن   معتربا  عنوان 
معر�ض  ي�صهده  الذي  الكبري  للتنوع 
الإ�صدارات  يخ�ض  ما  يف  الكتاب 
كتبا   فتوجد  وعليه  املعرو�صة 
والكتاب  الطفل   ككتاب  متنوعة  
العلمي والكتاب الديني حا�رش مبا 
التي  الكتب  كل  قانونا  بها  ي�صمح 
متجد لالإرهاب والعن�رشية وتخد�ض 
واأي  ال�صالون  من  ممنوعة  احلياء 
كتاب مل ي�رشح به �صابقا من طرف 
وحجزها  حذفها   يتم  الن�رش  دار 
الأمر   هذا  لأن  نوعها  كان  مهما 
القانون الدويل حيث مت  اإق�صاء 20 
يف  امل�صاركة  من  عربية  ن�رش  دار 
�صيال 23 ب�صبب عدم احرتام قانون 
ال�صالون الداخلي ، كا�صفا حمافظ 
التحفظ على   اأنه قد مت  �صيال 23 
54 عنوانا  من طرف  جلنة القراءة  
اأيام  طيلة  متواجدة  �صتكون  والتي 

املعر�ض ملراقبة الكتاب.
 

 الفائز بجائزة نوبل 
لالآداب ال�صيني مويان يف 

اجلزائر
 

مت   اأنه  املتحدث  ذات  اأ�صاف 
�رشف  �صيف   94 لـ  دعوة  توجيه 
ويف  جزائريا  اأديبا   65 بينهم  من 
مو  ال�صيني  �صي�صارك  الطليعة 
لالأدب  نوبل   جائزة  يان،�صاحب 
الأدب  من  بارزون  وموؤلفون   2012
ون  كاو  اأ. لي،  املعا�رش:  ال�صيني 
ليهون  جاو  زت�صن،  �صو  �صيوان،  و 
اليوناين  ال�صينمائي  املخرج  و 
الذي  قابرا�ض،  كو�صتا  الفرن�صي 
اخلم�صني  بالذكرى  لالحتفال  قدم 
لفيلمه »زد« الذي �صوره يف اجلزائر 
العا�صمة والذي حت�صل على جوائز 
مرموقة اإ�صافة اإىل ح�صور املوؤرخ 
موؤلف  كونيي،  ماثيوز  الأمريكي 
جبهة  دبلوما�صية  عن  رائع  كتاب 
حرب  خالل  الوطني  التحرير 
هناك  وبالتايل   ، الوطني  التحرير 
روائيون  فيها  ي�صارك   من�صة   16

يف  املقالت  وكتاب  و�صعراء 
احتكاك مع اجلمهور ومن اجلزائر 
اجلزائري  الروائي  معنا  ي�صارك  
الأعرج   وا�صيني  العاملي  و 
 ور�صيد  �صايح   حبيب  و الكاتب 
ومي�صاء   كا�صول  وعائ�صة  بوجدرة 
باي وحممد جماين  ومن فل�صطني 
 وجابر  يخلف  يحيى  معنا  يح�رش 
دميرتيو  و  م�رش  من  ع�صفور 
 ڨري�صيا  اليونان،   من  �صتافرول 
 اإدواردور.   ، البريو   من  كا�رشي�ض 
�صكري   و   من املك�صيك  اإزكويردو 
و�صارادين   ، تون�ض  من  املبخوت 
و اإدري�ض  و  املغرب   من  جمدولن 
اإ�صبانيا   ومن  املغرب   من  علو�ض 
اإيطاليا  اإنريي مارتينيز ومن  بيدرو 
باول كاريدي اإ�صافة اإىل العديد من 

املوؤلفني الكوبيني. 
  

 فتح اآفاق وا�صعة على 
الثقافات العاملية 

باأبعاد الهوية الوطنية 
 

اأن  م�صعودي  حميدو  اأكد  فيما 
 23 ل�صيال  املخ�ص�ض  برنامج 
الهوية  اأبعاد  جميع  العتبار  اأخذ 
فتح  خالل  من  وجوانبها،  الوطنية 
اآفاق وا�صعة على الثقافات العاملية 
روح  ف�صاء  فاإن  ال�صياق،  هذا  ويف 
معر�ض  قبل  من  املنظم  الباناف، 
منذ  طبعاته  كل  �صيال  يف  الكتاب 
املهرجان  عام  وهو   ،  2009 عام 
ي�صهد  باجلزائر،  الإفريقي  الثقايف 
الأدبي  القراء  على  اأخرى  مرة 
اأننا  لقارتنا مو�صحا  والفكري 
2018  عيدا  طبعة  خالل  من  نريد 
للكتاب واملعرفة واخليال وم�صدًرا 
جزائر  يف  واحلما�ض  لالعتزاز 
ال�صعوبات،  تواجه  كيف  تعرف 
لتم�صي قدما ناهلة من قيم ال�صلف 

ومتطلعة بقوة لتحقيق احلداثة.
 

م�صاركة  دولة   48
 

ت�صارك يف �صيال  هذا العام ح�صب 
ذات املتحدث  48 دولة زيادة  للبلد 
دولة   49 اجلزائرلت�صبح  امل�صيف 
متثل هذه الدول يف كل من  اأملانيا، 
اجنلرتا، اململكة العربية ال�صعودية، 
البريو،  بلغاريا،  بلجيكا،  النم�صا، 
كونغو،  ال�صني،  كندا،  الكامريون، 
كرواتيا، كوبا، الدامنارك، جمهورية 
العربية  الإمارات  العربية،  م�رش 
فنلندا،  �رشبيا،  اإ�صبانيا،  املتحدة، 
الهند،  املجر،  اليونان،  فرن�صا، 
اليابان،  اإيطاليا،  اإيران،  العراق، 
املغرب،  لبنان،  الكويت،  الأردن، 
املك�صيك، عمان، فل�صطني، هولندا، 
جمهورية  قطر،  الربتغال،  بولونيا، 
الت�صيك، رومانيا، �صوي�رشا، �صوريا، 
املتحدة  الوليات  تركيا،  تون�ض، 
الأمريكية. كما متثل كل من الأمم 

املتحدة والإحتاد الأوروبي.

كمال داود مرحب به يف 
�صالون اجلزائر  الدويل 

للكتاب
 

 فيما اأبدى حمافظ ال�صالون ترحيبه 
 يف  داود  كمال  اجلزائري  بالأديب 
التي  الإ�صاعات  ليكذب    23 �صيال 
الإعالم  و�صائل  بع�ض  تداولتها 
اجلزائرية قائال »من اأنا حتى اأمنع 
جميئه اإىل  املعر�ض الدويل للكتاب 
باجلزائر موؤكدا اأن هذا الكالم غري 

معقول متاما .

تكرمي املوؤرخ الراحل اأبو 
القا�صم �صعد اهلل

 
ولقد مت تخ�صي�ض 7  �صور ملوؤلفني 
حمفوظ  املوؤرخون   تكرمي  مع 
�صعد  القا�صم  اأبو  الراحل  و  قدا�ض 
طاو�ض  و  �رشياط   اهلل  وعبد  اهلل، 
ملوؤلفني:  مبهرة  �صورة  عمرو�ض. 
�رشياط  اهلل  عبد  الزاوي،  اأمني 
ا�صتح�صار  و  باڨطا�ض  ومرزاق 
لقاءات   3 وتنظيم  بوربون  مراد 

واأكادمييني  كتاب  جتمع  موا�صيعية 
مثرية  موا�صيع  حول  ومثقفني 
و«ال�صحراء«  والتاريخ  كالرواية 
الأدبية  و«اجلوائز  اإليك«  و«اأكتب 
؛و«اجلزائر  انطالقة  اأم  تكري�ض 
خ�ص�صت  كما  الفل�صفة«؟  اأر�ض 
 موعد  يف  �صيال  من   23 الطبعة 
اإن�صاء،  حول  مثري  لقاء  التاريخ  مع 
احلكومة  خلت،  عاما  �صتني  قبل 
اجلزائرية  للجمهورية  املوؤقتة 
حممد  اجلزائريني  املوؤرخني  مع 
مردا�صي،  املجيد  وعبد  عبا�ض 
هذا   لتناول  �صيني  موؤرخ  وكذا 

احلدث التاريخي الهام وحتليله.
 

�صامي بن �صيخ : 
�صندعم  �صالون 

اجلزائر  الدويل للكتاب 
لينجح

 
�صيخ  بن  �صامي  اأو�صح   فيما  
العام  املدير  الرئي�ض  احل�صني 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  للديوان 
بني  من  املجاورة  اأنه  واحلقوق 
الن�صاطات  كل  دعم  مهام  اأوندا 
واملعار�ض  والإبداعية  الثقافية 
التي ت�صمح بالإنتاج الفكري  ك�صيال 
23  وهذا كله ليتعرف عليه القارئ 
�صالون  اأن  م�صريا  اجلزائري 
له  اأ�صبح  الدويل  للكتاب  اجلزائر 
وله  ودوليا  وعربيا  وطنيا  �صدى 
ولهذا  التنظيم  يف  ومهنية  جناح 

�صندعم حمافظة هذا ال�صالون .

مو�صى . �صيوه يي يانغ  : 
و43  �صينية  ن�صر  دار   40
ن�صاطا ثقافيا �صيقام يف 

�صيال 23
 

ومن جهته رحب مو�صى . �صيوه يي 
يانغ  ملحق املكتب الثقايف ل�صفارة 
ال�صعبية باجلزائر  ال�صني  جمهورية 
اأن  �صالون اجلزائر الدويل للكتاب 

يف طبعته 23 هو فر�صة جيدة للتعاون 
طريق  عن  البلدين  بني  الثقايف 
والطباعة  الن�رش  يف جمال  التبادل 
عن   معربا  واجلزائر  ال�صني  بني 
ال�صني  بحلول  الكبرية  �صعادته 
املعر�ض  هذا  يف  �رشف  ك�صيفة 
،والذي يتزامن مع حلول الذكر 60 
بني  الدبلوما�صية  العالقات  لإقامة 
ال�صني  واجلزائر  وعليه ف�صتعر�ض 
ال�صني اأثناء فعاليات �صيف ال�رشف 
اأكرث من 2500 عنوان   23 �صيال  يف 
الكتب  من   7500 على  يزيد  وما   ،
اإىل  معظمها  ترجم  التي  املختارة 
وعليه   والفرن�صية  العربية  اللغتني 
الكتب  هذه  حمتويات  تغطي 
التقليدية  ال�صينية  الثقافة  جمالت 
والتكنولوجيا  والعلوم  والأدب 
وتعليم  التقليدي  ال�صيني  والطب 
الأطفال  وكتب  ال�صينية  اللغة 
اأكرث من  اأنه يوجد   وغريها كا�صفا 
40 دار ن�رش �صينية باللغتني العربية 
اإ�صافة   23 �صيال  يف  والإجنليزية 
واأدبي  ثقايف  ن�صاط    43 لإقامة 
التعريف  خالله  من  يهدف  والذي 
ال�صالون  هذا  ال�صينية يف  بالثقافة 
تنظيم  �صيتم  حيث  الهام  الدويل 
احلا�صل  مويان  مع  لقاء  منتدى 
على جائزة نوبل لالآداب عام 2012 
، كما  �صيتم ا�صتعرا�ض فنون ق�ض 
�صوينغ  ت�صو  للفنان  ال�صينية  الورق 
من طرف العامة ال�صينية جمموعة 
الكتب  وا�صترياد لت�صدير   مع توقيع 
عقود الطبعة العربية لكتاب »ق�صة 
كتب  �صل�صلة  من   « الأحمق  الذئب 
 من  اأفريقيا   تدخل  هونان  اأطفال 
طرف دار الن�رش  بهونان والأطفال 
اخلط  فنون  عر�ض  مع  لل�صبيان 
لالأديب ت�صاو يل هونغ  كما �صتنظم 
واحد  بيت  تيان  تيان  ن�رش  دار 
التبادلت  وموؤمتر  العامل  لأطفال 
اأدب  جمال  يف  العربية  ال�صينية 
الطفل والحتفال باإ�صدار الطبعة 
العربية لالأعمال اجلديدة لالأديب 

ت�صاو ون �صيوان .  

اأول امراأة حت�صل  على الدكتوراه يف تخ�ص�س القت�صاد املغاربي

وفاة الباحثة يف علم االجتماع والتاريخ فاطمة الزهراء اأوفريحة 
باجلزائر  الثنني  اأم�ض  توفيت 
يف  اجلزائرية    الباحثة  العا�صمة 
فاطمة  والتاريخ  الجتماع  علم 
الزهراء اأوفريحة عن عمر يناهز 
املر�ض  مع  بعد �رشاع  77 عاما 
ح�صبما علم لدى اأفراد عائلتها.

من  -وهي  الراحلة  وتعترب 
 1941 يف  تلم�صان  مواليد 
فاطمة  احلقيقي  واإ�صمها 
الزهراء بوزينة- من الأكادمييني 
الذين  املو�صوعيني  والباحثني 
على  خمتلفة  جمالت  يف  كتبوا 

غرار القت�صاد والثقافة والرتبية 
اأول  اأنها  كما  الأدمغة  وهجرة 
الدكتوراه  على    حت�صل  امراأة 
املغاربي  القت�صاد  تخ�ص�ض  يف 
العليا  درا�صاتها  الراحلة  وتابعت 
باجلزائر ثم بفرن�صا يف جمالت 

القت�صاد والقانون وعلم الجتماع 
املجال  هذا  يف  موؤلفاتها  ومن 
»الت�صنيع وحتويل التكنولوجيا يف 
ال�صحة  و«نظام  النامية«  البلدان 
اجلزائر«واأ�صدرت  يف  وال�صكان 
اي�صا الراحلة عددا من املوؤلفات 

عن  وخ�صو�صا  التاريخ  يف 
الثقايف  وتراثها  تلم�صان  مدينة 
عا�صمة  »تلم�صان،  كـ  واحل�صاري 
اإ�صالمية: القرن الذهبي للمغرب 
بومدين  و«�صيدي  الأو�صط« 
الغرب  من  خالدان  ر�صد:  وابن 

الإ�صالمي«وكانت الراحلة ع�صوا 
بفيدرالية جبهة التحرير بفرن�صا 
و�صيوارى  التحريرية  الثورة  اإبان 
جثمان الفقيدة الرثى بعد �صالة 
م�صو�ض  بني  اليوم مبقربة  ع�رش 

بالعا�صمة.
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�صليمة ال تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �صنف ُمف�صَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�صُّ
ي  �صارم، بل هي ت�صتهدف نظام حياة �صِحّ

ق التغذية ال�صليمة من خالل  و�صليم. تتحَقّ
عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �صباح، على اأن ت�صَمّ الن�صويات )اخلبز 
( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�صمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�صحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�صتهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�صروي حتديد وقت يومّي للريا�صة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�صاطات ريا�صَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�صهر لوقت 
ر من الليل واال�صتيقاظ يف منت�صف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

م�صاعفات ه�صا�صة العظام
اكرث  العظام  يف  الك�صور  تعد 
انت�صارا  العظام  ه�صا�صة  م�صاعفات 
مبر�ض  امل�صابني  لدى  وخطورة 
معظم  حتدث  العظام.  ه�صا�صة 
الك�صور، عادة، يف العمود الفقري، يف 
عظام حو�ض الفخذين، نظرا لكونها 
اجلزء  حتمل  التي  الرئي�صية  العظام 
وحتدث  اجل�صم.  وزن  من  الكرب 
عادة،  الفخذين،  حو�ض  يف  الك�صور 
نتيجة لتلقي �رسبات او جراء حوادث 
غالبية  ان  من  الرغم  على  ال�صقوط. 
العظام  ه�صا�صة  مبر�ض  امل�صابني 
العالجات  بف�صل  جيدا،  ي�صفون 
ال  واحلديثة،  املتقدمة  اجلراحية 
ان الك�صور التي قد حتدث يف حو�ض 
الفخذين قد تت�صبب يف ح�صول عجز 
لدى امل�صاب، بل قد توؤدي للوفاة يف 
التعقيدات  بع�ض الحيان، من جراء 
العمليات  اعقاب  يف  تن�صا  قد  التي 
املتقدمني  لدى  وخا�صة  اجلراحية، 

يف  الك�صور  فان  كذلك،  ال�صن.  يف 
اكف اليدين هي من الك�صور الوا�صعة 
النت�صار بني م�صابي مر�ض ه�صا�صة 
عن  الغالب  يف  تنجم  والتي  العظام، 
ك�صور  حتدث  قد  ال�صقوط.  حوادث 
يف العمود الفقري، يف بع�ض احلالت، 

من دون التعر�ض ل�رسبات  يف العمود 
الظهر  الفقري ملجرد �صعف عظام 
تبدا  انها  درجة  اىل  )الفقرات(، 
الفقرة فوق  )النطباق(،  بالن�صغاط 
الفقرات  ان�صغاط  وي�صبب  الخرى. 
الما حادة يف الظهر ت�صتدعي فرتة 

فقدان  اىل  الك�صور،  من  ا�صت�صفاء  
الطول،  من  ال�صنتيمرتات  بع�ض 

والو�صعية تتحول اىل انحناء. 

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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معجزة  �لقر�آن �لكرمي 
 القراآن من اأكرب املعجزات التي 
قد  اأو  وجل،  عز  اهلل  اأوجدها 
ن�ستطيع القول اأنه جمموعة من 
واحد؛  كتاب  يف  معاً  املعجزات 
واخلوا�ص  بالأ�رسار  مليء  فهو 
موؤمن  كل  ت�سفي  التي  الربانية 
جن�سه  اأو  حاجته  اختالف  على 
من  تبداأ  فمعجزاته  مكانه،  اأو 
قدر  على  فهو  قراءته،  طريقة 
يريح  بحيث  والقوة  البالغة  من 
قلب املوؤمن حني يتلوه وي�ستمع 
الآخرين،  من  جمّوداً  لقراءته 
وي�سلح من �ساأن املوؤمن يف اإتباع 
د�ستور  فهو  بها،  والعمل  اآياته 
حياة كامل حلياة املوؤمن �سيا�سيا 

واقت�سادياً و�سحياً، وكل اآية من 
اإما حمادثة  القراآن مبثابة  اآيات 
دعوة  اأو  ليحاوره،  للقارئ  اهلل 
القارئ  يقراأها  حني  م�ستجابة 
اآيات  ففيه  لها،  اهلل  ي�ستجيب 
الغنى ملن اأراد الغنى، وفيه اآيات 
التي�سري ملن اأن اأراد اأن يتي�رس له 
�سيئا، ويف اآيات الإجابة ملن اأراد 
اآيات  وفيه  دعاوؤه،  ي�ستجاب  اأن 
من  ي�سفى  اأن  اأراد  ملن  ال�سفاء 
الن�رس  اآيات  وال�رّس، وفيه  العلل 
لق�ساء  واآيات  الن�رس،  اأراد  ملن 
الديون ودفع الهموم، قال تعاىل: 
�ِسَفاءٌ  ُهَو  َما  الُْقْراآِن  ِمَن  ُل  »َونُنَِزّ
يَِزيُد  َۙوَل  ِلّلُْموؤِْمِنني  َوَرْحَمٌة 

نَي اإَِلّ َخ�َساًرا  امِلِ الَظّ
 اأ�سماء اهلل احل�سنى واأ�سماء اهلل 
ت�سع وت�سعون ا�سماً ذكرهم النبي 
عليه ال�سالة وال�سالم يف حديث 
قال  قال:  هريرة  اأبي  عن  له، 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِ ِت�ْسَعًة َوِت�ْسِعنَي ا�ْسًما ِماَئًة  »اإَِنّ هلِلَّ
َدَخَل  اَها  اأَْح�سَ َمْن  َواِحًدا  اإِل 
نََّة، اإّنه َوتٌر يحّب الَوتر«،وقد  اْلَ
بها  له  الدعاء  بتوجيه  اهلل  اأمرنا 
 ِ »َوهلِلّ تعاىل:  قال  اإليه،  حتببا 
ِبَها  َفاْدُعوهُ  احْلُ�ْسنَى  الأَ�ْسَماء 
َوَذُرواْ الَِّذيَن يُلِْحُدوَن يِف اأ�سمائه 
يَْعَملُوَن«،  َكانُواْ  َما  �َسيُْجَزْوَن 
حم�سورة  اهلل  اأ�سماء  ولي�ست 

ا�سما،  وت�سعني  الت�سعة  بهذه 
عجيبة  بخوا�ص  يتميزون  لكنهم 
بها  الدعاء  على  باملداومة 
وتكرارها فاإن اأبواب خري مغلقة 
وت�سيء  بها  يدعو  ملن  تفتح 

حياته وتبعد عنه الغم والهم
على  قوي  تاأثري  فلها  ال�سالة    
العبد  بني  حديث  فهي  النف�ص، 
كانت  لذلك  به،  و�سلته  وربه 
وكلما  الإ�سالم،  اأركان  من  ركنا 
كان امل�سلي �سادقا مع ربه كان 
حياته  وعلى  عليه  ال�سالة  تاأثري 
باخلري  غمره  يف  ظهورا  اأكرث 
يف  وتوفيقه  عنه  ال�رسور  ودفع 

اأموره.

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة لميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�ص 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

والدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رسح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رسح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و المال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رسته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رس جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رس، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ص، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
الامعة، وهي قوله - تعاىل -: ۙ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْسَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
ۙ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ۙ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ۙ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

من �أر�د �أن 
يعرف �هلل 

فليبحث عن 
�إن�سان يعرف 
�هلل عز وجل :

اهلل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياًۙ  ِبِه  ْل  َۙفا�ْساأَ
الفرقان  ]�سورة 
الآية:59[  وقال: ۙ

اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذّ لُوا  َفا�ْساأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَنۙ ]�سورة 

النحل الآية:43[
تعرف  اأن  اأردت  اإن   
يعرفه  ابحث عمن  اهلل 

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�سان  اهلل فابحث عن 
وجل،  عز  اهلل  يعرف 
ا�ساأله: ملاذا ي�سوق اهلل 
امل�سائب للنا�ص؟ ملاذا 
ملاذا  الزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  امل�سلمون 
اأقوياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�ص؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ل توجد اأمطار؟ 
باهلل  متعلق  �سيء  هذا 
عز وجل، العارف باهلل 
اآتاه احلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�سية 
ق�سية  فقيهاً،  ا�ساأل 
ا�ساأل  بالدنيا  متعلقة 

َۙفا�ْساأَلُوا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل 
]�سورة  تَْعلَُموَنۙ   َل 

النحل الآية:43[
تعلم  ل  كنت  اإن 

فا�ساأل.
يف  اأخواننا  اأحد  مرة 
جداً،  مالية  �سائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�ص  جاءه  ي�سحق، 
م�سحف،  بيت  األف 
والربح  جيد،  واملبلغ 
لأن  قال:  جداً،  جيد 
من  جاءه  العر�ص 
حرام،  قال:  ن�رساين، 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �سخ�ص غري م�سلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�سحف، 
ال�سيء مطلوب-،  هذا 
ل يوجد فيه اأي �سبهة 
من  الإن�سان  فاأحياناً 
احلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  احلرام، 
يقعون  النا�ص  معظم 

يف ال�سبهات.

دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رسى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 
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راغب  اللبناين  املطرب  طرح 
»اإللي  كليباته  اأحدث  عالمة 
الر�شمية  قناته  عرب  باعنا«، 
باعنا«  »اإللي  يوتيوب  مبوقع 
البوغة،  حممد  كلمات  من 
خيامي،  حممود  واأحلان 

وتوزيع مدحت خمي�ش، واإخراج 
زياد خوري وتخطى كليب »اإللي 
باعنا« 130 األف م�شاهدة خالل 
�شاعات من طرحه، عرب القناة 
لراغب عالمة مبوقع  الر�شمية 

يوتيوب.

نان�شي عجرم  تتغنى بجمال 
اإ�شطنبول و�شلفي مع 

اأوزريل يثري �شجة
 قالت املغنية اللبنانية نان�شي عجرم، اإنها معجبة بجمال مدينة 

اإ�شطنبول وحتب اأن تغني فيها وتزورها دوما بغر�ش ال�شياحة 
اأي�شا واأ�شافت عجرم، التي تق�شي اإجازة عيد الفطر يف تركيا 

على هام�ش حفلها الفني: »اأنا �شعيدة لكوين يف اإ�شطنبول، وهي 
لي�شت املرة االأوىل التي اأكون فيها، واإن مل تكن يل حفلة فيها، 

اأحب اأن اآتي اإليها«وتابعت: »اأحب اأن اأغني يف اإ�شطنبول، اأحب اأن 
اآتي �شياحة اإليها، واإ�شطنبول جميلة كما العادة.. عندما تكون يل 

حفلة غنائية يف بلد اأحبه اأوافق فورا، وت�شادف اأن احلفلة هذه 
تزامنت مع عيد الفطر وكنت �شعيدة جدا«.

وقالت الفنانة اللبنانية: »و�شلت  الإ�شطنبول وجتولت يف ال�شوارع 
التي جتاور الفندق الذي اأقيم فيه، وهذه لي�شت املرة االأوىل التي 
اأزور فيها هذه املناطق، واإن كانت هناك مناطق كثرية ال اأعرف 
اأ�شماءها«ويف وقت �شابق  فلقد اأحيت نان�شي عجرم، اأول  اأم�ش 
حفال فنيا التقت فيه مع ع�شاقها يف مدينة اإ�شطنبول، بثاين اأيام 

عيد الفطر ال�شعيد، بعد غياب 6 �شنوات عن تركيا.
اإىل ذلك، ن�رشت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل املعروفة با�شم 

»ال�شلطانة هيام« �شيلفي مع نان�شي التي ن�رشت بدورها �شورة 
لها مع النجمة التي ع�شقها متابعو امل�شل�شالت الرتكية يف العامل 
العربي بعد اأدائها دور زوجة ال�شلطان العثماين �شليمان القانوين 

واأثارت ال�شور هذه �شجة على مواقع التوا�شل االجتماعي، حيث 
اأ�شاد العديد بب�شاطة اأوزريل وتلقائيتها وجمال نان�شي.

 مونيه وبيكا�شو ي�شنعان
 احلدث مبزاد يف لندن

 تعر�ش دار كري�شتيز للمزادات لوحة لبابلو بيكا�شو واأخرى لكلود 
مونيه للبيع يف مزاد بالعا�شمة الربيطانية لندن هذا االأ�شبوع 
يف ليلة لعر�ش االأعمال الفنية االنطباعية واحلديثة واللوحة 

املعرو�شة ملونيه هي �شمن �شل�شلة من 12 لوحة ر�شمها الفنان 
عام 1877 ت�شور حمطة للقطارات يف باري�ش، وتقدر قيمتها مبا 

يرتاوح بني 22 و28 مليون جنيه اإ�شرتليني )29٫19 و37٫15 مليون 
دوالر( وفقا لدار املزادات وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات 

الفن االنطباعي واحلديث يف كري�شتيز التي تقام يوم 20  جوان 
اجلاري »اإنها لوحة نادرة جدا وواحدة من �شل�شلة موؤلفة من 12 
لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا ملحبي االأعمال الفنية، على 

االأرجح هي اأف�شل لوحة ملونيه تعر�ش يف لندن منذ اأكرث من 
ع�رشين عاما«.

ماجدة الرومي تغني يف مهرجانات االأرز بلبنان

راغب عالمة يطرح اأحدث كليباته »اإللي باعنا«

تامر ح�شني يطرح األبومه اجلديد بطريقة "غري م�شبوقة" 

الدولية  االأرز  احتفت مهرجانات 
ال�شاهقة  لبنان  جبال  اأعايل  يف 
مواقع  بخم�شة  ال�شبت  ليل 
قائمة  على  مدرجة  لبنانية 
االأمم  ملنظمة  العاملي  الرتاث 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
حفل  خالل  وذلك  )اليون�شكو(، 
ماجدة  اللبنانية  املطربة  اأحيته 

الرومي.
ال�شاعر  كلمات  من  اأوبريت  ويف 
جوزيف  واأحلان  فرن�شي�ش  نزار 
كفر�شيما  ابنة  تغنت  خليفة، 
باملواقع الرتاثية اخلم�شة، وهي: 

الرب  اأرز  وغابة  قادي�شا  وادي 
وبعلبك،  وعنجر  وجبيل  و�شور 
فرقة  احلفل  يف  ورافقتها 
مو�شيقية كبرية بقيادة املاي�شرتو 
وعلى  بعلبكي.  لبنان  ال�شاب 
خلفية عر�ش ثالثي االأبعاد على 
امل�رشح،  خلف  عمالقة  �شا�شة 
هذه  تاريخ  االأوبريت  ا�شتح�رش 
جذب  ب�رشي  بعر�ش  املواقع 
واإىل  ووجدانهم  اجلمهور  اأعني 
تغنت  احلامل،  االأوبريت  جانب 
"وطني  باأغنية  الرومي  ماجدة 
باللغتني  جاءت  التي  احلب" 

اإىل:  اإ�شافة  والفرن�شية،  العربية 
النا�ش"  عليك  ي�شاألوين  "عم 
قلبي".  و"ا�شمع  للحب"  و"غني 
حليم  الراحل  الفنان  ولوالدها 
كما  تغ�شبي"،  "ال  غنت  الرومي 
باأغنيات  جمهورها  �شاركت 
حبيبي"  "خدين  بينها  من  قدمية 
و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" 
نطري"  فينا  ريت  يا  واأنا  و"اأنت 

و"كلمات".
"يا بريوت"  اأغنية  بداأت  وعندما 
لل�شاعر ال�شوري نزار قباين، تعاىل 
احل�شور  بني  وقوفا  الت�شفيق 

باحلرب  اللبنانيني  تذكر  الأغنية 
عامي  بني  دارت  التي  االأهلية 
احلفل،  ختام  ويف  و1990   1975
اأغنية  الرومي  ماجدة  قدمت 
حلوة"،  يا  "ميلي  بعنوان  جديدة 
جرمانو�ش  ال�شاعر  كلمات  من 
جرمانو�ش واأحلان �رشبل روحانا 
افتتحت  �شاكريا  املغنية  وكانت 
مهرجانات االأرز يف لبنان موطن 
وكما   جوان.   13 يف  اأجدادها 
حممية  يف  اأرز  �شجرة  الرومي 
فعاليات  اإطار  يف  قريبة  طبيعية 

املهرجان.

زوجة �شاركوزي تغني يف بيت الدين اللبناية

ابتكر املطرب امل�رشي، تامر 
ح�شني، طريقة "غري م�شبوقة" يف 
عامل الغناء، لطرح األبومه الغنائي 

اجلديد "عي�ش ب�شوقك"و�شيتم 
طرح االألبوم يف االأ�شواق، على 

"ذاكرة متنقلة" )فال�ش ميموري(، 
اأو عن طريق اال�شطوانات 

املدجمة، بح�شب ح�شابه على 
"اإن�شتغرام"و�شيتم طرح األبوم 

"عي�ش ب�شوقك" لتامر ح�شني، 
يف مطلع �شهر اأوت املقبل، 

و�شيكون متاحا للجمهور يف جميع 
مراكز البيع املعتمدة، و�شيتوفر 

يف جميع االأ�شكال وكان تامر 
ح�شني طرح يف قبل اأ�شبوعني، 

االأغنية الرئي�شية لالألبوم "عي�ش 
ب�شوقك"، وذلك للتنويه عن قرب 
موعد طرحه، وتخطت 12 مليون 

م�شاهدة عرب "يوتيوب".

ل اإىل بريوت م�شاء االأحد، رئي�ش فرن�شا االأ�شبق  و�شَ
نيكوال �شاركوزي برفقة زوجته الفّنانة كارال بروين، 
من فعاليات  اأحيت م�شاء االثنني حفال فّنيا �شِ التي 

مهرجانات بيت الدين الدولية.
اأحيت بروين حفلتها الوحيدة يف باحة ق�رش بيت  و 
جنبالط  نورا  املهرجانات  رئي�شة  وكانت  الدين 
�شالون  يف  ا�شتقبالهما  يف  الفرن�شي  وال�شفري 

ال�رشف.
النائب  اال�شرتاكي،  التقدمي  احلزب  رئي�ش  وعلق 
له مع �شاركوزي  ال�شابق وليد جنبالط، على �شورة 
احلريري،  �شعد  اللبنانية  احلكومة  ورئي�ش  وزوجته 
نيكوال  ال�شابق  فرن�شا  رئي�ش  مع  "ع�شاء  قائاًل: 
�شعد  ال�شيخ  .اإن  بروين  كارال  وزوجته  �شاركوزي 
زوجتي  برفقة  وكنت  الدعوة  كان �شاحب  احلريري 

نورا .االأحد يف 29 متوز 2018".
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الوعرة للطرق  نظامها  ب�سرقة  وتتهمها  بنتلي  تقا�سي  روفر  الند  جاكوار 
اعتدنا  طوال،  �سنوات  مر  على 
 SUV �سيارات  ملكة  تكون  باأن 
لكن  روفر،  رجن  روفر  الند  هي 
بنتايجا  بنتلي  لدينا  حاليا 
رولز  موؤخرا  اإليها  وان�سمت 
ب�سكل  اأدى  ما  كولينان،  روي�س 
املناف�سة  احتدام  اإىل  طبيعي 
واليوم،  الربيطانيني،  ال�سناع  بني 
باأن  روفر  الند  جاكوار  اأعلنت 
براءة  �رسقت  بنتلي  مناف�ستها 
على  لال�ستجابة  تقنيتها  اخرتاع 

الت�ساري�س.
باأن  روفر  الند  جاكوار  تقول 
لكل  بنتايجا  تقنية  موا�سفات 
مبوا�سفات  تاأتي  الت�ساري�س 
تقدم  حيث  روفر  لرجن  مماثلة 
وال�ستاء  الثلج  قيادة  و�سعيات 
والع�سب  والَقطر  والطني 
مت  ولذلك  متاما،  مثلها  وخالفه 
بنتلي  على  ق�سائية  دعوى  رفع 
�سفحة   30 من  مكونة  موتورز 

روفر  الند  جاكوار  فيها  تطالب 
ودفع  ماليا  تعوي�سها  يتم  اأن 
عقوبة  وفر�س  املحاماة  اأتعاب 
اأي  يوجد  ال  فعليا،  بنتلي.  على 
جاكوار  �سهادة  يف  يبثبت  �سيء 

ومالكتها  بنتلي  باأن  روفر  الند 
براءة  �رسقوا  فاجن  فولك�س 
من  عديدا  اأن  حيث  اخرتاعها، 
اأنظمة  تبني  ال�سيارات  �سانعات 
 SUV ل�سياراتها  الوعرة  للطرق 

على  حكرا  لي�ست  تقنيات  وهي 
ال�سيارات  �سانعة  اأن  كما  اأحد، 
االأملانية لن تخرج مب�سميات من 
ت�سمى  اأن  الطبيعي  فمن  العدم، 

اأمناط القيادة بالثلج والطني.

�سيارة  تطلق  "واز" الرو�سية 
على من�سة "كورتيج" الفاخرة

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اإنتاج  الرو�سية  "واز"  تعتزم �رسكة 
�سيارة كرو�س، �سيتم ت�سميمها على 
اأ�سا�س من�سة "كورتيج" احلكومية  
مرت.   4.6 اجلديدة  ال�سيارة  طول 
الرباعي  للدفع  بنظام  و�ستتمتع 
 "Sportage" ملوديلي  خالفا 

الكوري و"RAV4" الياباين.
ال�سيارة،  مبحركات  يتعلق  ما  اأما 
�ستزود  باأنها  االأنباء  فتفيد 
 2.5 �سعته  رباعي  بنزين  مبحرك 

يولد قوة 145 ح�سانا، �سارك  لرت 
�رسكة  من  خرباء  ت�سميمه  يف 
 "FEV Motorentechnik"
�سعته  تريبو  وحمرك  االأملانية، 
2.3 لرت، يولد قوة 150 ح�سانا اأو 
بني  امل�سافة  و�ستبلغ  ح�سانا   170
الطريق 50- ال�سيارة و�سطح  قعر 

70 �سنتيمرتا ويتوقع اأن يطلق اأول 
"واز 3170"  منوذج ل�سيارة كرو�س 

بعد 3 اأو 5 اأعوام.

ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�سيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  االأملاين 
النارية بارتداء املالب�س الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء االأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�سمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  االعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�سافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ساء،  ال�سباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  اأو  �ساعة 
لل�سماح  الواقية  املالب�س  خلع 
االأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رسب 
واالبتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رسوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  البد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ساكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
االنتظار يف االزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  دات�سون  “ني�سان”: 

عن  �سيفروليه  �رسكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
االأغرا�س  متعددة  الريا�سية 
ال�رسكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  االأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
االأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  باالإ�سافة  االأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي االأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رسعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
االأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  االأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�س  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�س  عجالت 

باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�س 
واأعلنت  االختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن االأ�سعار.

اإحياء عالمة  ني�سان  اأعادت 
وقد   ،2014 يف  دات�سون 
�سهدت منوا منذ ذلك احلني 
مر  اأنه  اأي  بالهند،  خا�سة 
عليها 4 اأعوام بال�سوق، وهو 
ال�سيارات  �سانعة  تراه  ما 
ملبا�رسة  كافيا  اليابانية 
ت�ساميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
األفون�سو  ح�سب  هذا  ياأتي 

ني�سان  رئي�س  نائب  األبايزا 
اأم�س  للت�سميم، حيث �رسح 
على  �ستح�سل  دات�سون  باأن 
وتدخل  متطورة  من�سة 
جديدة  �سيارات  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
اأن “الوقت قد حان للم�سي 
يف  التغيريات  �ستبداأ  قدما” 
بتح�سينات طفيفة يف   2018
املتاحة  �سياراتها  خوا�س 

اإ�سافة  مثل  بال�سوق،  حاليا 
ونظام  هوائية  و�سائد 
املدى  على   ABS املكابح 
دات�سون  �ستنتقل  الطويل، 
 +CMF-A من�سة  اإىل 
تقدمي  لها  �ستتيح  والتي 
اقت�سادية  اأوفر  كرو�س 
التكلفة، مع معدالت حماية 
متاما  بالت�سادمات  عالية 
مثل �سيارات ني�سان، اجلدير 

ك�سف  األبايزا  اأن  بالذكر 
�ستح�سل  ني�سان  باأن  اأي�سا 
جذرية  تغيريات  على 
املقبلة،  ال�سنوات  خالل 
الداخلية  ت�سميم  يف  �سواًء 
التقنيات  اأو  اخلارجية  اأو 
وقد  واملحركات،  واملن�سة 
امل�سي  يف  بالفعل  بداأوا 
قدما باخلطة بتقدمي األتيما 

2019 اجلديدة كليا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف واالإجازات اأ�سارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات االإ�ساءة عند االنطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة االأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً الأن حمولة �سندوق االأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
االجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء االأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات االأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رسورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
االأ�سياء  و�سع  مع  االإمكان،  قدر  االأ�سفل  الثقيلة يف  االأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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�آ�سو�س تطرح هاتفا ذكيا يعمل 48 
�ساعة دون �حلاجة ل�سحنه!

�آ�سو�س  �رشكة  �أطلقت 
 ZenFone« موؤخر� هاتف 
مبو��سفات   »Max Pro
يتجاوز  ال  و�سعر  مناف�سة 
�لهاتف  وزود  دوالر�   260
ومتني،  �أنيق  معدين  بهيكل 
بو�سات   6 مبقا�س  و�سا�سة 
 )2160х1080( عر�س  ودقة 

 ،18:9 و�أبعاد  بيك�سل 
ومنفذين لبطاقات �الت�سال، 
بن�سختني  �جلهاز  طرح  كما 
 Snapdragon« مبعالج 
ر�سوميات  ومعالج   »636
وكامري�   ،»509  Adreno«
بدقة  مزدوجة  �أ�سا�سية 
على  قادرة  ميغابيك�سل   13

 4K فيديوهات  ت�سوير 
�أمامية  و�أخرى   ،UHD
ميغابيك�سل،   8 بدقة 
ميللي   5000 ب�سعة  وبطارية 
ليومني  ليعمل  تكفيه  �أمبري 

متتاليني.
�الأوىل  �لن�سخة  وجاءت 
و�سول  بذ�كرة  �لهاتف  من 

ع�سو�ئي 3 جيغابايت، وذ�كرة 
�أما  جيغابايت،   32 د�خلية 
�لن�سخة �الأكرث تطور� فجاءت 
 4 ع�سو�ئي  و�سول  بذ�كرة 
د�خلية  وذ�كرة  جيغابايت، 
64 جيغابايت، قابلة للتو�سيع 
حتى 2 تري� بايت با�ستعمال 

بطاقات ذ�كرة خارجية.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �الأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �الإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدالن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�البتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�التفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �الأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�سركة هو�وي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�س 
لاللعاب

»5G« تطلق �أول هاتف Huawei

ذكر موقع »Digitimes« �أن �رشكة 
على  عازمة  �ل�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  �أول  طرح 
من  �الإنرتنت  �سبكات  مع  �لتعامل 

.»5G« جليل �خلام�س�
�لتنفيذي  �ملدير  عن  �ملوقع  ونقل 
�إن  قوله،  �سوي  �إيريك  لل�رشكة 
�أول  ت�ستعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�س  �لعامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات  مع 

يف  تطرحه  �أن  �ملنتظر  ومن 
�الأ�سو�ق يف �لن�سف �لثاين من �لعام 
�رشكته  �أن  �إىل  �سوي  نف�سه«،و�أ�سار 
�لتقنيات  بع�س  �سابقا  ��ستعر�ست 
من  �الإنرتنت  ب�سبكات  �ملتعلقة 
 Kirin« ك�رش�ئح  �خلام�س،  �جليل 
من  و�لتي  �الإلكرتونية،   »970
�لهو�تف  ت�ساعد  �أن  �ملفرت�س 
�لبيانات من  ��ستقبال وحتميل  على 
�الإنرتنت ب�رشعة ترت�وح ما بني 50 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  �خلطوة  تلك  وتاأتي 

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج الأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �الآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �الإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �الرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �الختبار �أوالً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�ستخدمني الحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �الفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �الفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

كارثة تهدد هو�تف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رشكة  حّذرت 
�لفئة  من  هو�تفها  م�ستخدمي 
�ل�ساد�سة، من حتميل بع�س حتديثات 
يف  �خلرب�ء  و�أو�سح  �أندرويد  نظام 
�أنهم ال ين�سحون م�ستخدمي  �ل�رشكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هو�تف 

ن�سخة  من  �لثالث  �لتجريبي  �الإ�سدر 
»Android P«، �لذي �أتاحته غوغل 
�لذكيةكما  �الأجهزة  لبع�س  موؤخر� 
�الإ�سد�ر  �أن  �إىل  �خلرب�ء  �أ�سار 
�ملذكور ال يتو�فق مع بع�س برجميات 
»OnePlus 6«، ومن �ملمكن �أن يوؤثر 

بعمل  ين�سح  لذ�  �لهاتف،  �أد�ء  على 
�جلهاز  ملحتويات  �حتياطية  ن�سخة 
�لن�سخة  �نتظار  �أو  حتميله،  قبل 
 Android« من  �لكاملة  �لر�سمية 
�لعام  �أو�خر  تطرح  �أن  �ملتوقع   »P

�جلاري.



�إثر  �حلادثة  يوم  �أ�سعف  قد  كان  �لطفل 
�لوجه  م�ستوى  على  للنه�ش  تعر�سه 
و�لر�أ�ش، حيث مت نقله على جناح �ل�رسعة 
والية  عمار  �سيدي  بـ  �لطبية  �لعيادة  �إىل 
م�ست�سفى  �إىل  حتويله  ثم  ومن  تيبازة 
�لقطار،  م�ست�سفى  �إىل  ومنه  حجوط 
تقدمي  مت  �إذ�  ما  حول  �الأنباء  وت�ساربت 
�ال�سعافات �لطبية للم�ساب وفق �ملعايري 
�سيما و�أن �لو�لد تكلف بنقله عرب خمتلف 
م�ستاأجرة،  خا�سة  ب�سيارة  �مل�ست�سفيات 
-10-18 لغاية   ن�سبيا  حالته  و��ستقرت 
ليتم  م�ساعفات  له  حدثت  حيث   2018
م�ست�سفى  �إىل  �ل�رسعة  جناح  على  نقله 
حجوط ثم بوفاريك ليلفظ �أنفا�سه هناك 
و�جلري�ن  �الأهل  وذهول  ده�سة  و�سط 
�لذين طالبو �لوز�رة �لو�سية بفتح حتقيق، 
�لوفاة حيث  �الأنباء حول �سبب  وت�ساربت 
باإمكانية  ر�سمية  غري  م�سادر  �رسحت 

مب�ساد�ت  حممد  هيد�ش  �لطفل  حقن 
يف   ، �ل�سالحية  منتهية  �أو  فعالة  غري 
جرح  تلوث  �أخرى  م�سادر  رجحت  حني 

على م�ستوى �لر�أ�ش و�لذي مل يتم تنقيته 
يف  �ل�سعر  نزع  حتى  وال  جيد�  وتعقيمه 

�ملنطقة �ملحيطة باجلرح.

م٫�س

تيبازة

وفاة طفل بعد ع�صة كلب م�صاب بداء الكلب بـفجانة
�سيعت اأم�س  يف جو مهيب جنازة الطفل هيد�س حممد البالغ من العمر �ست �سنوات والذي تويف 

ليلة اأم�س على التا�سعة ون�سف ليال مب�ست�سفى بوفاريك، اإثر م�ساعفات خطرية جراء تعر�سه 
لهجوم من قبل كلب م�ساب بداء الكلب قبل ع�سرين يوما، 

اأمن دائرة املحمدية مبع�سكر 

حما�صرة حول 
خماطر الإدمان 
لفائدة مرتب�صي 
التكوين املهني  

�ملحمدية  د�ئرة  �أمن  م�سالح  نظمت 

يف  متثل  حت�سي�سيا  ن�ساطا  مبع�سكر 

�لطلبة  لفائدة  حما�رس�ت  تن�سيط 

�ملهني  �لتكوين  مبركز  �ملرتب�سني 

مبدينة �ملحمدية ،حيث �أ�رسف �إطار�ت 

على  �ملحمدية  د�ئرة  �أمن  من  ورتباء 

مت   ، �ملو�سوع  حول  حما�رسة  تن�سيط  

�الإدمان  خماطر  �إىل  خاللها  �لتطرق 

�رسر  من  ت�سببه  وما  �ملخدر�ت  على 

على �ل�سحة �جل�سدية و�لنف�سية للمدمن 

�ل�سموم  هذه  على  �الإدمان  وعالقة 

 ، �جلرمية  �أ�سكال  خمتلف  يف  بالتورط 

�إ�سافة �إىل �رسح خمتلف و�أهم �الأ�سباب 

�ملوؤدية �إىل تعاطي �ملخدر�ت من طرف 

�أبرز  كما   ، منها  �لوقاية  و�سبل  �ل�سباب 

�ملديرية  جهود  �لد�ئرة  �أمن  �إطار�ت 

�لعامة لالأمن �لوطني يف حماربة جر�ئم 

�جلهود  وكذ�  �ملخدر�ت  وترويج  جتارة 

�لتح�سي�سية لوقاية �ل�سباب من �لوقوع يف 
فخ �الإدمان على هذه �ل�سموم . 

 طالبي.فاطمة 

تي�سم�سيلت 

اإ�صراب عام للتجار 
مبدينة بوقايد

�سن »جميع« �لتجار مبدينة بوقايد 
)تي�سم�سيلت( �ليوم �الثنني �إ�رس�با 

عاما عن �لعمل لرفع مطالب 
تخ�ش �رسيبة �للوحات �ملهنية 
وتنظيم عمليات �لرقابة ح�سبما 

علم رئي�ش �ملجل�ش �ل�سعبي 
�لبلدي، و�أو�سح حممد قانيت 

باأن �لتجار �ملحتجني )حو�يل 40 
تاجر�( و�لذين �أ�رسبو� يف �لفرتة 
�ل�سباحية من نهار �ليوم يطالبون 

ب«عدم ت�سديد �رسيبة و�سع 
�للوحات �ملهنية �أمام �ملحالت 
�لتجارية و�لتي �عتربو� قيمتها 

�لبالغة 5 �آالف دج مرتفعة«.

ورقلة 

16 حالة ت�صمم غذائي

تهانيها  Ooredooتقدم 
لالأ�صرة الإعالمية اجلزائرية

غذ�ئي  ت�سمم  حالة   16 �سجلت 
خالل  ورقلة  بوالية  جماعية 
 2018 من  �الأوىل  �أ�سهر  �لثمانية 
مديرية  من  �أ�ستفيد  ح�سبما   ،
عدد  و�سل  و  بالوالية  �لتجارة 
�الأ�سخا�ش �لذين تعر�سو� للت�سمم 
�حلاالت  تلك  �سمن  �لغذ�ئي 
قد  كانو�  حيث  �سخ�سا   196 �إىل 
�ملوؤ�س�سات  �إىل  جميعا  نقلو� 
تلقي  �أجل  من  �الإ�ست�سفائية 
علما   ، �ل�رسورية  �الإ�سعافات 

�سجلت  �حلاالت  هذه  �أغلب  باأن 
يف �لوالئم و �الأعر��ش �إىل جانب 
ت�سجيل �لبع�ش منها على م�ستوى 
باملوؤ�س�سات  �حلياة  قو�عد 
وفق   ، م�سعود  بحا�سي  �لبرتولية 

ذ�ت �مل�سدر .
�سهدت  قد  ورقلة  والية  وكانت 
 13 حدوث   2017 �سنة  طو�ل 
�لغذ�ئية  �لت�سممات  حاالت  من 
�جلماعية مع �إح�ساء �إ�سابة 261 

�سخ�سا .

ت�سجلOoredoo، �ل�رسيك �لويف 
ح�سورها  �جلز�ئرية،  لل�سحافة 
�لذي  لل�سحافة  �لوطني  �ليوم  يف 
كل  من  �أكتوبر   22 يف  به  يُحتفل 
�ملنا�سبة  بهذه  وتقدم  �سنة، 
متنياتها بالنجاح و�الزدهار لكافة 

�الأ�رسة �الإعالمية �جلز�ئرية.
ه  Oبهذ o r e d o o تثمن و

ومهنية  �ملنا�سبة،�حرت�فية 
�الإعالم �لوطني وتوؤكد ثر�ء وتنوع 
�جلز�ئري  �الإعالمي  �مل�سهد 
يف  �لتز�مها   Ooredooتو��سل
توطيد عالقاتها مع مهني قطاع 
تقدمي  على  و�لعمل  �الت�سال 
�لفريدة  �ملبادر�ت  من  �ملزيد 

جتاههم.

اآخر جمموعة ال 16 بقيادة ال�سهيد ح�سني برحايل

رحيل املجاهد الرمز  اأحمد قادة 
من �لقالئل �لذين علمو� بتوقيت �ندالع 

�لثورة �لتحريرية
يعد �ملجاهد �ملرحوم �أحمد قادة �لذي  
و�فته �ملنية م�ساء �أم�ش �الأحد باملركز 
�الإ�ست�سفائي �جلامعي بباتنة �آخر عن�رس 
�لعدو  �أرهبت  �لتي   16 �ل  من جمموعة 
كان  كما  برحايل  �ل�سهيد ح�سني  بقيادة 
بتوقيت  علمو�  �لذين  �لقالئل  بني  من 

�ندالع �لثورة �لتحريرية .
 1927 �سنة  يف  ولد  �لذي  �لفقيد  وكان 
ما  ح�سب   -- بتكوت  »زالطو«  بدو�ر 
�لوطنية  للمنظمة  �لوالئي  �الأمني  ذكره 
للمجاهدين بباتنة �لعابد رحماين - �أحد 
قادة �الأور��ش حيث �ن�سم �إىل جمموعة 
�لفرن�سي  �لقانون  16 �خلارجني عن  �ل 
بقيادة ح�سني برحايل �أو كما كان يطلق 
�ل�رسف«  »ل�سو�ش  جمموعة  عليهم 
وعمره مل يكن يتعدى �آنذ�ك �ل 14 �سنة 
ثم �نخرط يف �حلركة �لوطنية يف نهاية 
�أربعينيات �لقرن �ملا�سي وكان من بني 
وموعد  بتاريخ  علمو�  �لذين  �لقالئل 

تفجري �لثورة �لتحريرية �ملظفرة .
�ملجاهد  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 
�كت�ساف  بعد  �لفارين  �أوى  �ملرحوم 
بن  عمار  �أمثال  من  �ل�رسية  �ملنظمة 
�ل�سالم  وعبد  طوبال  بن  وخل�رس  عودة 
�لذي  �لفوج  �سمن  كان  كما  حبا�سي 
�إىل   1954 نوفمرب  من  �لفاحت  ليلة  توجه 
ب�سكرة ل�رسب �أهد�ف ��ستعمارية �إيذ�نا 
بتفجري �لثورة �مل�سلحة حيث يعد بذلك 

من بني  �لفاحتني للوالية �ل�ساد�سة .
�حلميمية  �جلل�سات  �إحدى  يف  و�رسح 
كيف  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  جمعته  �لتي 
�لتهديد  ر�سائل  يحمل  �سغري  وهو  كان 
بال�سهيد  �ت�سل  وكيف  �مل�ستعمرين  �إىل 
ح�سني  قائده  مع  بولعيد  بن  م�سطفى 
جمموعة  رف�ش  ليعلمانه  برحايل 
قائد  طلب  �لقانون  عن  �خلارجني 
�آري�ش �آنذ�ك بت�سفيته �جل�سدية معلنني 
حترير  �أجل  من  و�لعمل  م�ساندته  عن 
�جلز�ئر ثم �سدور حكم �الإعد�م �لغيابي 
 1950 �سنة  يف  �ملجموعة  عنا�رس  على 
الندالع  �حلثيثة  �لتح�سري�ت  وبعدها 
لقرين  �جتماع  ومنها  �لتحريرية  �لثورة 
م�سرييا  كان  باأنه  قال  �لذي  �لتاريخي 

بالن�سبة لثورة نوفمرب 1954.
من جهته، �أو�سح رئي�ش �ملجل�ش �لعلمي 
ومدير متحف �ملجاهدين لباتنة �سابقا، 
�لر�حل  �ملجاهد  �أن  رحموين،  �إبر�هيم 
�أحمد قادة �لذي �سارك يف �لعديد من 
�لعدو  جي�ش  �سد  و�لكمائن  �ملعارك 
م�سوؤول  نائب  من�سب  توىل  �لفرن�سي 
جتمعه  وكانت   1955 �سنة  يف  منطقة 
بن  م�سطفى  بال�سهيد  وطيدة  عالقة 
بولعيد ومع باقي قادة �لثورة �لتحريرية 
�ملرحوم  عن  وعرف  �الأرو��ش  مبنطقة 
وهو  �ل�سغر  منذ  للجز�ئر  �لكبري  حبه 

�لذي -كما �أ�ساف �ملتحدث- 
�ختار �لوطن و�لثورة �سد �مل�ستعمر عن 
رفقة  �جلبال  يف  ليعت�سم  كبرية  قناعة 
�ت�سال  �أن  �إىل  برحايل  ح�سني  قائده 
بال�سهيد  �ل 16  رفقة عنا�رس جمموعة 
�جلهود  لتوحيد  بولعيد  بن  م�سطفى 
�أكد  حيث  �لعدو  على  �لثورة  �أجل  من 
�ل�رسف«  »ل�سو�ش  جماعة  باأن   مر�ر� 
�لفرن�سي«  �لقانون  عن  »�خلارجون  �أو 

مهدت لثورة �أول نوفمرب1954.
�أن  �ملرحوم  �بن  قادة  في�سل  و�رسح 
قد  وبنتني  �بنا   11 ترك  �لذي  و�لده 
تام  بتكفل  �جلمهورية  رئا�سة  خ�سته 
 2014 نوفمرب   20 �خلارج يف  للعالج يف 
ف�سل  لكنه  �سحته  تدهورت  �أن  بعد 
و�سيته  وكانت  �لوطن  باأر�ش  �لعالج 
�أوال  و�لوطن  �جلز�ئر  على  �ملحافظة 

و�أخري�. 

اجللفة

 اأبواب مفتوحة حول 
التاأمينات الإجتماعية 

للتاأمينات  �لوطني  لل�سندوق  �ملحلية  �لوكالة  تنظم 
�الأيام  هذه  �جللفة  لوالية  �الأجر�ء  للعمال  �الإجتماعية 
عا�سور«  »زيان  جامعة  م�ستوى  على  مفتوحة  �أبو�ب 
�الإجر�ء�ت  �جلدد حول  منهم  ال�سيما  �لطلبة  لتح�سي�ش 
�الجتماعية ويف  �لتغطية  �لفئة من حيث  بهذه  �خلا�سة 
ت�رسيح �أكد �ملكلف باالإعالم لدى �لوكالة �ملحلية، زبري 
�نطلقت  �لتي  �الإعالمية --  �الأيام  باأن تظاهرة  فتحي، 
 - نهايته  يف  وتختتم  �جلاري  �الأ�سبوع  مطلع  فعالياتها 
حما�رس�ت  تقدمي  يت�سمن  �لتوعوي  برناجمها  يتخلل 
�الجتماعي  �ل�سمان  مينحها  �لتي   �المتياز�ت  حول 
يلقيها �إطار�ت �لوكاالت �لوالئية و�ستكون هذه �ملنا�سبة 
فر�سة لدعوة �لطلبة �لذين �أودعو� ملفات طلبات بطاقة 
�ل�سفاء للتقرب من هياكل �ل�سندوق ل�سحبها و �ال�ستفادة 

من خدماتها.

�سركة التاأمني »اجلزائرية للحياة«

اكتتاب تاأمني على �صرطان 
الثدي متوفر على النرتنت

�الثنني  �أم�ش  للحياة«  »�جلز�ئرية  �لتاأمني  �رسكة  �أعلنت 
عرب  »وردة«  �لثدي  �رسطان  على  للتاأمني  �الكتتاب  توفر  عن 
و   www.algeriennevie.com �اللكرتونية  �ملن�سة 
�لن�ساء منذ �سنة. وجاء يف  �أطلقتها ل�سالح  �لتي  هي �خلدمة 
للتاأمينات«  »كا�ش  ل�رسكة  فرع  للحياة« وهي  »�جلز�ئرية  بيان 
�أطلقت  قد  )وردة(  �ملبادرة  »هذه  �أن  �سوناطر�ك  جممع  و 
�خلا�ش  هذ�  �لتاأمني  منتوج  طرح  على  �سنة  مرور  مبنا�سبة 
مبنا�سبة  وكذ�  للن�ساء  خ�سي�سا  و�ملوجه  �لثدي  ب�رسطان 
�رسطان  من  للوقاية  �ملخ�س�ش  �لوردي  �أكتوبر  �سهر  قدوم 
حال  �ال�ستفادة يف  للمكتتبات  »وردة«  �خلدمة  �لثدي«وت�سمح 
ت�سخي�ش مر�ش �ل�رسطان من مبلغ مايل يقدر بـ 500.000 دج 

�و 1.000.000 دج.
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