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معاذ بو�سارب رئي�سا ملجل�س "الأمر الواقع"
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 �ص4
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 الفعليني يف ال�سيد البحري
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 رئي�ص نقابة االأئمة 
جلول حجيمي "للو�سط"

احــــــــتجاجــــــــنا فــي 
 الأغــواط  ت�ســـــامن 
مع  الإمام املـــــغتال 
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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اجلمهور ال�سطايفي كان يف املوعد و�سجع 
الالعبني رغم مرارة االإق�ساء

غياب الفاعلية الهجومية 
تنهي مغامرة الوفاق يف 

املناف�سة القارية

�سيدي بلعبا�ص

 م�سرع 07 اأ�سخا�س اختناقا
 بالغاز يف 09 اأ�سهر 

امل�سيلة

 حجز قنطار من البارود
 الأ�سود ببلدية املعا�سيد  

مدير ال�سباب والريا�سة بورقلة بوبكر �ستحونة لـ"الو�سط" 

 تعليمة لتمويل الأندية 
من ال�سريف اإىل املمتاز  

    .         بلقا�سم �ساحلي للو�سط":معاذ بو�سارب يفتقر لل�سرعية
   .        النائب م�سطفى نوا�سة :بو�سارب هو الرئي�س ال�سرعي 



عمدت م�صالح والية العا�صمة لغلق 
البنايات املهددة باالنهيار بحي الق�صبة 

العتيق بعد ترحيل العائالت القاطنة 
بها ق�صد ال�صروع يف ترميمها، وذلك يف 
اإطار جت�صيد املرحلة الـ 02 من العملية 

الـ 24 للرتحيل و اإعادة االإ�صكان. 

تب�صة

 تكرمي يومية الو�سط
 مبقّر" دارال�سحافة "

 اأقام االأمن الوالئي م�ساء الّثالثاء الّثالث والع�رشين من 

ال�سهر اجلاري حفال كّرم خالله االأ�رشة االإعالمية بتب�سة 
مبنا�سبة اليوم الوطني لل�سحافة مبقر دار ال�سحافة 

مالك بن نبي بتب�سة  وذكر رئي�س االأمن الوالئي العميد 
اأّول لل�رّشطة » بن عمرية توفيق » اأّن تكرمي ممّثلي 

و�سائل االإعالم املحلّية ياأتي يف اإطار التوا�سل الدائم 
مع ال�سحافة ولتقدمي ال�سكر لهم على دعمهم يف تو�سيل 

الّر�سالة ال�رشطية واالأمنية ملختلف فئات املجتمع ويف 

اإطار التاأكيد على انفتاح ال�رشطة على كل و�سائل االإعالم 

وت�سهيل مهمتهم. واأن ال�رّشطي واالإعالمي يف خندق 

واحد   ي�سيف كالهما يبحث عن احلقيقة كّل ح�سب اأدواته 

اخلا�سة به .وباملنا�سبة واأثنى« العميد اأّول لل�رّشطة بن 

عمرية » على الّدور االإعالمي الذي تقوم به و�سائل االإعالم 

الوطنية يف ت�سليط االأ�سواء على ان�سغاالت املواطنني 

منّوها بتعاونهم يف اإي�سال ر�سالة ال�رّشطة ودورها خلدمة 
املجتمع املحلّي

ع.ر

النقابي احلر »يجبد« البي�سة من حتت الدجاجة!

غلق بنايات حي الق�سبة العتيق

خبر في 
صورة

اأمن امل�صيلة 

اإيقاف م�سعوذ يدعي اأنه 
قاهر وطارد ل"لأرواح "

قامت بها بع�ض الوزارات

حتى تكرميات ال�سحفيني 
ب"املعريفة"

عرب بع�ض الزمالء من مهنة املتاعب 
عن اأ�صفهم ملا األت اإليه و�صعية ال�صحفي 
اجلزائري، على غرار االأجر ال�صعيف 

الذي يتالقاه ال�صحفي و التجاوزات 
التي متار�ض عليه اأثناء اأداء مهامه ، 

م�صتغربني يف يومهم الوطني التكرميات 
التي كانت على اأ�صا�ض املعريفة دون اأي 
تغطيات ،مت�صائلني على اأي اأ�صا�ض ثم 

هذا االإنتقاء ؟.

اأن�سار الوفاق بروح ريا�سية
اأبانت جماهري فريق وفاق �صطيف عن 

روح ريا�صية عالية بعد الت�صرف الذي 
اأقدمت عليه عند نهاية املقابلة التي 
جمعت فريقها �صهرة اأول اأم�ض اأمام 

االأهلي امل�صري، حيث قامت اجلماهري 
التي كانت حا�صرة بقوة من مدرجات 

ملعب الثامن ماي بالت�صفيق على الالعبني 
رغم مرارة االإق�صاء من مناف�صة رابطة 
اأبطال اإفريقيا عرفانا منها على االأداء 

الكبري الذي قدموه على اأر�صية امليدان 
والروح القتالية التي حتلوا بها طيلة 

الت�صعني دقيقة من اللقاء.

قال االأمني العام 
لالحتاد العام للعمال 

اجلزائريني عبد 
املجيد �صيدي ال�صعيد 

اأن النقابي احلر هو 
من ي�صتطيع افتكاك 

البي�صة من حتت 
الدجاجة دون اأن 

تقوم هذه االأخرية، 
وا�صفا اأن من ينجح يف 

ذلك هو من يو�صف 
بحامل باك10+، 

واأن ذلك هو العمل 
النقابي الفعلي 

بدل ال�صتم وال�صب 
بح�صبه.

االأمن  م�سالح  متكنت 
بامل�سيلة   الثاين  احل�رشي 
 ، �سخ�س  توقيف  من 
ال�سعوذة  ق�سية  يف  لتورطه 
جتاري  ن�ساط  خمالفة  و 
و  عر�س  رخ�سة،  دون 
�ساحلة  غري  اأع�ساب  بيع 
لال�ستهالك، وقائع الق�سية 
االأ�سبوع  بحر  اإىل  تعود 
اإثر ورود معلومات  الفارط 
امل�سالح  لذات  موؤكدة 
باأحد  �سخ�س  بوجود  تفيد 
امل�سيلة  مدينة  اأحياء 

ملمار�سة  م�سكنه  ي�ستغل 
وي�ستقبل  وال�سعوذة  ال�سحر 
داخل  من  يوم  كل  زبائنه 
م�ستعمال  الوالية،  وخارج 
اإثره  على  الطال�سم  بع�س 
امل�سالح  ذات  با�رشت 
ا�ست�سدار  وبعد  حترياتها 
ال�سيد  من  بتفتي�س  اإذن 
لدى  اجلمهورية  وكيل   /
حمكمة امل�سيلة، مت تفي�س 
منزل املعني ال�سالف الذكر 
حيث مت العثور على اأكيا�س 
اأع�ساب  بها  بال�ستيكية 

من  وقلم   ، واأوراق  ياب�سة 
العطور،  بع�س   ، الق�سب 
عرث بحوزته كذلك على مبلغ 
مايل بالعملة الوطنية قدربـ 
39900 دج ، وعلى اإثر ذلك 
االأغرا�س  جميع  حجز  مت 
وحتويله  ذكرها  ال�سالفة 
مت  حيث   ، امل�سلحة  اإىل 
�سد  ق�سائي  ملف  اإجناز 
وكيل  اإىل  واإر�ساله  املعني 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 

امل�سيلة .
 ه.ب

امل�سرح الدويل مل�سرح بجاية يكرم اأقومي
كّرم املهرجان الدويل 

مل�صرح بجاية املمثل 
اجلزائري �صيد اأحمد 

اأقومي خالل اليوم 

االختتامي من الطبعة 
التا�صعة التي جرت 

�صهرة اأول اأم�ض، اأين 
جاءت تكرميا للم�صرية 

احلافلة الأقومي يف 
ال�صينما التلفزيون 

وامل�صرح والذي قدم 
الكثري من االأعمال 

لكتاب جزائريني 
معروفني على غرار 

حممد ديب، مولود 
فرعون ومولود معمري.
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بعد اأن ر�سحته كتل املواالة يوما قبل اجلل�سة:

»بو�سارب رئي�سا ملجل�س »الأمر الواقع« بالأغلبية ال�ساحقة
زكى نواب املواالة مبعية كتلة االأحرار مر�سح حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بو�سارب كرئي�س جديد للمجل�س ال�سعبي الوطني خلفا لل�سعيد بوحجة الذي 

مت اإثبات �سغور من�سبه باالأغلبية ال�ساحقة بعد اأن امتنع نائب عن االأحرار على الت�سويت، ما يجعل بو�سارب رئي�سا ل�سلطة االأمر الواقع ل�سلطة املجل�س.

علي عزازقة

املعار�ضة  اأحزاب  غياب  وو�ضط 
ال�ضيا�ضية  م�ضاربها  بكامل 
الوطني  التحالف  حزب  ونواب 
الت�ضويت  جل�ضة  عن  اجلمهوري 
على رئي�س جديد للغرفة ال�ضفلى 
املواالة  نواب  زكى  للربملان، 
التحرير  جبهة  حزب  مر�ضح 
الذي  بو�ضارب  معاذ  الوطني 
اأن مت االتفاق  تر�ضح مبفرده بعد 
االنتخاب  يوم  قبل  يوم  ذلك  على 
يعطي  ما  الربملان،  بهو  يف  عليه 

ال�ضفلى  الغرفة  اأن  على  ت�ضورا 
واحد  رئي�ضني  قبل  من  �ضتُ�ضري 
ح�ضب  �رشعي  غري  واأخر  �رشعي 
ومعار�ضني.  قانونيني  خمت�ضني 
للمجل�س،  كرئي�س  انتخابه  وبعد 
بكل  �ضيعمل  باأنه  بو�ضارب  اأو�ضح 
ثقة  حمل  يكون  اأن  اأجل  من  جد 
للربملان،  ال�ضفلى  الغرفة  نواب 
و�ضفاف  دميقراطي  م�ضهد  يف 
اأنا  م�ضيفا:«  تعبريه،  حد  على 
و�ضعت  التي  امل�ضوؤولية  بثقل  واع 
املوؤ�ض�ضة  لقيادة  �ضخ�ضي،  يف 
الرئي�س  بقيادة  الت�رشيعية، 

اأن  واأرجو  املجاهد  بوتفليقة 
اأكون عند ح�ضن ظن جميع النواب 
للمجل�س  رئي�ضاً  اختاروين  الذين 
ال�ضعبي الوطني ، من جهة اأخرى 
�ضاأبذل  يبذل  باأن  بو�ضارب  تعهد 
ا�ضتكمال م�ضرية  ق�ضار جهده يف 
والتزم  والت�ضييد،  الدولة  بناء 
يوؤدي  حتى  اجلميع  مع  بالعمل 
دوره  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
يف  م�ضريا  والت�رشيعي،  الرقابي 
من  العديد  هناك  اأن  اإىل  االأخري 
“م�ضاريع القوانني الهامة تنتظرنا 
عليها  والت�ضويت  ملناق�ضتها 

اأبرزها قانون املالية لعام 2019”
جل�ضة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
نائبا   288 ح�ضور  �ضهدت  اليوم 
املواالة،  الأحزاب  تابعني  كلهم 
كلهم  �ضوتوا  وكالة   33 وجود  مع 
واحد  نائب  امتناع  با�ضتثناء  بنعم 
رف�ضه  بحجة  الت�ضويت،  عن 
الثقة  �ضحب  مت  التي  الطريقة 
ليكون  بوحجة،  ال�ضعيد  من  بها 
اأول رئي�س الغرفة  بذلك بو�ضارب 
بعد  جيل  من  للربملان  ال�ضفلى 
عليه  �ضيطر  اأن  بعد  اال�ضتقالل 

جيل املجاهدين ل�ضنوات عدة. 

بلقا�سم �ساحلي على خلفية ما يجري يف قبة الربملان يف حوار »للو�سط«:

معاذ بو�سارب يفتقر لل�سرعية 
التحالف  العام حلزب  االأمني  رف�س 
يف  اخلو�س  اجلمهوري  الوطني 
بو�ضارب  معاذ  وتعيني  ملفاإنتخاب 
الوطني،  ال�ضعبي  للمجل�س  رئي�ضا 
على  لنا  التعليق   « بالقول:  مكتفيا 
تعيني معاذ بو�ضارب رئي�ضا للمجل�س 
فنحن قاطعنا االإنتخاب ول�ضنا طرف 
ال�ضعبي  املجل�س  اأن  م�ضريا   ،« فيه 
�ضي�ضبح  التعيني  بهذا  الوطني 

برئ�ضني .
ما تعليقك على ما يجري 

داخل قبة مبنى زيغود 
يو�سف ؟

الذي  االإن�ضداد  حالة  من  نتاأ�ضف 
يو�ضف،  زيغود  مبنى  قبة  تعرفها 
وتعطيل مناق�ضة اأهم م�ضاريع القوانني 
املالية  قانون  م�رشوع  مقدمتها  ويف 
من  بوحجة  منع  نعترباأن  كما   ،2019

مكتبه،  اإىل  والدخول  مهامه  اأداء 
اأّقل ما يقال عنها باأنها غري  بطريقة 
لظاهرة  تر�ّضخ  ح�ضارية وغري الئقة، 
االحتجاج غري القانوين وغري ال�ضلمي 
اإىل  ن�ضري  كما  املواطنني،  عامة  لدى 
اإىل   دعا   الوطني  التحالف  حزب  اأن 
بروح  التّحلي  و  احلوار  لغة  تغليب 
باالإرادة  و  الدولة  ثقافة  و  امل�ضوؤولية 
لكن  االإن�ضداد  لتجاوزحالة  احل�ضنة 
اأطراف  بع�س  رف�س  تلقينا  لالأ�ضف 
الو�ضاطة،وجتدر  كل حماوالت  النزاع 
االإ�ضارة اإىل اأن موقف حزب التحالف 
املجل�س  اأزمة  بخ�ضو�س  الوطني  
ال�ضعبي الوطني، هو موقف مبدئي و 

لي�س موقف م�ضلحي.

ما تعليقك على خطوة 
النواب باإعالن حالة 

�سغور املن�سب وتنحية 

بوحجة؟

رئي�س  من�ضب  �ضغور  حالة  اإعالن  اإن 
بطريقة  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 
تتنافى مع الد�ضتور والقوانني الع�ضوية 
املنظمة لعمل غرفتي الربملان، وكذا 
و  للمجل�س،  الداخلي  النظام  اأحكام 
اأ�ضا�س  الأي  افتقد  الذي  االإعالن  هو 
قانوين طبقا ملا هو حمدد يف املادة 
على  ارتكز  بل  النظام،  هذا  من   10
الطابع  ذات  االعتبارات  من  جملة 
مغلوط  تف�ضري  على  و  ال�ضيا�ضي، 
ملفهومي العجز و التنايف املذكورين 

يف املادة 10 من النظام الداخلي.

اأعلنتم اأنكم لن ت�ساركوا 
يف انتخابات تعيني 

رئي�س جديد للمجل�س ؟

 نعم نواب التحالف الوطني اجلمهوري 
قاطعوا جل�ضة انتخابات تعيني رئي�س 
جديد للمجل�س من منطلقات قانونية 
بحّقهم  احلزب  نواب  احتفاظ  مع   ،
الربملانية  مهامهم  اأداء  يف  وواجبهم 
ال�ضعبي  املجل�س  هياكل  كافة  �ضمن 
يتجزاأ  ال  جزء  باعتبارهم  الوطني، 
من التمثيل ال�رشعي لالإرادة ال�ضعبية، 
املواطنني  ان�ضغاالت  حت�ّض�س  بهدف 
الت�رشيع  يف  �ضالحياتهم  وممار�ضة 
كما  احلكومة،  عمل  على  والرقابة 
املعنية  االأطراف  جميع  بدعوة  قمنا 
لقوانني  و  للد�ضتور  االحتكام  اإىل 
النزاع  حل  اأجل  من  اجلمهورية، 
و  العجز  مفهومي  تف�ضري  يف  القائم 
املادة 10  اأحكام  الواردين يف  التنايف 
من النظام الداخلي للمجل�س ال�ضعبي 
املجل�س  اإخطار  خالل  من  الوطني، 
من   187 للمادة  طبقا  الد�ضتوري 
ا�ضتعداد  على  التاأكيد  مع  الد�ضتور 

نواب ال ANR للم�ضاركة يف مبادرة 
من هذا النوع، و قبولهم ملخرجات اأي 
الد�ضتوري  املجل�س  عن  ي�ضدر  قرار 
تثبيت  فيها  مبا  ال�ضاأن،  هذا  يف 
املجل�س  رئي�س  من�ضب  �ضغور  حالة 
ال�ضعبي الوطني، ودعوة الرئي�س  اإىل 
ممار�ضة �ضالحياته الد�ضتورية يف حل 
و  الد�ضتور  حامي  باعتباره  الربملان، 
و  اجلمهورية  قوانني  احرتام  �ضامن 

ا�ضتقرار موؤ�ض�ضاته.

ثم تعيني معاذ بو�سارب 
خلفا لبوحجة،ما راأيكم 

يف ذلك؟

لي�س لنا اأي تعليق على ذلك فنحن مل 
ن�ضارك يف انتخابات املجل�س لتعيني 
اأ�ضبح  معاذ  فبتعيني  جديد،  رئي�س 
بو�ضاب  برئ�ضني،ومعاذ  املجل�س 

تنحية  الأن  الال�رشعية   حالة  يف  هو 
لقوانني  خرق  الطريقة  بهذه  بوحجة 

الد�ضتور.

فيما يتعلق االإ�ستقالة التي 
قدمتها اإىل اإطارات احلزب 

لالإ�ستقالة من املجل�س 
ال�سعب،هل ميكن اأن 

حتدثنا عن ذلك اأكرث؟

املجل�س  من  ا�ضتقالتي  و�ضعت 
نائب  )ب�ضفته  الوطني  ال�ضعبي 
برملاين(، حتت ت�رشف قيادة احلزب 
للنظر فيها واإتخاذ ما تراه منا�ضبا من 
اإجراءات، على �ضوء ما �ضي�ضجل من 
تطورات،وهي اإ�ضتقالة �ضيا�ضية لنائب 

عن حزب .
حاورته:اإميان لوا�س 
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.            قدمت ا�ستقالتي من الربملان 

بلق�سام بن بلقا�سم النائب عن كتلة االأحرار

ت�سرف املوالة 
املخزي مع بوحجة

بلقا�ضم  بن  بلق�ضام  نفى 
النائب عن كتلة االأحرار 
بال  ت�ضويته  يكون  اأن 
اللجنة  تقرير  على 
اأقرت  التي  القانونية 
رئي�س  من�ضب  �ضغور 
م�ضاندا  كونه  املجل�س 
هو  بل  بوحجة،  لل�ضعيد 
طريقة  على  منه  رف�س 
تبناها  التي  االحتجاج 
بغلق  املواالة  نواب 

االأبواب بال�ضال�ضل.
يوم  امل�ضدر  ذات  وقال 
اأم�س باأنه دائما ما انتقد 
الذي  بوحجة  ال�ضعيد 
كانت له اأخطاء كارثية يف 
ال�ضعبي  املجل�س  ت�ضيري 

الوطني ال�ضعبي، لكنه لن 
احتجوا  اأنا�س  مع  ي�ضري 
بغلق اأبواب مبنى زيغوت 
والتي  بال�ضال�ضل  يو�ضف 
طرق  من  طريقة  تعد 
العنف، ومن جهة اأخرى 
عن  احلر  النائب  �ضدد 
على  وزو  تيزي  مدينة 
اأن ملني ع�ضماين رئي�س 
ميثل  ال  االأحرار  كتلة 
بطريقة  ولو  نف�ضه،  اإال 
اإىل  اأ�ضار  حيث  �ضمنية، 
يعتربون  االأحرار  اأن 
وال  �ضيا�ضي  مزيج 
يحملون اأي فكر �ضيا�ضي 

متطابق.
علي عزازقة

النائب عن جتمع اأمل اجلزائر م�سطفى نوا�سة

بو�سارب هو الرئي�س ال�سرعي للمجل�س ال�سعبي الوطني

النائب خل�سر بن خالف:

بوتفليقة مطالب بحل الربملان لأنه غري �سرعي

اأمل  جتمع  عن  النائب  اأفاد 
باأن  نوا�ضة  م�ضطفى  اجلزائر 
للمجل�س  ال�رشعي  الرئي�س 
هو  حاليا  الوطني  ال�ضعبي 
زكته  اأن  بعد  معاذ  بو�ضارب 
على  �ضدد  حني  يف  االأغلبية، 
جل�ضة  عن  املعار�ضة  غياب  اأن 

على  اإطالقا  توؤثر  مل  الت�ضويت 
�ضري اأحداثها.

اأم�س  يوم  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
الغرفة  باأن  للو�ضط  ت�رشيح  يف 
يرتاأ�ضه  ال  للربمان  ال�ضفلى 
الفعلي  والرئي�س  �ضخ�ضان، 
معاذ  بو�ضارب  هو  لها  الوحيد 

املواالة،  اأحزاب  كل  زكته  الذي 
جبهة التحرير الوطني، والتجمع 
االأمبيا  الدميقراطي،  الوطني 
جهة  ومن  وتاج،  االأحرار  مبعية 
اأن  امل�ضدر  ذات  اعترب  اأخرى 
غياب املعار�ضة عن املجل�س مل 
يوؤثر على �ضريها يف ظل ح�ضور 

289 نائب، موؤكدا اأنها ت�ضترث يف 
اأخرى  ومن جهة  �ضيا�ضيا،  االأمر 
كان  املواالة  موقف  اأو�ضح  اأن 
الر�ضمي  موقفها  مع  من�ضجم 
الداعم ال�ضتمرارية رئي�س لعهدة 

خام�ضة
 علي عزازقة

االحتاد  كتلة  عن  النائب  دعا 
والبناء  العدالة  النه�ضة  اأجل  من 
رئي�س  خالف،  بن  خل�رش 
التدخل  �رشورة  اإىل  اجلمهورية 
واإنهاء  الربملان  حل  اأجل  من 
لو�ضول  مهدت  التي  االأزمة 
�ضخ�س عن طريق انقالب اأبي�س 

ال�ضفلى  الغرفة  رئا�ضة  �ضدة  اإىل 
للربملان.

خالل  امل�ضدر  ذات  وقال 
الت�ضويت  هام�س  على  ت�رشيح 
جديد  رئي�س  انتخاب  على 
الوطني  ال�ضعبي  للمجل�س 
باأن االحتاد  اأم�س،  �ضبيحة  يوم 

يكن  ولن  �ضخ�س  اأي  مع  لي�س 
العداء لبو�ضارب لكنه �ضيكون مع 
قوة القانون التي الزالت يف �ضف 
رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني 
املنقلب عليه »ال�ضعيد بوحجة«، 
وراح بن خالف اإىل اأكرث من ذلك 
ملا �ضدد على اأن ما ح�ضل �ضوه 

واأنه  �ضيما  اأكرث  الربملان  �ضورة 
يتحلى  ال  اأو  �رشعي  غري  كان 
ما  �ضنوات،  منذ  ال�ضفة  بهذه 
يجعل وجوده يف حالة ن�ضاط يف 
هذه احلالة كارثة، ويعترب م�ضا�ضا 

بقوانني اجلمهورية.
 عزازقة علي



والت�شغيل  العمل  وزير   واأكد 
مراد  الإجتماعي،  وال�شمان 
زمايل، بدوره على �رضورة احلوار 
الذي ياأمر به رئي�س  اجلمهورية 
كل  يف   بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأن  قائال  تعبريه،  حد  على  مرة، 
والت�شاور  الإدارة  يعزز  احلوار 
بني ال�رضكاء الجتماعيني خا�شة 
الإجتماعي  ال�شمان  قطاع  يف 
اأن  م�شيفا  الوطني،  والت�شامن 
اجلزائريني،  العمال  الحتاد 
اأجل  من  فعال  دورا  يلعب 
الجتماعية،  العدالة  حتقيق 
من  اخلايل  وال�شتقرار  والأمن 
حتدث  قد  التي  النزاعات   كل 
الجتماعيني،  ال�رضكاء  مابني 
العام  الإحتاد  ن�شال  اأن  م�شيفا 
للعمال اجلزائريني، عريق ن�شبة  
ملوؤ�ش�شه ال�شهيد »عي�شات ايدير«  
من  الوطنية  جهوده  كر�س  الذي 
اأجل هذا الحتاد، كما وقف يف 

وجه  ال�شتعمار .
وال�شغل  العمل  وزير  وك�شف 
مراد  الجتماعي  وال�شمان 
زمايل عن رقم 39 مليون جزائري 
الجتماعي  ال�شمان  يغطيه 
املعوزين  فئات  اإىل  بالإ�شافة 
اخلا�شة،  الحتياجات  وذوي 
متقاعد،  مليون   3.2 وكذلك 
تدخل  بف�شل  ذلك  اأن  قائال 
الدولة يف الدعم، م�شيفا اأن ذلك 
يحتاج لأن يرفق بال�شمري املهني 
ترتكز  كونه  والعمل،  الإدارة  يف 
الجتماعية  ال�شيا�شة  عليهما 
الأ�شا�شية  باخليارات  املرتبطة 

للدولة اجلزائرية، لتحقيق.

تر�شيد  مللف  زمايل  عاد  كما 
اأكد على  حيث  النفقات، 
التدابري  �رضورة  اتخاذ 
اأجل  من  الالزمة  والإجراءات 
وحت�شني  النفقات  تر�شيد 
الجتماعية  ال�شرتاكات  وعاء 
ال�رضيك  اأن  وتنويعها متداركا 
وال�رضكاء  الجتماعي 
فعال  دور  لهما  القت�شاديني، 
من اأجل حتقيق هذا الهدف من 
خالل حوكمة ال�رضكات وحت�شني 
جنب، والتعامل  اإىل  جنبا  الأداء 
مع الإدارة التنفيذية وفقما جاء 

به القانون واحرتام الأدوار .
عاد  ال�شعيد  �شيدي  جهته  من 
الت�شعينات  اأزمة  اإىل  بال�شورة 
الثقة  انعدام  �شادها  قال  التي 

ول  للعمل  نخرج  »كنا  واخلوف، 
اأو  للمنزل م�شاء  ندري هل نعود 
اخلروج  ن�شتطيع  ل  اأننا  كما  ل، 
 9.00 من  العمل  نبداأ  ليال، 
وحتى   ،15.00 ونعود  �شباحا 
العمل النقابي كان ي�شتحيل عقد 
اآنذاك،  للنقابة  وطني  موؤمتر 
التي  الوطنية  للم�شاحلة  عائدا 
من  اجلزائر  مكنت  اأنها  قال 
»اإرادة  ع�شيبة،  مرحلة  عبور 
و�شاهمت  قوية  كانت  الرئي�س 
البالد،  وازدهار  ا�شتقرار  يف 
الرئي�س يعد مهند�س  فاإن  لذلك 
الرئي�س  قرارات  ال�شلم فلول 
ا�شتطعنا  ملا  امل�شاحلة  بف�شل 
كنقابيني  و  هنا،  اليوم  الإجتماع 
فوق  الرئي�س  ن�شع  وعمال 

اأهل  لأنه  اأكتافنا  وعلى  روؤو�شنا 
للخري«.

يف  الكرة  ال�شعيد  �شيدي  ورمى 
ملعب امل�شريين قائال اأن مفتاح 
اأيدي  يف  موجود  امل�شاكل  حل 
ال�شتم ل  اأن  امل�شريين، يف حني 
يجلب اأي نتيجة، كما اأن �شاحبها 
اأن  م�شيفا  طويال،  ي�شتمر  لن 
وامل�شريين  النقابة  بني  العالقة 
ي�شمح  مما  الثقة،  على  مبنية 
بحل كل ال�شعوبات العمالية، واأن 
من  م�شوؤولني  من  مكون  الحتاد 
كل نوع ودرجة خا�شة اأن احلوار 
الجتماعي والدميقراطي ي�شمح 
قدما  بامل�شي  كقوة  اليوم  لنا 
وحل  بالوطن  النهو�س  �شبيل  يف 

امل�شاكل بكل اأريحية، بح�شبه.

الفاعلني  من  العديد  تفاءل 
املنتوجات  مبعر�س  القت�شاديني 
افتتح  الذي  بنواك�شوط  اجلزائرية 
اأكتوبر،   29 اإىل  وي�شتمر  اأم�س  اأول 
داعني جلعل املنا�شبة نقطة لت�شدير 
ملوريتانيا  اجلزائرّية  املنتجات 

ونحو غرب اإفريقيا.
ويعر�س حوايل 170 منتج و�شناعي 
ال�شناعات  عّدة قطاعات عل غرار 
بالإ�شافة  ال�شيارات،  الغذائّية، 
يف  والعطور،  النظافة  منتجات  اإىل 
اأكرث  باأنها  و�شفت  التي  التظاهرة 
احلدود  خارج  اأهمّية  املعار�س 
وزير  افتتح  حيث  اجلزائرّية، 
املوريتانية  نظريته  برفقة  التجارة 
وال�شياحة  وال�شناعة  التجارة  وزيرة 
العام  هذا  ي�شجُل  الذي  املعر�َس 
ثالثة اأ�شعاف امل�شاركني امل�شّجلني 

يف الفعالية ذاتها �شنة 2017.
املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  بدورهم 
احلا�رضون علقوا باأن املعر�س ميثل 
القت�شادّية  للعالقات  قوّية  دفعة 
ويج�شد  املوريتانّية،  اجلزائرية 
يف  اجلزائرّية  ال�شلطات  جهود 
مرافقتهم للفاعلني القت�شاديني من 
الإفريقّية،  القاّرة  يف  النت�شار  اأجل 
بداية من فتح مركز حدودّي  وذلك 
اجلزائر  بني  طريق  وحمور 
الأوىل  للمّرة  ي�شمح  ما  وموريتانيا 
بو�شائل  املعرو�شة  املنتجات  بنقل 
هذا  ويف  100% جزائرّية،  نقل 
الّرئي�س  الإطار �رّضح عمور حاب�س 
املدير العام ملجّمع فاديركو الّرائد 
باأن  اجل�شم  نظافة  �شناعات  يف 
على  اجلزائري  النفتاح  »هذا 
جّدا  قوّي  رمزّي  بعد  له  موريتانيا 

الت�شدير  كبري يف جمال  وهو حتّول 
اجلزائرّي، وبالّن�شبة لنا هذا يقودنا 
لدينا  اإفريقّية،  مغامرة  نحو  بهدوء 
الن�شج املطلوب لرتكيز تنميتنا على 
حتتاج  ل  وخربتنا  هذه  مثل  اأ�شواق 
يف  يرغبون  اأنهم  م�شيفا  التعريف«، 
اإطار ت�شدير منتوجاتهم  �رضاكة يف 
�شتلتزم  اجلديدة  الأ�شواق  واأن 
بجودة تلك املنتوجات، انطالقا من 
امل�شاركة يف هذا احلدث ال�شتثنائي 
»نحن نظهر اإرادتنا القوّية ملقا�شمة 
املد  يف  لنوؤّكد  اأي�شا  ولكن  خربتنا، 
التي  الب�رضّية  كفاءاتنا  املتو�ّشط 

نراهن عليها ب�شكل مطلق«.
بدوره املدير العام ملخابر فينو�س 
ناعّيني  ورئي�س نادي املقاولني وال�شّ
وبف�شل  للمتيجة )CEIMI( اأنه 
فر�شة  »لدينا  املعر�س  هذا 

للتعريف مبنتوجنا يف جمال العطور 
التي  التجميل  وم�شتح�رضات 
نطّورها يف اجلزائر منذ حوايل 40 
هي  واملنطقة.  موريتانيا  يف  �شنة 
لدينا  اأّنه  لنظهر  فر�شة  لنا  بالن�شبة 
لتفر�س  وتناف�شّية  مبتكرة  منتجات 

نف�شها يف ال�ّشوق الإفريقّية«.
ويف ذات ال�شياق ك�شف �شفيان مّراد 
 Diaz للت�شدير لدياز  العام  املدير 
اأّن  غلوبال  جممع  فرع   ،Export
تفاهم  مذّكرة  »�شتوّقع  موؤ�ش�شته 
ق�شد ت�شدير �شيارات »كيا اجلزائر« 
فخره  عن  وعرّب  موريتانيا«  نحو 
الثانية  امل�شاركة  بعد  النتيجة  بهذه 
ملوؤ�ش�شتهم« م�شيفا اأّن هذه اخلطوة 
للذهاب  لطموحاتنا  فعلّي  »جت�شيد 

نحو الت�شدير«.
�س.ب

�سيدي ال�سعيد: لن نت�سامح مع من يريد زعزعة »اال�ستقرار«

املنتجون اجلزائريون من معر�س نواك�سوط:

�سارة بومعزة

زمايل: ال�ضمان االجتماعي 
يغطي 39 مليونا جزائريا

منلك كل موؤهالت امل�ضاهمة يف تنويع ال�ضادرات

حذر من تداعيات قرار منع النقاب على 
املنقبة،جلول حجيمي »للو�سط«

وقفة لع�ضرات االأئمة ت�ضامنا مع 
االإمام املغتال يف االأغواط  
              .      البد من �سن قانون يجرم امل�سا�س

 بالرموز الدينية واالأئمة
          .     البد من اإحرتام احلريات 

ال�سخ�سية للمنقبة

للتن�شيقية  العام  الأمني  طالب 
الوطنية لالأئمة جلول حجيمي 
الأئمة  لع�رضات  وقفة  يف 
ما  خلفية  على  الأغواط  يف 
اأثناء  املغتال  للموؤذن  جرى 
اأداء مهامه ل�شن قانون يجرم 
الدينية  بالرموز  امل�شا�س 
واإيجاد  الزوايا،  و  الأئمة  و 
اإ�شتعجالية  �رضيعة  حلول 
بحماية  الفورية  للمطالبة 
بت�شعيد  الأئمة،متوعدا 
اإ�شتمرار  حالة  يف  الحتجاج 
الو�شاية يف التجاهل للمطالب 

املطروحة .

اإىل اأين و�سلت 
مطالبكم املطروحة 

من اأجل حت�سني 
و�سعية االإمام يف 

اجلزائر؟

قدمنا 47 مطلب للو�شاية على 
التعدي  يحرم  قانون  راأ�شها 
ف�شال  الدينية  الرموز  على 
الأ�شا�شي  القانون  تعديل  عن 
الأجوروال�شكن،  وق�شية 
قبل  من  تعليمة  اإ�شدار  وثم 
لهذه  لالإ�شتجابة  الو�شاية 
املطالب لكن حلد الأن مل يتم 

التج�شيد الفعلي لذلك.

على خلفية ما جرى 
يف والية االأغواط 

حيث ثم اإغتيال 
املوؤذن اأثناء اأداء 

مهامه،اإىل اأين و�سلت 
مطالبتكم الدولة 

حماية االإمام؟

نحن الأن يف ولية الأغواط يف 
وقفة ت�شامنية جمعت ع�رضات 
�شيوخ  و  والأعيان  الأئمة 
الزوايا للمطالبة العاجلة ل�شن 
قانون رف�شي يجرم امل�شا�س 
و  الأئمة  و  الدينية  بالرموز 
واإيجاد حلول �رضيعة  الزوايا، 

الفورية  للمطالبة  اإ�شتعجالية 
بحماية الأئمة .

اإىل اأين و�سل م�سروع 
تنظيم اجلامعة 

ال�سيفية ؟

م�رضوع  يتج�شد  مل  لالأ�شف 
نظرا  ال�شيفية  اجلامعة 
و�شعوبة  املايل  الدعم  لغياب 
لتحمل  املال  على  احل�شول 
وجدنا  اأي�شا  م�شاريفها، 
�شعبت  العراقيل  من  العديد 

احل�شول على الرتخي�س.

ما تعليقك على 
االإتهامات التي 

وجهت لبع�س االأئمة 
حول التورط يف 
اال�ستيالء على 

التربعات يف جمع 
اأموال املح�سنني؟

جمع  اأن  اإىل  الإ�شارة  يجدر 
م�شبوطة  املح�شنني  تربعات 
ال�شياق  هذا  ويف  بالقوانني، 
�شندوق  باإجراء  نطالب  نحن 
موؤ�ش�شات  يف  يو�شع  مفاتيح 
التربعات  جلمع  اجلمهورية 

حتى ل تتم اإدانة الإمام .

ما تعليقك على 
قرار منع النقاب يف 

االإدارة؟

لي�س  النقاب  اأن  �شحيح 
احرتام  من  لبد  واجبا،لكن 
للمنقبة،  ال�شخ�شية  احلريات 
تداعيات  خطورة  ب�شبب 
رمبا  الذي  عليها  القرار  هذا 
�شيكلفها ترك عملها ،وال�شوؤال 
النقاب  مننع  ملاذا  املطروح 
من الإدارة و نقبل بالإنحالل 

و التربج .
اإميان لوا�س  

جلاأ االأمني العام لالإحتاد العام للعمال اجلزائريني، عبد املجيد �سيدي �سعيد، خالل افتتاح اأ�سغال املوؤمتر 
الثالث لفدرالية عمال ال�سمان االجتماعي، اإىل لغة اال�ستقرار، قائال اأن االإحتاد �ساهم يف اال�ستقرار 

االجتماعي وال يزال ي�ساهم، بف�سل العمال واملواطن، واأنه لن نقبل باأي �سخ�س مي�س باال�ستقرار 
االجتماعي، رادا على االنتقادات باأنها ال تقلهم وال مت�سهم كونهم ميلكون اإرادة قوية ت�ساهم يف البناء 

والت�سييد على حد قوله، يف حني تت�ساعد مطالب النقابات امل�ستقلة بتفعيل اعتماداتهم من خالل منحهم 
متثيال يف اجتماعات الثالثية، موؤكدين اأنهم املمثلني الفعليني للعمال بدل النقابة التقليدية.
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ملتقى �شجل ال�شرطان يك�شف : 

   42 األف جزائري م�صاب
 بداء ال�صرطان يف اجلزائر

 ارتفاع ن�شبة �شرطان
 الكولون ب�شكل كبري

ك�سف ملتقى ال�سجل ال�رسطان  اأم�س عن ت�سجيل 42 الف ا
�سابة جديدة بال�رسطان م�ؤكدين تزايدا يف عدد امل�سابني ب
داء ال�رسطان كل �سنة و اأرجع�ا ذلك اإىل طبيعة النظام الغذا

ئي املتبع من طرف امل�ستهلك اجلزائري
 وك�سفت اأحدث ابحاث يف امللتقى الدرا�سي ح�ل الت�سجيال
ت ال�طنية اخلا�سة مبر�س ال�رسطان املنظم من قبل وزارة 
ال�سحة بفندق الأورا�سي ان هنالك ارتفاع كبري فى مر�سى 
�رسطان الق�ل�ن  من خمتلف الفئات بن�سبة 6% هذا العام و
ه� مااعتربه الطباء ن�سبة مزعجة وتع�د اىل �سل�كيات غذا
ئية خاطئة بني امل�ستهلك اجلزائري وقال الدكت�ر خمطار 
حمدي �رسيف من�سق ال�سبكة لت�سجيل ال�رسطان، اأن الإ�ساب
ة ب�رسطان الق�ل�ن يف قائمة ال�رسطان يف اجلزائر حيث انت
قل اىل املرتبةالوىل لدى الرجال بعدما كان �رسطان الرئة 
الول بينما جند جن�س الإناث اأكرث عر�سة ل�رسطان الثدي  
من ج وبعدها �رسطان الك�ل�ن يف املرتبة الثانية وتريوويد  
هتها  اأقرت الدكت�رة جميلة نذير مكلفة بربنامج الأمرا�س 
غري املتنقلة وال�رسطانات ب�زارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
امل�ست�سفيات بالزيادة ال�سن�ية املرتفعة لكل اأن�اع ال�رسطان
ات باملناطق اجله�ية الأربعة للجزائر مبعدل يرتاوح من 2 
42 األف م�ساب اإىل 6باملائة، وبعدد الإجمايل ال�طني بلغ   
، وتتفاوت الن�سب ح�سبها من منطقة لأخرى، فقد مت ت�سج
يل عدد امل�سابني يف اجلهة ال�رسقية لل�طن 18 األف حالة، ف
ي حني بلغ عدد امل�سابني بهذا الداء يف ناحية ال��سط 16 اأ
لف حالة، منها 9 األف خا�سة ب�رسطان الق�ل�ن، وعدد لي�س
تهان به مت ت�سجيله يف الناحية الغربية للبالد، قد و�سعتهما ف
ي قائمة الأول�يات �سمن  املخطط ال�طني ملكافحة ال�رس
طان اخلا�س بعام 2019 ، واأو�سحت املتحدثة ذاتها اأن املن
ظمات العاملية لل�سحة واملركز الدويل للبحث عن ال�رسطان
ات ت�ؤكدعلى �رسورة و�سع  ا�سرتاتيجية  وقائية من اأجل تقل
يل من عامل الإ�سابة ب�رسطان القل�ل�ن، من خالل ترقية ال
منط املعي�سي وكذا اعتماد ا�سرتاتيجية الك�سف املبكر كا�س
فة انه 65 باملائة من الن�ساء ي�سلن الي�م اإىل مراكز العالج ا
كت�سفن الإ�سابة بداءال�رسطان مبّكرا، ما ي�سمح للطبيب بانت
هاج العالج املحافظ، فيما كن ي�سلن بن�سبة اأكرب خالل ال�سن
وات املا�سية يف حالت جّد متقّدمة وح�ل نق�س مراكز ا�س
تقبال مر�سى ال�رسطان، اأو�سحت امل�س�ؤولة ب�زارة ال�سحة 
جميلة نذير اأن الدولة اجلزائرية تعمل جاهدة لت�فري امل�ؤ�س
�سات ال�ست�سفائية ل�ستقبال ه�ؤلء امل�سابني، من 4 مراكز �س
نة 2000 اإىل 13 مركزا ، وينتظر فتح اأربعمراكز ذات ال�سلة 
مع نهاية �سنة 2018 ، و�ستزود ال�ليات اجلن�بية باأربعة مرا
كز خا�سة بالتكفل بالأ�سخا�س امل�سابني بهذا املر�س، وف
ميا يخ�س العالج بالأ�سعة، اأكدت جميلة اأنه �سيتم تقلي�س ال
مدة، حيث كان املري�س ينتظر �سنة اأو �سنتينللح�س�ل على 
امل�عد، فقد مت تقلي�سه اإىل �سهرين اأو ثالث اأ�سهر كاأق�سى 
مدة، م�سرية اإىل اأن املخطط ال�طني ملكافحة ال�رسطان ال
هدف منه لي�س تقليل من عدد امل�سابني، بل يرمي اإىل تقلي
ال�قاية  خالل  من  ل من عدد ال�فايات يف و�سط امل�سابني 

والك�سف املبكر .
ف.ن�رسين 

امل�شيلة

حجز 1 قنطار من البارود 
الأ�صود ببلدية املعا�صيد 

املجم�عة  وحدات  املا�سية  �ساعة  ال24  خالل  متكنت 
الإقليمية للدرك ال�طني بامل�سيلة من حجز 1 قنطار من 
البارود الأ�س�د بح�زة  �سخ�سني ببلدية املعا�سد، ح�سب ما 
علم اأم�س الأربعاء من خلية الت�سال بهذا ال�سلك النظامي 
و اأو�سح ذات امل�سدر اأنه بعد ت�قيف �سخ�سني كانا على 
منت �سيارة �سياحية و�سط بلدية املعا�سيد يق�دها �سخ�س 
برفقة ابنه و بعد مراقبة ال�سيارة بدقة مت �سبط بال�سندوق 
اخللفي لل�سيارة ثالثة )3( اأكيا�س )ت�ستعمل يف حفظ مادة 
ال�سكر( ممل�ءة بح�ايل 1 قنطار من مادة البارود الأ�س�د 
تقدمي  مت  قد  و  اخلراطي�س  �سناعة  يف  ي�ستعمل  عتاد  و 
من  امل�سيلة  لدى حمكمة  اجلمه�رية  وكيل  اأمام  املعنيني 
اأجل  املتاجرة و احليازة بدون رخ�سة من ال�سلطة امل�ؤهلة 
قان�نا للذخرية )عنا�رس الذخرية( من )ال�سنف اخلام�س( 
ليتم اإيداعهما احلب�س بامل�ؤ�س�سة العقابية ل�لية امل�سيلة 
فيما مت ت�سليم املحج�زات ملديرية اأمالك الدولة و حجز 
اأمر  �سدور  غاية  اإىل  البلدي  باملح�رس  و�سعها  و  ال�سيارة 

ق�سائي وفقا لنف�س امل�سدر. 

ي�م درا�سي  اأطباء خمت�س�ن خالل  اأبرز 
نظم  الثدي  �رسطان  من  ال�قاية  ح�ل 
ت�سجيل  يتم  اأنه  بتلم�سان  الأربعاء  اأم�س 
لهذا  جديدة  حالة   300 من  اأزيد  �سن�يا 
منذ  وذلك  بال�لية  ال�رسطان  من  الن�ع 

خم�س �سن�ات.
لطيفة  حناوي  الربوفي�س�ر  واأو�سحت 
املخت�سة يف علم الأوبئة و الطب ال�قائي 
خالل  لتلم�سان  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
حتت  املنظم  اللقاء  هذا  يف  مداخلتها 
حد«،  لل�رسطان  ن�سع  بيد  »يدا  �سعار 
اأنه مت ت�سجيل ارتفاع يف عدد الإ�سابات 
التي حت�سيها م�سلحتها خالل  اجلديدة 
اإىل  اأنه  الأخرية م�سرية  �سن�ات  اخلم�س 
ت�سجل  كانت امل�سلحة  �سنة 2013  غاية 
�سن�يا 200 حالة جديدة ل�رسطان الثدي 
لدى الن�ساء و ارتفع العدد منذ تلك ال�سنة 

اإىل 371 حالة جديدة �سن�يا.

اجلديدة  احلالت  اأغلب  اأن  اأ�سافت  و 
ل�رسطان الثدي يتم اكت�سافها لدى الن�ساء 
يف مراحل«متقدمة جدا« مرجعة اأ�سباب 
اإ�سابة الفئة ال�سابة من الن�ساء  اإىل  ذلك 
الل�اتي ترتاوح اأعمارهن ما بني 30 و 40 
�سنة بهذا الداء وهي الفئة التي ل تق�م 
الك�سف املبكر عن �رسطان  بفح��سات 

الثدي.
�سبب  اأن  اإىل  املخت�سة  نف�س  واأ�سارت 
ل�رسطان  اجلديدة  احلالت  ارتفاع عدد 
ال�عي  بتلم�سان ناجتة عن نق�س  الثدي 
ال�سحي لدى فئة الن�ساء البالغات ما بني 
ا�ستعمال  امكانية  وعدم  �سنة   40 و   30
الت�س�ير ال�سعاعي للثدي ) املام�غرافيا 
الك�سف عن  اإىل  البع�س منهن  ( و جل�ء 
ال�س�تية  ف�ق  امل�جات  جهاز  طريق 
ب�سكل  املطل�بة  النتائج  يقدم  ل  الذي 

جيد.
�سمية  الربوف�س�ر  اأبرزت    جهتها  ومن 
غماري املخت�سة يف الأورام ال�رسطانية 
الع�امل  اأهم  من  اأن  امل�ست�سفى  بنف�س 

عدم  ه�  الثدي  �رسطان  يف  املت�سببة 
اإتباع نظام غذائي �سحي و �سليم و قلة 
ممار�سة الريا�سة و ال�سمنة و القلق زيادة 

على الع�امل ال�راثية.
حالت  لديهن  الل�اتي  الن�ساء  ن�سحت  و 
�رسطان الثدي اأو الرحم اآو املبي�سني يف 
العائلة اإجراء الك�س�فات الطبية الالزمة 
الذي  املر�س  هذا  م�ساعفات  لتفادي 

يتط�ر يف ظرف 8 �سن�ات يف �سمت.
التي  التح�سي�سية  احلملة  اأن  ذكرت  كما 
ال�رسطانية  الأورام  م�سلحة  اأطلقتها 
العام  لتلم�سان  اجلامعي  بامل�ست�سفى 
طالبات  و  عامالت  لفائدة  املا�سي 
جامعة »اأبي بكر بلقايد« �سمحت باإجراء 
امراأة   220 ل  املبكر  الك�سف  عملية 
اإخ�ساع  ال�رسوري  من  اأنه  م��سحة 
�رسطان  عن  املبكر  للك�سف  الن�ساء 
ب�سفة  �سنة   20 �سن  بل�غهن  ف�ر  الثدي 
بن  ر�سا  الربوف�س�ر  اأكد  كما  دورية 
حبيب املخت�س يف طب الن�ساء و الت�ليد 
بامل�ؤ�س�سة العم�مية ال�ست�سفائية الأم و 

الطفل لتلم�سان اأن عملية الك�سف املبكر 
عن �رسطان الثدي �رسورية لأنها ت�سمح 
بالتحكم يف املر�س منذ بدايته بتعاطي 
اجلراحي  احلل  اإىل  اللج�ء  دون  الأدوية 

اأو الكميائي اأو العالج بالأ�سعة.
ن�سرية  بن ع�سمان  اأبرزت من جهتها  و 
بامل�ست�سفى  النف�س  علم  يف  املخت�سة 
النف�سي  التكفل  اأن  لتلم�سان  اجلامعي 
الثدي  ب�رسطان  امل�سابات  بالن�ساء 
 80 لن  املر�س  درجات  ح�سب  تختلف 
من املائة من الن�ساء امل�سابات ل يتقبلن 
املر�س يف بدايته و يرف�سن تناول الدواء 
و على الأخ�سائيني النف�سانيني اإقناعهن 
النف�سية  ال�حدة  من  التقرب  اأجل  من 
ال�رسطانية  الأورام  مب�سلحة  امل�ج�دة 

لتلقي العالج.
خا�سة  الن�ساء،  معظم  اأن  اىل  ا�سارت  و 
تتح�سن  الع�سبي،  بالنهيار  امل�سابات 
و  النف�سية  العالج  ح�س�س  بعد  حالتهن 
يلجاأن لتناول الدواء بعد �سعف مناعتهن 

وتعبهن جراء هذا املر�س.

م.�س

ودي�سمرب  ن�فمرب  �سهري  خالل  �سيتم 
وطني  ميداين  ا�ستق�ساء  اإجراء  القادمني 
اأعلن  ح�سبما  البحري  ال�سيد  قطاع  ح�ل 
عنه اأم�س الأربعاء مب�ستغامن املدير العام 

لل�سيد البحري وتربية املائيات .
انطالق  مبنا�سبة  حم��س  طه  واأو�سح 
ال�س��سي�  »املقاربة  ح�ل  جه�ية  ور�سة 
وتربية  البحري  ال�سيد  لقطاع  اقت�سادية 
امليداين  ال�ستق�ساء  هذا  اأن  املائيات« 
ال�طن  م�انئ  كامل  م�ست�ى  على  �سيتم 
القت�ساد  تن�يع  دعم  برنامج  اإطار  يف 
ال��سعية  يخ�س  وه�   »2 »ديفيك�  ال�طني 
ال�سيد  ملهنيي  والقت�سادية  الجتماعية 
البحري و�سيمكن هذا التحقيق امليداين-
ال��سية  »ال�زارة  امل�س�ؤول-  لنف�س  وفقا 

الهياكل  ح�ل  دقيقة  معل�مات  جمع  من 
القاعدية ووحدات ال�سيد وعدد املهنيني 
الجتماعية  وو�سعيتهم  املمار�سني 
التعليم  م�ؤ�رسات  خا�سة  و  والقت�سادية 
وتكاليف  ومداخيل  وال�سن  والتك�ين 
واأن�اع ال�سيد املمار�س  الن�ساط ال�سيدي 

على ط�ل ال�ساحل اجلزائري«.
واأكد اأن »هذه الدرا�سة الإح�سائية �ست�سمح 
قطاع  يف  للنا�سطني  دقيقة  �س�رة  ب��سع 
الإ�سرتاتيجية  وحتيني  البحري  ال�سيد 
املهنيني  لتطلعات  وال�ستجابة  ال�طنية 
الن�ع  هذا  من  ا�ستق�ساء  اأخر  اأن  ل�سيما 
هذه  �سن�ات«و�ست�سمل  خم�س  قبل  مت 
العملية التي �ستك�ن »اأو�سع« و«اأعمق« من 
التحقيق امليداين ل�سنة 2013 زهاء 2.700 

مهني ين�سط�ن بامل�انئ التجارية وم�انئ 
ال�سيد البحري والنزهة بال�طن 

املعطيات  هذه  دقة  ن�سبة  يرفع  ما  وه� 
اإىل 95 يف املائة، ي�سيف املتحدث  ومن 
ورئي�س  املائيات  تربية  خبري  اأبرز  جهته 
القت�ساد  تن�يع  دعم  برنامج  فريق 
لمين��س  اأنط�ني�   »2 »ديفيك�  ال�طني 
اأهمية  لها  التي  التك�ينية  ال�ر�سة  اأن هذه 
املقاربة  تط�ير  على  �ست�ساعد  »حي�ية« 
ال�س��سي�اقت�سادية وتعميق املعارف ح�ل 
قطاع ال�سيد البحري«وذكر نف�س امل�سدر 
برنامج  اإطار  »ال�ر�سة تدخل يف  باأن هذه 
 2015 اأكت�بر  انطلق يف  الذي   »2 »ديفيك� 
وينتهي هذه ال�سنة مع اإمكانية متديده اإىل 
ماي� 2019 » م�سريا اإىل اأن هذا »التحقيق 

امليداين �سيعطي مل�س�ؤويل ال�سيد البحري 
وتربية املائيات يف  اجلزائر القدرة على 
هذا  لتط�ير  الأجنع  ال�سرتاتيجيات  تبني 

القطاع القت�سادي«.
ي�مني  تدوم  التي  ال�ر�سة  هذه  ويح�رس 
زهاء 66 م�سارك من بينهم اأع�ساء الفريق 
امليداين  بال�ستق�ساء  املكلف  التقني 
وروؤ�ساء  البحرية  املحطات  وروؤ�ساء 
لل�سيد  ال�لئية  باملديريات  امل�سالح 
ومديري  ال�سيدية  وامل�ارد  البحري 
الغرف ال�لئية للقطاع والأع�ان املكلفني 
بجمع املعل�مات ل�ليات اجلزائر وتيبازة 
وال�سلف وم�ستغامن ووهران وعني مت��سنت 

وتلم�سان .
 م.�س

�سجلت وحدات احلماية املدنية ب�لية 
من  اأ�سهر   09 خالل  بلعبا�س  �سيدي 
عن  اأ�سفر    تدخال   17 اجلارية  ال�سنة 
بينهم  من  باختناق  �سخ�س   34 ا�سابة 
13 رجال 10 ن�ساء 11 طفل ووفـــــاة  07 
 1 ن�ساء   4 2 جال  بينهم  اأ�سخا�س من 
 2018 ل�سنة  املمـيــــز  .احلادث  طفل 
ه� وفـــاة 03 ن�ساء ورجل بحي �سيدي 
اجلياليل من نف�س العائلة وكانت نف�س 
 25  2017 عام  �سجلت  قد  امل�سالح 

تدخال اأ�سفرت عن اإ�سابة 25 �سخ�سا 
ن�ساء  و07  رجال   07 بينهم  بالختناق 
م�رسعها  �سيدة  لقيت  كما  طفال  و11 
اختناقا بغاز اأول اأك�سيد الكرب�ن ،فيما 
فقط  تدخالت   06 �سجلت   2016 عام 
اأ�سفرت عن اإ�سابة 08 اأ�سخا�س بينهم 
ت�سجل  ذك�ر وطفل ومل  ن�ساء و02   05
با�رست  ذلك  مع  ،وتزامنا  �سحية  اأي 
امل�سالح املعنية تنظيم حملة ت�ع�ية 
الغاز  اأخطار  من  لل�قاية  وحت�سي�سية 

ل�سيما خطر الختناق وهذا بالتن�سيق 
�س�نلغاز،مديرية  م�ؤ�س�سة  من  كل  مع 
الرتبية  مديرية   ، وال�سكان  ال�سحة 
ومديرية  املهني  التك�ين  ،مديرية 
التح�سي�سية  احلملة  تبداأ    التجارة 
اأن  على  الختناق  خطر  من  لل�قاية 
ال�ستــــــاء. م��ســــم  خالل  تت�ا�سل 
CO كرب�  اأك�سيد  اأول  غـــــاز  يعترب 
له  ل�ن ول رائحة  غــــاز �سام وقاتل ل 
ناجم عن الحرتاق الغري التام . اإذ مت 

ال�رسكاء  خمتلف  مع  برنامج  ت�سطري 
حما�رسات  اإلقاء  اأجل  من  الفاعلني 
ال��سط  داخل  امل��س�ع  ح�ل 
املهني  التك�ين  ومراكز  الرتب�ي 
الن�سائح  من  جمم�عة  يف  متمثلة 
مفت�حة  اأب�اب  وتنظيم  والإر�سادات 
املدنية  احلماية  وحدات  جميع  عرب 
مع  اإذاعية  ح�س�س  لل�لية،وتن�سيط 

خمتلف ال�رسكاء الفاعلني
 �س.�شهيب

برنامج دعم تنويع االقت�شاد الوطني »ديفيكو 2«

�شيدي بلعبا�س

حتقيق حول النا�صطني الفعليني يف ال�صيد البحري

م�صرع 07 اأ�صخا�ص اختناقا بالغاز يف 09 اأ�صهر

تلم�شان

ديدة ل�صرطان الثدي كل �صنة 
300 حالة ج
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والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  اأكد 
بورقلة بوبكر �ضتحونة يف ت�رصيح 
»الو�ضط  يومية  به  �ضحفي خ�ص 
النا�ضطة  الأندية   متويل  ان   «
املحلية  البطولة  خمتلف  يف 
الأق�ضام  فيهم  مبا  والوطنية 
واجلهوية  والولئية  ال�رصفية 
الرابطات  بني  ما  لبطولة  ا�ضافة 
�ضتتخل�ص  هواة   الثاين  الق�ضم  و 
ب�ضكل كبري من اأزمة �ضح ال�ضيولة 
متكينها  دون  حالت  التي  املالية 
للإرتقاء  الأوىل  الأدوار  لعب  من 
وح�ضبما   ، املتقدمة   للأق�ضام 
علم من الرجل الأول  على قطاع 
بالعا�ضمة  والريا�ضة  ال�ضباب 
فاإن  ال�رصقي  للجنوب  املركزية 
جاء  الولية  اأندية  متويل  قرار 
وتعليمات معايل  لتوجيهات  وفقا 
حممد  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير 

حطاب .
ك�ضف  فقد  ثانية  جهة   من 
بوبكر �ضتحونة اأن متويل الأندية 
املحلية مادية �ضيمكنها ل حمال 
على  عمل  ا�ضرتاتيجة  �ضبط  من 
القريب  و  املتو�ضط  املديني 
خا�ضة ما تعلق ب�ضق تكوين الفئات 

الولية  لت�رصيف  ا�ضافة  ال�ضبانية 
يف خمتلف املنا�ضبات املو�ضمية 
مبا يف ذلك مناف�ضة ال�ضيدة كاأ�ص 
اجلمهورية .  اىل جانب ذلك فقد 
ذهب ذات املتحدث اىل ابعد من 
من  الواثق  بلغة  اأكد  عندما  ذلك 
لتقاليده  ويف  �ضيبقى  اأنه  نف�ضه 
الأجواء  توفري  خلف  وال�ضعي 
املنا�ضبة جلميع الفرق الريا�ضية 
بالولية وهو الأمر الذي يتما�ضى 
عمل  منهجية  و  ا�ضرتاتيجة  مع 

جلوي  القادر  عبد  الولية  وايل 
الذي اأكد يف اأكرث من منا�ضبة اأنه 
ال�ضلطات  مرا�ضلة  يف  يتوانى  لن 
املركزية لتمويل الفرق الريا�ضية 
من  وا�ضحة  اإ�ضارة  يف  املحلية 
اأن  اىل  بالولية  القرار  �ضناع 
يف  الولية  من  فريق  تواجد 
�رصورة  اأ�ضبح  الكبار  حظرية 
قال  اأخر  �ضعيد  .  وعلى  حتمية 
مدير ال�ضباب والريا�ضة املعروف 
ب�ضديق ال�ضحفيني ، على هام�ص  

�رصف  على  نظم  تكرميي  حفل 
املحلية  العلمية  ال�رصة 
مبنا�ضبة الحتفال باليوم الوطني 
الرابعة  ال�ضلطة  اأن    ، لل�ضحافة  
باجلزائر تعي�ص يف زمن التعددية 
التعبري بف�ضل  العلمية  وحرية 
واملعنوية  املادية  الت�ضحيات 
وحتى اجل�ضدية، مما جعل رئي�ص 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
يقر بتخ�ضي�ص عيد وطني خا�ص 

بها  .

يكابد �ضكان بلدية زاوية كنتة 
امل�ضاكل  من  جملة  باأدرار 
التقليدية الغري منتهية ، ب�ضبب 
من  ال�ضتفادة  من  حرمانهم 
وهو   ، املدينة  غاز  �ضبكة 
لجنازه  ر�ضد  الذي  امل�رصوع 
لكن   ، �ضنتيم  مليار   2.5
الجناز  يف  املماطلة  �ضيا�ضة 
جعلته رهينة مطرقة التجميد 
التق�ضف  �ضيا�ضة  ب�ضبب   ،
امل�ضاريع  عديد  م�ضت  التي 
بالولية  الهادفة  التنموية 
كنتة  زاوية  �ضكان  نا�ضد   .
ال�ضلطات الو�ضية بولية اأدرار 
العاجل  التدخل  ب�رصورة   ،
 ، املركزية  ال�ضلطات  لدى 
على  التجميد  رفع  اأجل  من 
املر�ضودة  �ضنتيم  مليار   2.5
اخلما�ضي  الربنامج  اإطار  يف 
لدعم   2014-  2010 الفارط 
غاز  ب�ضبكة  عائلة   1500
معاناة  اإنهاء  بهدف   ، املدينة 
عن  البحث  رحلة  مع  ال�ضاكنة 
خلل  البوتان  غاز  قارورات 
وعلى   ، ال�ضتوية  املرحلة 
 ، كاملة  �ضنة  ع�رصين  مدار 
ويف �ضياق ذي �ضلة فقد حمل 
مديرية  م�ضالح  حمدثونا 
غرب  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
ال�ضعبي  املجل�ص  وم�ضالح   ،
كنتة  زاوية  ببلدية  البلدي 
الكبري  التعنت  م�ضوؤولية   ،
هذا  اأ�ضغال  انطلقة  يف 

بذريعة عدم جدوى  امل�رصوع 
الذي  الأمر   ، مناق�ضات   05
وال�ضخط  الغليان  حالة  ولد 
م�ضوؤويل  لدى  الكبريين 
الذين   ، املحلية  اجلمعيات 
ال�ضكاوى  من  العديد  رفعوا 
الحتجاجية  والعرائ�ص 
تعاقبوا  الذين   ، الثالثة  للولة 
الفرتة  طيلة  اأدرار  ولية  على 
مل  مطالبهم  لكن   ، نف�ضها 
اأن  حيث   ، �ضاغية  اأذانا  جتد 
هذه الو�ضعية املزرية  اأججت 
الجتماعية  اجلبهة  غليان 
يف  هددت  التي   ، املحلية 
املنا�ضبات  من  العديد 
مقر  وغلق  لل�ضارع  باخلروج 
ما  بجملة  للتنديد   ، البلدية 
اأ�ضموه ب�ضا�ضية الهروب للأمام 
مبطلبهم  الكرتاث  وعدم 
�ضالف ذكره ، خا�ضة اإذا علمنا 
اأن يف الفرتة احلالية املعروف 
عنها بربدها القار�ص ، ت�ضهد 
ندرة  الولية  بلديات  جميع 
حادة يف التزود بقارورات غاز 
البوتان التي يكرث عليها الطلب 
ويف   . اآخر  وقت  اأي  من  اأكرث 
من طرف  جاد  تدخل  اإنتظار 
للتكفل  بالولية  القرار  �ضناع 
لزاما  يبقى  القائم  بامل�ضكل 
كنتة  زاوية  بلدية  قاطني  على 
الو�ضع املزري لأجل  معاي�ضة 

غري م�ضمى .
�شيخ مدقن 

اجلمارك  مديريتي  من  كل  قامت 
والريا�ضة  وال�ضباب  اجلزائرية 
بتكرمي الأ�رصة العلمية املحلية 
باليوم  احتفال  وذلك  بورقلة 
الوطني لل�ضحافة امل�ضادف لـ 22 
اأم�ضية  كرم   . �ضنة  كل  من  اأكتوبر 
اأم�ص كل من املدير اجلهوي  اأول 
للجمارك اجلزائرية ومدير ال�ضباب 
والريا�ضة بورقلة بوبكر �ضتحونة ، 
الو�ضط  ليومية  اجلهوي  املدير 
اأحمد  ال�ضحفي املحرتف  بورقلة 
وتقديرا  عرفانا  وذلك  باحلاج 
مواكبة  يف  اجلبارة  مبجهوداته 
و  القطاعيني  ن�ضاطات  وتغطية 
تنوير الراأي العام باأهم الجنازات 
للنقائ�ص  التطرق  و كذا  املحققة 

امل�ضجلة يف ذات املجالني .
كل  اأكد  فقد  ثانية  جهة   من 
للجمارك  اجلهوي  املدير  من 
ال�ضباب  ومدير  بورقلة  اجلزائرية 
والريا�ضة بوبكر �ضتحونة حر�ضهما 
مع  العلقة  توطيد  يف  الكبري 
الأ�رصة العلمية ك�رصيك حقيقي 
للنهو�ص بواقع و اأفاق القطاعيني 
، ويف �ضياق مت�ضل فقد ثمن عدد 
مثل  وال�ضحفيات  ال�ضحفيني  من 
هكذا مبادرة التي تدل على التزام 
بالولية  املحليني  امل�ضوؤولني 
رئي�ص  وتعليمات  بتوجيهات 
خريا  اأو�ضى  الذي  اجلمهورية 

بعمال مهنة املتاعب .
�أحمد باحلاج 

ك�شف مدير �ل�شباب و�لريا�شة بوبكر �شتحونة ، �أن متويل �ندية ورقلة �لنا�شطة مبختلف �لأق�شام 
�خلا�شة بكرة �لقدم �شيتج�شد قريبا وذلك يف �طار �للتز�م �ل�شارم بتعليمة وزير �ل�شباب 

و�لريا�شة حممد حطاب .

مدير �ل�شباب و�لريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة لـ«�لو�شط« 

�أحمد باحلاج 

تعليمة من وزير القطاع لتمويل 
الأندية من ال�شريف اإىل املمتاز 

ال�ضطيط  حي  �ضكان  نا�ضد 
اقدم  من  يعد  الذي  الغربي 
الحياء ال�ضعبية مبدينة الغواط 
. ال�ضلطات املحلية وعلى راأ�ضها 
وايل الولية اأحمد مقلتي بو�ضع 
حد للم�ضاكل التي تعرت�ضهم  ويف 
التي  املزرية  الو�ضعية  مقدمتها 
التي  اله�ضة  البنايات  اليها  اآلت 

يقطنونها منذ �ضنوات طويلة .
البنايات  ت�ضكله  اأ�ضبحت  وما 
حقيقية  خطورة  من  املذكورة 
مطالبني   ، قاطنيها  حياة  على 
اجلهات  ال�ضدد   ذات  يف 
اأحوالهم  تفقد  ب�رصورة  الو�ضية 
الجتماعية والعمل على حت�ضني 
منطهم املعي�ضي،  و اأ�ضار هوؤلء  
ان  ال�ضكان-  يعي�ضه  ما  على 

املتهاوية  اله�ضة  البنايات  خطر 
واملت�ضققة ب�ضكل ملفت للنتباه . 
حتول مع الوقت اىل كابو�ص مقلق 
العوا�ضف  اأثناء هبوب  ــ  ل�ضيما 
المطار  وت�ضاقط  الهوجاء 
بع�ضهم  ي�ضطر  مما   ، الغزيرة 
ذويهم  �ضوب  ال�ضكنات  مغادرة 
روؤو�ص  على  �ضقوطها  من  خوفا 
�ضكان  نا�ضد  كما   ، عائلتهم 
اأحمد  احلي ذاته  وايل الغواط 
مقلتي  بالوقوف على معاناتهم 
اله�ضة  ال�ضكنات  ا�ضحاب  بزيارة 
املهددة بالنهيار. كي يت�ضنى له 
التعرف عن قرب  على معاناتهم 
احلقيقية ملا يعرف عنه بانه رجل 
بامللمو�ص،  ال  يوؤمن  ول  ميدان 
ال�ضباب  متكني  اأجل   من  وذلك 

حتفظ  اجتماعية  �ضكنات  من  
كرامتهم .

ال�ضكان   ندد  ثانية  جهة   من 
احل�رصي   النقل  من  بحرمانهم 
رغم وجود مكان لتوقف حافلت 
ورف�ص   ، اجلماعي  النقل 
اأ�ضحاب �ضيارات الأجرة الدخول 
خانة  يف  امل�ضنف  حيهم  اىل 
املغ�ضوب عليهم ، ملا ي�ضهده من 
تهمي�ص مفتعل ح�ضبهم - من قبل 
املنتخبني  و  املحلية  ال�ضلطات 
على  تعاقبوا  الذين  املحليني 

ت�ضيري �ضوؤون البلدية والولية .
لغياب  بالن�ضبة   ال�ضيء  نف�ص 
قنوات  ووجود  احل�رصية  التهيئة 
ال�رصف ال�ضحي يف حالة مهرتئة 
نق�ص  م�ضكلة  ذلك  اىل  .�ضف 

تكاد  والتي  العمومية  الإنارة 
اخرى  �ضوارع  يف  معدومة  تكون 
ل�ضتفحال  ال�ضهية  فتحت  مما   ،
.وما  املت�رصدة  الكلب  ظاهرة 
الأخرية  هذه  ت�ضكله  عادت 
حياة  على  حقيقية  خطورة  من 
ــ  ل�ضيما اأثناء خروج  املواطنني 
مع  الكتاتيب  اأطفال  و  امل�ضليني 
احلديث  دون    ، باكر  �ضباح  كل 
والزقة  ال�ضوارع  و�ضعية  عن 
التي تتحول مع ت�ضاقط المطار 
مائية  وم�ضتنقعات  برك  اىل 
ي�ضعب اجتيازها من قبل تلميذ 
املدار�ص وكبار ال�ضن  خا�ضة يف 
ف�ضل ال�ضتاء الذي تكرث به كميات 

ت�ضاقط الأمطار . 
�شيخ مدقن 

متكنت  منت�ضف الأ�ضبوع اجلاري  
باملغري  الدائرة  اأمن  م�ضالح   ،
من   ، الوادي  لولية  التابعة 
كان  خمدرات  مبروج  الإطاحة 
اأك�ضنت  نوع  من  �ضيارة  منت  على 

، و اأثناء التقرب من هذه الأخرية 
القانونية  التلم�ص  عملية  لإجراء 
من  غرام    156 بداخلها  �ضبط 
و  للرتويج  موجهة  املخدرات 
بطريقة غري �رصعية   الإ�ضتهلك 

الكمية امل�ضبوطة  ليتم م�ضادرة   ،
يف  »م.ح«  املدعو  حتويل  مع 
للم�ضلحة  العمر  من  الع�رصينات 
الإجراءات  لإ�ضتكمال  املخت�ضة 
اليوم  تقدميه  قبل  معه   القانونية 

لدى  وكيل اجلمهورية  اأمام  الأحد 
حمكمة املقاطعة الإدارية باملغري 
اأوردت  للنظر يف و�ضعيته وفق ما 

م�ضادرنا .
�شيخ مدقن  

�لبنايات �لقدمية ،�نعد�م �لنقل �حل�شري و غياب  �لتنمية يوؤرق يومياتهم 

�ملغري  بالو�دي 

�شكان ال�شطيط الغربي ببلدية الأغواط ي�شرخون يف �شمت 

الإطاحة بع�شريني بحوزته 156 غرام من الكيف 

�شيا�شة �لتق�شف رهنت 2.5 مليار 
�ملر�شودة لإجناز �مل�شروع

مبنا�شبة �لحتفال باليوم 
�لوطني لل�شحافة 

�شكان بلدية زاوية كنتة 
يطالبون بربط 1500عائلة 

ب�شبكة غاز املدينة

مديريتي اجلمارك وال�شباب 
والريا�شة يكرمان املدير 

اجلهوي للو�شط بورقلة 
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متو�سطة  م�ستوي  على  وهذا 
اجلديدة  البكري  �سيدي 
اإ�رشاف  حتت  تيمي  ببلدية 
على  املحلية  ال�سلطات 
الوالية  واأ�رشة  وايل  راأ�سهم 
ليكون  والبيئة  الرتبية  قطاع 
حلملة  الفعلي  االنطالق 
حيث  املو�سم  لهذا  الت�سجري 
األف  املحافظة156  �سخرت 
اإنتاجها  مت  والتي  �سجرية 
امل�ساتل  م�ستوي  على 
الثالثة بالوالية و�سوف مت�س 
بلدية   28 الت�سجري  عملية 
اجلمعوية  احلركة  ك  با�رشا 
وخمتلف  واملوؤ�س�سات 
ثقافة  غر�س  بغية  اجلهات 
الت�سجري يف اأو�ساط املجتمع 
واالإ�سهام يف احلد من زحف 
ظاهرة  وحماربة  الرمال 
التجمعات  وحماية  الت�سحر 
التي  الرمال  من  ال�سكنية 
كبري  حتى  ب�سكل  اأثرت 
نتمكن ح�سب دائما املحافظ 

ايكولوجي  تنوع  خلق  من 
على  احلفاظ  يف  ي�ساعد 
املحيط البيئ وتلطيف اجلو 
اجلاف كما مت�س اأي�سا عملية 
الطرق  حواف  الت�سجري 

كما  املوؤ�س�سات  وواجهات 
بالتقرب  املواطنني  تدعوا 
لالخد  الرئي�سة  للم�ستلة 
�سجريات وغر�سها بطريقتهم 
يوجد  كما  منازلهم  اأمام 

يف  للت�سجري  جاري  برنامج 
اخ�رش  كحزام  هكتار   200
و100 كلم غر�س طويل موزعة 
فاقت  حيث  بلدية   25 عرب 

ن�سبة االجناز90يف املائة

اأكد دمدوم منري حمافظ الغابات لوالية ادرار ان م�صاحله وفرت كل 
االإمكانيات ا�صتعداد النطالق مو�صم الت�صجري والذي ينطلق مبنا�صبة اإحياء 

اليوم الوطني لل�صجرة  والذي يحتفل به هذه ال�صنة حتت �صعار )غابة 
ح�صرية حلياة �صحية ( 

منري دمدوم حمافظ الغابات لوالية اأدرار

بو�صريفي بلقا�صم ادرار

�شخرنا 156.000 �شجرية 
النطالق مو�شم الت�شجري 

�صيدي بلعبا�س

اعتداءات على اأرا�صي البور باجللفة

تب�صة 

املركز اال�صت�صفائي اجلامعي بباتنة

15 �شنة �شجنا  نافذة ل�شاب قتل �شديقه يف جل�شة خمر 

املوالون يطالبون مبنع احلرث الع�شوائي 

اإعادة اإ�شكان 80 عائلة 
ببلدية الونزة

ترميم واإعادة تهيئة وجتهيز 
م�شلحة طب االأطفال 

كلم   60( الونزة  ببلدية  مت 
عائلة   80 ترحيل  تب�سة(  �سمال 
امل�سمى  الع�سوائي  احلي  من 
اإ�سكانها  واإعادة  "الظلمة" 
ب�سقق الئقة بحي جديد و ذلك 
على  الق�ساء  برنامج  اإطار  يف 
ال�سكنات غري القانونية واله�سة 

و�سط فرحة امل�ستفيدين.
العملية  هذه  على  اأ�رشف  وقد 
التي انطلقت نهار اليوم كل من 
و  بالنيابة  الونزة  دائرة  رئي�س 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
لهذه اجلماعة املحلية بح�سور 
متت  حيث  االأمنية  ال�سلطات 
"عادية"ويف  اأجواء  يف  العملية 
الدائرة  رئي�س  اأفاد  ت�رشيح 
هذه  باأن  نوي�رش  املالك  عبد 
الثانية  املرحلة  متثل  العملية 
الإعادة  امل�سطر  الربنامج  من 
 925 عن  يقل  ال  ما  اإ�سكان 
عائلة بهذه البلدية منت�رشة عرب 
على  الق�ساء  بهدف  اأحياء   6
واله�سة  القانونية  البناءات غري 
املرحلة  اأن  امل�سدر  وذكر 
�سنة  انطلقت  قد  كانت  االأوىل 

2016 ا�ستفادت خاللها 430 
مت  الئقة  جديدة  ب�سقق  عائلة 
ربطها مبختلف ال�سبكات )مياه 
و  الغاز  و  الكهرباء  و  ال�رشب 

ال�رشف ال�سحي(.
واأردف ذات امل�سوؤول قائال اأن 
الرتحيل هذه �ستتوا�سل  عملية 

من اأجل اإعادة اإ�سكان 54 عائلة 
اأخرى يف غ�سون االأيام املقبلة 
تليها عملية اأخرى ت�ستفيد منها 
64 عائلة من جهته �رشح رئي�س 
رزايقية  بوجمعة  الونزة  بلدية 
اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  اأن 
�سكنية  وحدة   200 يقارب  ملا 
بوترية  وت�سري  متوا�سلة 
على  توزيعها  بغية  "�رشيعة" 
ال�سنة  بداية  منها  امل�ستفيدين 

املقبلة.
اجلماعة  هذه  اأن  واأ�ساف 
املحلية جتري بها اأ�سغال لبناء 
اجتماعية  �سكنية  وحدة   700
التهيئة  يخ�س  وفيما  جديدة 
بالتح�سي�سات  اخلا�سة 
البلدية,  بذات  االجتماعية 
اإىل  امل�سوؤول  نف�س  اأ�سار 
ب�ساأنها  ي�سجل  االأ�سغال  اأن 
�سي�سهل  ما  ملحوظ"  "تقدم 
اأ�سغال  انطالق  --ح�سبه-- 
فقد  للتذكري  ال�سكنات  جت�سيد 
�سهدت بلدية الونزة احتجاجات 
خالل  املواطنني  لع�رشات 
للهجرة  الوطني  اليوم  اإحياء 
املوافق لـ17 اأكتوبر املنق�سي, 
على  ال�سكنات  بتوزيع  مطالبني 
االإطار  وحت�سني  م�ستحقيها 
البلدية  هذه  لقاطني  املعي�سي 
وايل  التزم  ما  وهو  املنجمية 
"اأقرب  يف  به  بالتكفل  الوالية 

االآجال". 

االأطفال  طب  م�سلحة  تدعمت 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز 
اإعادة  و  لرتميمها  بعملية  بباتنة 
مايل  بغالف  و جتهيزها  تهيئتها 
ح�سب  دج,  مليون   30 بقيمة 
لهذه  العام  املدير  به  اأفاد  ما 
م�سعود  ال�سحية  املوؤ�س�سة 
امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  بولقرون. 
منذ  انتهت  التي  العملية  هذه 
ظروف  حت�سني  من  مكنت  فرتة 
ا�ست�سفاء  وكذا  االأطباء  عمل 
بهذه  املر�سى  وا�ستقبال 
امل�سلحة التي اأعيد فتحها نهاية 
ذلك  يف  مبا  املا�سي  �سبتمرب 
الذين  واالأطفال  الر�سع  وحدتي 
حيث  �سنوات   4 �سنهم  يتجاوز 
ت�سهد امل�سلحة كثافة كبرية على 
باتنة  تغطي  كونها  ال�سنة  مدار 
و  لها.  جماورة  اأخرى  واليات  و 
االإدارة  باأن  املتحدث  اأ�ساف 
للموؤ�س�سة  العلمي  واملجل�س 
 2018 �سنة  يف  االأولوية  اأعطيا 
الهامة  امل�سلحة  هذه  لرتميم 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز 
ل  تت�سع  التي  التهامي  فلي�س  بن 
تعرف  كانت  اأن  بعد  �رشير   72
العمل  باأن  موؤكدا  مزرية  و�سعية 
بامل�سلحة  مل يتوقف اأثناء فرتة 
طاقمها  حتويل  مت  اإذ  االأ�سغال, 

ال�ساغر  املبنى  اإىل  موؤقتا 
الطبية  اال�ستعجاالت  مل�سلحة 

القدمية بنف�س املوؤ�س�سة.
ترميم   2019 �سنة  �سيتم خالل  و 
اأخرى من  تهيئة م�سلحة  واإعادة 
اخلا�سة  تلك  تكون  اأن  املرجح 
التي  العيون  اأمرا�س  بطب 
كبريا  �سغطا  االأخرى  هي  ت�سهد 
عديد  من  للمر�سى  اإقباال  و 
الواليات املجاورة لباتنة وخا�سة 
الطبية  الفحو�سات  اأجل  من 
و  امل�سدر  نف�س  ذكره  ملا  وفقا 
ا�ستنادا لذات امل�سوؤول فاإن هذه 
وبنجاح  �رشعت  التي  امل�سلحة 
اإجراء  يف  اجلارية  ال�سنة  بداية 
القرنية تعترب قدرة  عمليات زرع 
وغري  "�سئيلة  حاليا  ا�ستيعابها 
حيث  بن�ساطها  مقارنة  كافية" 
�رشيرا   18 على  �سوى  تتوفر  ال 
يف جناح الرجال و18 �رشيرا اآخر 
يف اجلناح اخلا�س بالن�ساء و�سبق 
اجلامعي  االإ�ست�سفائي  للمركز 
ال�سنوات  يف  �سهد  اأن  بباتنة 
ترميم  اأ�سغال  املن�رشمة  القليلة 
لق�سمي  وجتهيز  تهيئة  واإعادة 
العامة  واجلراحة  الكلى  اأمرا�س 
علما واأنه ي�سم حاليا 27 م�سلحة 
ا�ست�سفائي  طابع  ذات  اأغلبها 

جامعي.

 ق�ست اأم�س, حمكمة اجلنايات 
ب�سيدي بلعبا�س باحلكم 15 �سنة 
�سجنا نافذة يف حق املدعو"ب, 
�سنة   20 العمر  من  البالغ   " ل 
راح  الذي  العمدي  القتل  بتهمة 
جل�سة  بعد  �سديقه   �سحيته 
خمر و�سهر,يف حني براأت �ساحة 
كل من املدعوين "ز , ع" البالغ 
�س,ع"   " و  �سنة   38 العمر   من 
البالغ من العمر 20 �سنة  بعدما 
وجهت لهما تهمة عدم م�ساعدة  

�سخ�س يف خطر
تفا�سيل الق�سية تعود اإىل تاريخ 
على  املن�رشم  جانفي  الـ31 
ال�ساعة اخلام�سة �سباحا,بعدما 
وقع  �سجار بني ال�سحية "ب,ب" 

البالغ من العمر 52 واملتهم  بعد 
االأ�سدقاء  جمعت  خمر  جل�سة 
االأربعة منذ �ساعات الليل االأوىل, 
مهجورا  مكانا  ق�سدوا  اأين 
فيه  تعاطوا  جعفر  برج  ببلدية 
اأن  قبل  اخلمور,  اأنواع  خمتلف 
قتل  بجرمية  �سهرتهم  تنتهي 
�سنعاء . حيث وجه فيها  املتهم 
البالغ من العمر 20 �سنة طعنات 
اإىل ال�سحية على م�ستوى الرقبة 
با�ستعمال زجاجة خمر مك�سورة 
تاركا  بالفرار  يلوذ  اأن  قبل 
ال�سحية غارقا يف دمائه. ليعرث 
عليه  �سكان البلدية يف �سبيحة 
اليوم املوايل جثة هامدة .وعن 
�رشح  فقد  اجلرمية  �سبب 

اأمام هيئة املحكمة بان  املتهم 
عليه  االعتداء  حاول  ال�سحية 
مما   , القوة  با�ستعمال  جن�سيا  
اأدى اإىل ن�سوب م�سادات كالمية 
قبل اأن تتحول اإىل عراك ب�سبب 
الذي  االأمر  ال�سحية  اإ�رشار 
اإىل  اأقواله   ح�سب  املتهم  دفع 
اال�ستعانة بزجاجة خمر للدفاع 
فقد  �سديقاه  اأما   . نف�سه  عن 
ي�ساهدا  مل  باأنهما  �رشحا 
املكان  غادرا  كونهما  اجلرمية 
امل�سادات  اأول  ن�سوب  عند 
حيث  الطرفني   بني  الكالمية 
يكمالن  لوحدهما   تركوهما 
واحد  كل  توجه  فيما  �سهرتهما 
منهما اإىل منزله. يف حني دفاع 

هيئة  من  التم�س  فقد  املتهم 
ظروف   مراعاة  املحكمة  
تكييف  اإعادة  مع  التخفيف 
واجلرح  ال�رشب  اىل  الق�سية  
على  الوفاة   املوؤدي  العمدي  
يدافع  كان  املتهم   بان  اعتبار 
اأخرى   جهة  ومن   . نف�سه  عن 
النيابة العامة  من هيئة  طالبت 
املحكمة  ت�سليط عقوبة  احلكم 
وبعد    . املتهم  حق  يف  املوؤبد  
االأطراف   جميع  اإىل  اال�ستماع 
اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت  
نافذا   �سجن  �سنة   20 ب  حكما 
يف حق  املتهم وبرباءة املتهمني 

املتبقيني 
 �س.�صهيب 

ملو�سم  الر�سمي  انطالق  بعد 
بع�س  عرفت   باجللفة  احلرث 
بالبورعمليات  ي�سمي  مبا  ارا�سي 
طرف  من  اإنتهاكات  و   حرث 
لهذه  املجاورين  الفالحني 
اجلهات  تدخل  دون  االأرا�سي 

املوالني  جعل  ,مما  الو�سية 
تذمرهم  عن  يعربون  باملنطقة 
تهدد  قد  التي  الظاهرة  هذه  من 
موا�سيهم وجعلها تغلق كل الطرق 
ال�سفي  املوالون مبنطقة   , عليها 
والبطمية  التابعة لبلدية الزعفران 

جريدة   " لـ  ت�رشيحهم  يف  اأكدوا 
تعرف  املناطق  هذه  اأن  الو�سط" 
انتهاكات �سارخة  من بع�س اأ�سباه 
الطرق  يغلقون  الذين  الفالحني 
م�سالح  مطالبني  املوا�سي  علي 
الدرك الوطني وحمافظة الغابات 

حتقيق  بفتح  املحلية  وال�سلطات 
وحما�سبة املعتدين علي االأرا�سي 
عملية  ت�سهيل  اأجل  من  وهذا 
ب�سالم   موا�سيهم  ومرور  الرعى 

باملنطقة .
 بوخالفة م�صطفى
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ال�صهيدة عائ�صة الرابي.. �صار الزيت دمعًا
عي�سى قراقع

ماتت... �أمي  �ألو«...  »�ألو 
�لطفلة  �صوت  هو  ماتت،  �أمي 
�ل�صهيدة  �بنة  �صنو�ت(   9( ر�ما 
عندما  �لر�بي  حممد  عائ�صة 
يف  و�لدتها  هاتف  �أم�صكت 
�ت�صاالت  على  ترد  �مل�صت�صفى 
»ماتت  وت�رصخ:  تبكي  �لنا�س، 

�أمي.. ماتت �أمي«.
�رتقت   2018/10/13 يوم  يف 
 45( �لر�بي  عائ�صة  �ل�صهيدة 
ق�صاء  بديا  قرية  �صكان  عاماً( 
بحجر  �إ�صابتها  جر�ء  �صلفيت 
من  بالقرب  ر�أ�صها  يف  كبري 
م�صتوطنة »رحاليم« �لقريبة من 
جنوب  �لع�صكري  زعرتة  حاجز 
نابل�س بعد �أن هاجم م�صتوطنون 
ت�صتقلها  �لتي  �ل�صيارة  حاقدون 
برفقة زوجها و�بنتها لياًل �أثناء 
��صت�صهدت  بال�صارع،  مرورها 
عائ�صة فور�ً على مقعد �ل�صيارة، 
تناثرت دماوؤها، و�صالت غزيرة 

�لزجاج  تطاير  وجهها،  على 
و�لدم و�ل�رصخات يف تلك �لليلة 
�ملتوح�صة، مل ت�صل عائ�صة �إىل 
قرب�ً،  �ملركبة  �صارت  �لبيت، 
�لع�صكري  و�صجل حاجز زعرتة 
جرمية �إعد�م �أخرى ت�صاف �إىل 
�لتع�صفية  �الإعد�مات  ع�رص�ت 
�جلنود  يد  على  �رتكبت  �لتي 

و�مل�صتوطنني.
كانت  �لر�بي  عائ�صة  �ل�صهيدة 
عائدة من مدينة �خلليل يف زيارة 
�للم�صات  لو�صع  �صالم  البنتها 
وترتيبات  جتهيز  على  �الأخرية 
عر�صها �لقريب. ف�صتان �لعر�س 
�صقط  بالدماء،  تلطخ  �الأبي�س 
للزفاف  �ملدعوون  �الإكليل، 
وو�صلو�  �ملو�عيد  �صطبو� 
�جلنازة، قتلت �لفرحة و�لبهجة 
�حلناء  تبعرث  و�لغناء،  و�لرق�صة 
و�لورد و�لوقت و�صكت �مل�صاء.

�صوت  �أمي،  ماتت  »�ألو...�ألو«، 
يف  وي�صهق  يرتفع  ر�ما  �لطفلة 
تعلن  وهي  و�صياحها  �صدمتها 
فجيعتها وتنادي وت�صتغيث، فمن 

�مل�صتوطنني  �إرهاب  ي�صمع؟ 
حتت  تت�صاعد  و�عتد�ء�تهم 
جي�س  وحماية  حر��صة 
�الأر��صي  يف  �لطرق  �الحتالل، 
�لنا�س  تو�صل  تعد  مل  �ملحتلة 
خوف  وقر�هم،  منازلهم  �إىل 
وترقب و�نتظار، �ملوت يرتب�س 
م�صتوطنني  دولة  �جتاه،  كل  يف 

تت�صخم يف كل مكان.
�صوت  �أمي«،  ماتت  »�ألو...�ألو، 
�بنة عائ�صة �لر�بي، ملاذ� ميوت 
�لزفاف؟  قبل  �لفل�صطيني 
عام  ��صت�صهد  )فوز�ن(  �صقيقها 
ب�صاعات،  زفافه  قبل   1999
و�بنتها �صالم تودع و�لدتها قبل 
باأ�صبوعني. كلما �قرتب  زفافها 
�أحالمه  �أر�س  من  �لفل�صطيني 
�غرورقت عيناه، يتعرث وي�صلب 

على طريق �حلياة.
ند�ء  �أمي«..  ماتت  »�ألو...�ألو، 
قطاف  مو�صم  يف  �ملز�رعني 
�مل�صتوطنني  زعر�ن  �لزيتون، 
يحرقون  �الأر��صي،  ي�صتبيحون 
ويقطعون �الأ�صجار، يعتدون على 

عن�رصيتهم  وميار�صون  �لنا�س 
و�لزيتون  �لزيت  �صد  و�إرهابهم 
و�الآيات �ملباركات، كل �صيء يف 
�أ�صالك  �صامتاً،  �أ�صبح  حقولنا 
�لتفافية  وطرق  وجدر�ن 

وبو�بات وطلقات ر�صا�س.
�صاحت  �أمي«،  ماتت  »�ألو..�لو 
حمامتنا �لذبيحة، �مل�صتوطنون 
غطتها  �أمي  �لباب،  خلف 
�لدماء، نحن يف عني �الإع�صار، 
جماله  يفقد  �لزيتون  مو�صم 
مل  �أمان،  وال  نوم  ال  ورونقه، 
�لقطاف:  مو�صم  ن�صمع يف  نعد 
على دلعونا على دلعونا.. زيتون 
فمن  يكونا،  ما  �أجمل  بالدي 
�حلجر  وي�صمع  �لبدية  يف  يغني 
ن�صاء فل�صطينيات  �لناري؟ يرى 
يطرزن حبات �لزيتون على ثوب 

�ل�صماء.
�صوت  �أمي«،  ماتت  »�ألو..�ألو 
يف  �صقطو�  �صهد�ء  �صبعة 
�لعودة  م�صري�ت  �ليوم يف  نف�س 
�الأ�صري�ت  �صوت  غزة،  يف 
�لفل�صطينيات ال زلن معت�صمات 

�إد�رة  وقمع  �إذالل  يرف�صن 
�الأ�صري  �ل�صيخ  �صوت  �ل�صجون، 
�إ�رص�باً  يخو�س  عدنان  خ�رص 
�صد  يوماً   50 منذ  مفتوحاً 
�لتع�صفي،  �الإد�ري  �عتقاله 
يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �صوت 
ع�صابة  مع  ي�صتبك  �لقد�س 
يقود  �لذي  »غليك«  �ملتطرف 
و�ال�صتفز�ز�ت  �القتحامات 
�صوت  �ل�صالة،  على  ويعتدي 
�مل�صيح عليه �ل�صالم وهو يلملم 
و�ل�صو�هد  �ل�صلبان  ع�رص�ت 
وك�رصها  حطمها  �لتي 
»دير  مقربة  يف  �مل�صتوطنون 

بيت جمال« غرب �لقد�س.
�رص�خ  �أمي«،  ماتت  »�ألو..�ألو 
�إىل  عادت  وقد  ر�ما  �لطفلة 
قرية بديا حتت�صن �أمها �لقتيلة، 
�ل�صهيدة،  �لقرية  ��صتقبلت 
و�أ�صجار  �أ�رصحتها  حتركت 
�ملاء  حترك  �لرومي،  زيتونها 
�لقدمية،  �لكنعانية  �آبارها  يف 
حتركت مع�رصة �لزيت يف يدها 
قطاًفا،  �ملوت  قطاف  ف�صار 

�إىل  يا�صني  �إليا�س  �ل�صاب  يعود 
 2018/10/15 يوم  بديا  قريته 
�إعد�مه  جرى  فقد  �صهيد�ً، 
على يد جنود �الحتالل بالقرب 
فاكتمل  »�ريئيل«  من م�صتوطنة 

�لعر�س و�ت�صعت �جلرمية.
�أمي«..  ماتت  �ألو..   .. »�ألو 
بديا  قرية  �إىل  �جلثة  و�صلت 
تعني  �لتي  �لقرية  �لفل�صطينية، 
بديا  �صميت  �لزيت،  مع�رصة 
�جلذع  وهو  �لبد،  ت�صبه  الأنها 
�لثقيل �لذي ي�صتخدم يف ع�رص 
�لزيتون، ترفع �الآن كل جذوعها 
حترك  و�أيديها،  و�أ�صجارها 
�لزيت  لي�صيل  وتاريخها  تر�بها 

كثري�ً و�لدم.
�صوت  �أمي«،  ماتت  »�ألو...�ألو، 
فوق  ياأتينا من  دروي�س  حممود 

�ل�صحاب:

لو يذكر �لزيتون غار�صه
ل�صار �لزيت دمعاً

�صنظل يف �لزيتون خ�رصته
وحول �الأر�س درعاً

خالد معايل

عدنان  خ�رص  �الأ�صري  يخو�س 
وحيد� معزوال عن �لعامل، �إ�رص�با 
عن �لطعام منذ قر�بة �صهرين �إال 
ب�صالح  �صجانيه  ويتحدى  قليال، 
�ملعدة  وجوع  و�الإر�دة  �لعزمية 
ي�صحن  بذلك  وهو  �صاعة؛  و�صرب 
جديد  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�ملارقني  مغت�صبيه  مو�جهة  يف 
تعارفت  ما  كل  عن  و�خلارجني 
وقيم  قو�نني  من  �لب�رصية  عليه 

و�أخالق.

عدنان،  خ�رص  �مل�رصب  �الأ�صري 
ك�صف عورة عامل منافق ال يحرك 
�صاكنا ويتفرج على ظلم �الحتالل، 
فهو يحمل �الإميان بعد�لة ق�صيته 
لينت�رص  �صعبه،  عن  �لظلم  وبرفع 
جربوتهم  رغم  الحقا  عليهم 
�الأ�صري  دماء  ول�صعبه  له  وظلمهم 
جتف  وكادت  ن�صفت  �لتي  خ�رص 
�الإ�رص�ب،  من  �ل�صهرين  خالل 
جددت �الأمل بقرب �خلال�س من 
بد�  و�إن  حتى  و�العتقال،  �الأ�رص 
�لبع�س  بنظر  �ملنال  بعيد  ذلك 
�أن  �صبق  �لهزمية  بفكر  �مل�صبع 
بامتياز  خ�رص  �الأ�صري  �نت�رص 
وهو  �لناجع،  �الإر�دة  ب�صالح 

�ل�صجن  لظلم  رف�صا  �الإ�رص�ب، 
علم  ما  وهو  �الحتالل  ومو��صلة 
در�س  وفهمو�  فل�صطني  �صباب 
�أ�صلحة  هناك  باأن  جيد�؛  عدنان 
حتريكها،  وت�صتطيعون  متلكونها 
�الحتالل  �أن  �لبع�س  ظن  مهما 
�الأ�صري  له قوة ال تو�جه مل يطلب 
�عتقاله  �إنهاء  �صوى  خ�رص عدنان 
بغري  �عتقال  هو  �لذي  �لظامل 
غا�صم،  وجه حق من حمتل ظامل 
و�صاق  ع�صري  مطلب  هذ�  فهل 

و�صعب؟!.
�الأ�صري  حر�ك  ��صتطاع  ميد�نيا 
خ�رص عدنان، يف �إ�رص�به �ل�صابق 
�خلارج،  يف  �لكثريين  يحرك  �أن 

ما  �لثالث،  �إ�رص�به  يف  �الآن  لكن 
ز�ل م�صتوى �لت�صامن معه خمجال 
حتى �الآن، وال يرقى للحد �الأدنى 

من �مل�صتوى �ملطلوب.
�مل�صري�ت  م�صاهدة  �ملطلوب هو 
و�ملظاهر�ت يف مدن �ل�صفة وغزة 
خ�رص  �مل�رصب  لالأ�صري  ن�رصة 
عدنان وبقية �الأ�رصى �مل�رصبني، 
وحتريك مو�صوع �الأ�رصى ب�صكل 
هناك  يكون  �أن  يعقل  فال  قوي، 
قر�بة �صبعة �آالف �أ�صري بني طفل 
يتم  وال  ون�صاء،  وفتيات  ومري�س 
وحني،  وقت  كل  يف  ن�رصتهم 
فاالحتالل وزع �صور �أ�رص�ه لدى 
مقاومة غزة على كل دول �لعامل 

للمقاومة  وم�صوها  م�صتعطفا، 
�لقانون  بنظر  �رصعية  هي  �لتي 
�لدولية  �ل�رص�ئع  وجميع  �لدويل 
�الأ�صري  رف�س  �لفخر  على  يبعث 
خ�رص عدنان �العتقال، وترجمة 
�ملتو��صل  باالإ�رص�ب  �لرف�س 
�ملقال،  كتابة  حتى  �لطعام  عن 
يو�جه  وحيد�  تركه  ي�صح  ال  لكن 
�صجانيه، فالدعم م�صئولية �لقوى 
�لفل�صطينية جميعا، دون ��صتثناء 

وال عذر ملن �عتذر.
�صري�صخ  الحقا  �الأحو�ل  كل  يف 
�الأ�صري  ملطالب  �ل�صجان 
عدنان،  خ�رص  �مل�رصب 
وعادية،  عادلة  مطالب  كونها 

على  و�إ�رص�ره  �صموده  بفعل 
�الحتالل  �صيزول  وغد�  حريته، 
�الأ�رصى  عن  �الإفر�ج  و�صيتم 
جمرد  هو  و�الأمر  �لفل�صطينيني، 

م�صاألة وقت فقط.
حتى حتني �صاعة رحيل �الحتالل، 
يجب �لتوحد فل�صطينيا، و�التفاق 
ولو  موحد  وطني  برنامج  على 
م�صئولية  وهذ�  �الأدنى،  باحلد 
يجري  �صاعة  وكل  �لقوى،  قادة 
بح�صن  �الحتالل  مقاومة  فيها 
تعقل وتدبري تقرب �صاعة رحيلة، 
و�ل�صعب  �لقوى  قادة  يغتنم  فهل 
ويتوحدو�  �لفر�صة،  �لفل�صطيني 

قبل فو�ت �الأو�ن، ناأمل ذلك.   

ل ترتكوا الأ�صري خ�صر عدنان وحيدا
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/02022 رقم الفهر�س: 18/02952 تاريخ احلكم: 

 18/10/18
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا 

ابتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل: قب�ل دع�ى اإعادة ال�شري يف الق�شية. 
يف امل��ش�ع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 
2018/04/26 حتت رقم فهر�س: 18/01486 ق�شت املحكمة 

بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري امل�دعة 
لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 2018/06/17 حتت رقم ايداع 

18/206 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده 
ق�ادرية فريد امل�ل�د بتاريخ: 1995/04/26 ببلدية اجللفة لأبيه 

ال�شعيد بن علي ولأمه قليل خديجة بنت الن�ري. ثانيا: تعيني 
املرجع ق�ادرية النعا�س كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �ش�ؤونه، 

على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات 
ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. بذا �شدر احلكم 

واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذك�ر اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه 
مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط 
دائرة الأغواط 
بلدية الأغواط

الرقم : 159/2018

و�صل اإيداع ملف
جتديد جمعية بلدية 

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 
يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات .مت هذا الي�م : 2018/10/17 الإيداع 

ملف جتديد جمعية ذات �شبغة بلدية :
ت�شمية اجلمعية : »جمعية اأولياء التالميذ مدر�شة هاللبة عبد الرحمن 

» بلدية الأغ�اط 
املقر الجتماعي : »حي املحافري » الأغ�اط 

امل�دع : رافع مكي 
ال�ظيفة يف اجلمعية : الرئي�س

مالحظة : وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�شهار وفقا لأحكام املادة 
18 الفقرة 02 من القان�ن ال�شالف الذكر .

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  

 Par décision N° 653 du 20
 octobre 2018 du Ministre de
 l’Energie  ,une autorisation

 définitive pour l’exercice
 de l’activité de stockage

 et de distribution de gros
 lubrifiants , a été accordée
a Madame DJAFOUR Y -
 MINA , sise à la commune

 d’AIN OUASSARA , willaya
 de Djelfa conformémant

 aux dispositions du décret
 exécutif 13-176 du 30 avril

 .2013

 Par décision N° 656 du 20
 octobre 2018 du Ministre

  de l’Energie  ,un agrément
 définitif portant autorisation

 d’exercice de l’activité de
 stockage et de distribution

 des carburants (création d’un
 point de vente de carburants
 ) , a été accordée a Monsieur

 ABIDATE SADAM  , sise
 à la commune de HASSI

 FEDOUL , willaya de Djelfa
conformémant aux dispos -

 tions du décret exécutif 15-57
 du 08 février 2015

ANEP N°: 831765 الو�شط:2018/10/25

الو�شط:2018/10/25الو�شط:2018/10/25الو�شط:2018/10/25الو�شط:2018/10/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
وزارة ال�شكن و العمران و املدينة

ديوان الرتقية و الت�شيري العقاري مترنا�شت
العنوان : حي الوئام مترنا�شت

هاتف : 029.32.00.19
فاك�س : 029.32.00.20

الرقم اجلبائي : 099111010226349

طلب العرو�ض املفتوح رقم 2018/10
يعلن دي�ان الرتقية و الت�شيري العقاري بتمرنا�شت عن اإجراء مناق�شة وطنية مفت�حة ق�شد اجناز 1000/100 م�شكن اجتماعي عم�مي ايجاري 

ح�رسي يف اطار الربنامج اخلما�شي 2010-2014 �شطر 2010 كمايلي : 

مقاولت ا�شغال البناء املهتمة بطلب العرو�س ، التي لديها كفاءة مهنية ن�شاط رئي�شي او ثان�ي باإمكانها �شحب دفرت ال�رسوط 
مقابل دفع مبلغ األفي دينار )2000.00 دج( ل ت�شرتد متثل حق�ق ال�شتن�شاخ لدى قبا�شة الدي�ان الكائنة بحي م�فل�ن 

مترنا�شت.
يقدم العرو�س يف ظرف مغلق يحت�ي على العر�س التقني و العر�س املايل و ملف الرت�شح مرفقة ب�ش�رطبق الأ�شل لل�ثائق 

الإدارية ،اجلبائية و ال�شبه اجلبائية و الثباتية كما ه� مبني يف دفرت ال�رسوط �شارية املفع�ل عند تاريخ الفتح ، مبهم و معن�ن 
با�شم املدير العام لدي�ان الرتقية و الت�شيري العقاري مترنا�شت حي ال�ئام مترنا�شت و ل يحمل �ش�ى العبارة التالية :

طلب العرو�س املفت�ح رقم 2018/10
م�رسوع اجناز ......./1000/100 م�شكن اجتماعي عم�مي اإيجاري ح�رسي

يف اإطار الربنامج اخلما�شي 2014-2010
ح�شة رقم : ..............

ب : الك�ف ، ولية مترنا�شت
)ل يفتح ال من جلنة فتح و تقييم العرو�س(

املدة املمن�حة للمتعهدين لتح�شري عرو�شهم تقدر ب�احد و ع�رسون ي�ما )21(ي�م  تبداأ من اأول ظه�ر لهذا الإعالن يف 
الن�رسة الر�شمية ل�شفقات املتعامل العم�مي و/ اأو ال�شحافة ال�طنية حتى ي�م فتح العرو�س.

اإيداع العرو�س يك�ن اأخر ي�م لتح�شري العرو�س حتى ال�شاعة 14.00 �شا على م�شت�ى الأمانة العامة للدي�ان يف حالة كان ي�م 
عطلة اأو اإجازة ميدد اىل الي�م العمل امل�ايل.

املتعهدون مدع�ن حل�ش�ر جل�شة فتح الأظرفة التقنية التي �شتنعقد يف اأخر ي�م لتح�شري العرو�س على ال�شاعة الثانية و 
الن�شف 14�شا 30د مبقر املديرية العامة للدي�ان .

يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�شهم ملدة 90 ي�ما م�شاف اإليها مدة حت�شري العرو�س.
املدير العام 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

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

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�شتاذة / حا�ش�ر الزهراء حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي جمل�س ق�شاء اجلزائر ، امل�قعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �شارع اأحمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

لفائدة :البنك ال�طني اجلزائري   ،       �رسكة ذات اأ�شهم ممثل من طرف مدير ال�كالة 611 ح�شني داي 
العن�ان : 08 �شارع ارن�شت� �شي قيفارة اجلزائر  

القائمة يف حقها الأ�شتاذة ب�ع�شيد راحم �ش�رية 
بناء على اأحكام امل�اد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على بناء على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر الغرفة التجارية/ البحرية  بتاريخ 2017/03/29 رقم الق�شية 17/00060 رقم الفهر�س 17/01805 و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية.
- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف الأ�شتاذة حا�ش�ر الزهراء ، حم�رسة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر بتاريخ 

2018/07/19 عن طريق ر�شالة م�شمنة حتت رقم 00376132978
- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة الق�شائية عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات حمكمة �شيدي 

احممد  بتاريخ 2018/08/23
- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رس الق�شائي عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات بلدية اجلزائر 

ال��شطى    بتاريخ 2018/08/20 
بناءا على اإذن بن�رس م�شم�ن عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2018/10/10   حتت رقم 2018/5301 

بلغنا اىل : جبايل ي��شف 
العن�ان : 10 �شارع منحدر ماجنطة اجلزائر   

مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب : 
دفع 3.678.048.56 دج  ) ثالثة ماليني و �شتمائة و ثمانية و �شبع�ن األف و ثمانية و اأربع�ن دينار و 56 �شنتيم (  ميثل قيمة الدين العالق يف ذمته من الأ�شل و الف�ائد املرتتبة اىل غاية تاريخ 

رفع الدع�ى امل�افق ل 2016/09/27.
و نبهناه باأنه له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي من تاريخ ن�رس هذا املح�رس باجلريدة الي�مية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقان�ن .

املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

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

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذة / حا�ش�ر الزهراء حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي جمل�س ق�شاء اجلزائر ، امل�قعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �شارع اأحمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 
لفائدة :البنك ال�طني اجلزائري   ،       �رسكة ذات اأ�شهم ممثل من طرف مديره ال�كالة 610 الكائنة برقم 122 �شارع ح�شيبة بن ب�علي اجلزائر 

العن�ان ب: 08 �شارع ارن�شت� �شي قيفارة اجلزائر  
القائمة يف حقها الأ�شتاذة ب�ع�شيد راحم �ش�رية 

بناء على اأحكام امل�اد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناءا على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر، الغرفة التجارية بتاريخ 15/06/24 رقم الق�شية 15/02935 رقم الفهر�س 15/04654 و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية.

- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف الأ�شتاذة حا�ش�ر الزهراء ، حم�رسة ق�شائية عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 
2018/07/19 حتت رقم 00177788716

- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة الق�شائية عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات حمكمة �شيدي 
احممد  بتاريخ 2018/08/23

- مب�جب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رس الق�شائي عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات بلدية �شيدي 
احممد    بتاريخ 2018/08/29 

بناءا على اإذن بن�رس م�شم�ن عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2018/10/10   حتت رقم 2018/5302 
بلغنا اىل : امل�ؤ�ش�شة ذات ال�شخ�س ال�حيد و ذات امل�ش�ؤولية املحدودة "اني�ن كات" املمثلة من قبل ب�كعبا�س ر�ش�ان  العن�ان : مركز الأعمال 08 �شارع �شعيد قندوز اجلزائر    

مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب :  8.175.547.69 دج  دج ) ثمانية ماليني و مائة و خم�شة و �شبع�ن األف و خم�شمائة و �شبعة و اأربع�ن دينار و 69 �شنتيم  (  ميثل 
قيمة الدين العالق يف ذمته من اأ�شل القر�س و ف�ائده + م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�رس الق�شائي عند الدفع طبقا للقان�ن . و نبهناه باأنه له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي من تاريخ ن�رس 

هذا املح�رس باجلريدة الي�مية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقان�ن .
املح�شرة الق�شائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذة : فارح �شهام 

حم�شرة ق�شائية 
اجلزائر  عبان رم�شان  �شارع   14

الهاتف : 61-40-47-0778

حم�شر اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بجريدة يومية وطنية
بعد اإنقا�س الع�شر 10% 

طبقا لأحكام املادة 750 من قان�ن الإجراءات املمدنية و الإدارية
 نحن الأ�شتاذة فارح �شهام ، حم�رسة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة �شيدي احممد، جمل�س ق�شاء اجلزائر 

 امل�قعة اأدناه و الكائن مقر مكتبها ب 14 �شارع عبان رم�شان اجلزائر 
لفائدة : 1( ورثة حمي الدين الزهرة و هم : حمي الدين م�شطفى  ال�شاكن)ة( ب : حي 164 م�شكن عمارة 1 رقم 10 ب�قرة البليدة

2( حمي الدين ي��شف ال�شاكن )ة( ب : حي 164 م�شكن عمارة 1  رقم 10 ب�قرة البليدة 
3( حمي الدين عائ�شة ال�شاكن)ة( ب : 205 م�شكن ال�شحاولة اجلزائر 

-مب�جب القرار ال�شادر عن جمل�س  ق�شاء اجلزائر ، الغرفة العقارية ، بتاريخ : 16/01/24ق�شية رقم : 15/06119 رقم الفهر�س : 16/00465، املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ :2016/04/13 ، حتت 
رقم : 2016/866

-مب�جب اأمر على عري�شة من اأجل حتديد جل�شة بيع العقار باملزاد العلني ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة الق�شم العقاري مبحكمة ح�شني داي  بتاريخ 2017/03/20 حتت رقم : 17/754.
انه �شي�رسع يف بيع العقار عن طريق املزاد العلني للجل�شة التي �شتعقد بتاريخ 2018/10/29بالقاعة رقم 02 على ال�شاعة الثالثة م�شاءا مبحكمة ح�شني داي بعد انقا�س الع�رس من ال�شعر الفتتاحي .

تعيني العقار: العقار الكائن ب 01 �شارع خل�يف حممد بلدية ح�شني داي -اجلزائر- ي�شمل على م�شكنني فرديني من ن�ع فيال ذات طابق اأر�شي مب�جب عقد البيع املحرر 1989/09/17 حجم رقم 56 عدد رقم 20 
كالتايل : 

-البناية الأوىل قدمية : يحت�ي على اأربعة غرف -مطبخ- مرحا�س و دو�س – مطبخ �شقفه مغطاة بال�شفائح ) الرتنيت( -رواق م�شاحتها 87.98 م2 -البناية الثانية حديثة الن�شاأة : حتت�ي على قاعة جل��س -02 
غرف -مطبخ- مرحا�س و دو�س  ورواق و �شاحتني م�شاحتها الجمالية 144.76 م2 بنيت على قطعة اأر�س م�شاحتها الجمالية ب 355 م2 يحدها من ال�شمال ممر عر�شه 2.20 م – من جهة اجلن�ب ملكية خا�شة 

-من جهة ال�رسق ملكية خا�شة – من جهة الغرب ملكية خا�شة.
�رسوط البيع: اإ�شافة اإىل ال�رسوط ال�اردة يف قائمة �رسوط البيع امل�دعة لدى حمكمة ح�شني داي فان ال�شعر الفتتاحي لبيع العقار بعد اإنقا�س الع�رس 21.326.513.40 دج ) واحد و ع�رسون ملي�ن و ثالثمائة و �شتة 
و ع�رسون األف و خم�شمائة و ثالثة ع�رس دينار و اأربع�ن �شنتيم ( ح�شب القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الغرفة العقارية ، بتاريخ : 16/01/24 ق�شية رقم : 15/06119 رقم الفهر�س : 16/00465 ، املمه�ر 

بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ : 2016/04/13 حتت رقم : 2016/866 ي�شاف اليها م�شاريف التنفيذ و كل حق�ق الت�شجيل و ال�شهار و احلق التنا�شبي املمن�ح للمح�رس الق�شائي املحدد قان�نا. 
كما ان الرا�شي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�شة 5/1 الثمن و امل�شاريف و الر�ش�م امل�شتحقة ب�ا�شطة �شيك م�ؤ�رس عليه حل�شاب رئي�س اأمناء ال�شبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل ثمانية اأيام 

امل�الية لر�ش� املزاد فعلى الراغبني يف ال�رساء الطالع على قائمة �رسوط البيع امل�دعة لدى كتابة �شبط حمكمة ح�شني داي اأو �شحبها من مكتب املح�رس الق�شائي الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله .
. حتى ل يجهل به مع �شائر التحفظات

و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقان�ن 
املح�شرة الق�شائية 

الو�شط:2018/10/25

الو�شط:2018/10/25

الو�شط:2018/10/25
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الربنامج اخلما�شي 
�شطر   2014/2010

2010
1000/100 م�شكن



باأملها  ال�ضفة  وكاأن 
الذي  واال�ضتيطان 
وتهويد  يومًيّا،  ينه�ضها 
وغزة  القد�س،  قلبها 
التي تئن حتت نري ح�ضار 
حياة  اأحال  اإ�رسائيلي 
يطاق،  ال  وجًعا  ال�ضكان 
بكل  العدوان  يدراآن 
ذلك  اإىل  ا�ضتطاعتا  ما 
الظروف  رغم  �ضبيال 
املعقدة التي ميران بها، 
وتن�ضيق  هنا،  ح�ضار  من 

اأمني هناك.
كل  تف�ضل  هكذا 
الرامية  املحاوالت 
دون  بجزء  لال�ضتفراد 
اال�ضتفراد  �ضواء  اآخر، 
بغزة التي تكافح من اأجل 
وتثبت  ح�ضارها  ك�رس 
ال�ضفة  اأو  العودة،  حق 
التي ما تزال تنافح دفاًعا 
وحتاول  العروبة  عن 
اال�ضتيطان  اأنياب  ك�رس 
اأرجاء  يف  امل�ضتفحل 

املدن واملناطق.

لي�ست مبعزل

"يديعوت  �ضحيفة 
تقول:  العربية  احرنوت" 
بال�ضفة  االأحداث  اإن 
واملواجهات(  )العمليات 
تثبت اأن االأخرية )ال�ضفة( 
ما  عن  مبعزل  لي�ضت 

يحدث بقطاع غزة.
زينون"  "يواآف  وقال 
ال�ضحيفة،  يف  املحلل 
اإطالق  حماولة  اإن 
تابعة  قوة  على  النار 
االإ�رسائيلي  للجي�س 
�ضمال  املا�ضية  الليلة 
الذي  واحلادث  اخلليل، 
�ضباحا،  طمون  يف  وقع 
"مبقتل"  انتهى  والذي 
موؤ�رس  هو  فل�ضطيني، 
االجتاه  ا�ضتمرار  على 
الذي  الت�ضعيد  نحو 
يتو�ضع يف ال�ضفة واأ�ضاف: 
منف�ضلة  غري  "ال�ضفة 
غزة،  عن  معزولة  اأو 
بينهما  املتبادل  والبث 
اأن ي�ضعل حرباً يف  ميكن 

واملواجهات  اجلنوب 
ال�ضفة  اأنحاء  جميع  يف 
يف  حدث  كما  الغربية 
2014"يذكر  �ضيف 
فجر  ا�ضت�ضهد،  اأنه 
واأ�ضيب  �ضاب  االأربعاء، 
بالر�ضا�س  اآخر  عدد 
احلي، واالأعرية املعدنية 
خالل  بالغاز،  واالختناق 
اندلعت  مواجهات 
االحتالل  قوات  مع 
بلدة  يف  االإ�رسائيلي 

طمون ق�ضاء جنني.

اأحداث وعمليات

االأحداث،  هذه  وتاأتي 
املالحقة  غمار  يف 
ال�رس�ضة  االإ�رسائيلية 
نعالوة  اأ�رسف  للفدائي 
الذي نفذ عملية بطولية 
يف منطقة "بركان" �ضمال 
املحتلة،  الغربية  ال�ضفة 
ال�ضهر  من  ال�ضابع  يف 
عن  واأ�ضفرت  اجلاري، 
مقتل م�ضتوطنني واإ�ضابة 

ثالث بجراح بالغة.
هذه  من  اأيام   4 وبعد 
"هزت"  التي  العملية 
نفذ  "اإ�رسائيل"،  اأركان 
طعن  عملية  اآخر  فدائي 
يف منطقة حاجز حوارة 
اأ�ضفرت  نابل�س،  جنوب 
�ضابط  اإ�ضابة  عن 
واعتقل  اإ�رسائيلي، 
عملية  بعد  املنفذ 

مالحقة ومت�ضيط وا�ضعة 
ال�ضفة  يف  جتري  كما 
ر�ضق  عمليات  يومًيّا 
وحافالت  م�ضتوطنني 
باحلجارة،  اإ�رسائيلية 
االأمنية  الظروف  رغم 
اأجهزة  وتزعم  املعقدة، 
اأنها  االإ�رسائيلية  االأمن 
حتبط ع�رسات العمليات 
ال�ضلطة  من  مب�ضاعدة 

الفل�ضطينية.

عمليات فردية

اأعده  �ضابق  تقرير  ويف 
الفل�ضطيني  "املركز 
العمليات  حول  لالإعالم" 
اأن  اإىل  خل�س  بال�ضفة، 
هي  العمليات  اأغلب 
"الذئب  وت�ضمى  فردية، 
املنفرد"، اأي اأن منفذها 
ال ميتلك اأي �ضفة اأو خلفية 
-خرباء  ويوؤكد  تنظيمية 
اأن  التقرير-  يف  حتدثوا 
لدى  كبريا  تخوفا  هناك 
هذه  عودة  من  االحتالل 
عوامل  بفعل  العمليات، 
ان�ضداد  اأهمها  عديدة، 
االأفق ال�ضيا�ضي، و�ضيا�ضة 
اجلماعي،  العقاب 
االقت�ضادي،  والت�ضييق 
بفعل  االأجواء  وتوتر 
القرن"  "�ضفقة 
االأمريكية  واخلطوات 
والت�ضعيد  واالإ�رسائيلية، 
يف غزة، وتزايد احتمالية 

ورغم  عليها.  حرب  �ضّن 
تلقائية العمليات الفردية 
على  غالبا  واعتمادها 
اأو  االأبي�س  ال�ضالح 
اأو  اخلفيف،  الناري 
اإال  للده�س،  املركبات 
على  النف�ضي  تاأثريها  اأن 
للغاية  كبري  امل�ضتوطنني 
امل�ضتوطنون  وي�ضعر 
االأخرية  ال�ضنوات  يف 
االطمئنان  من  بنوع 
�ضوارع  يتجولون يف  وهم 
من  م�ضتفيدين  ال�ضفة، 
واقع اأمني معقد، نتج عنه 
العمليات  وترية  تراجع 
كبري،  حد  اإىل  املنظمة 
اأ�ضبابه  مراقبون  يرجع 
االحتالل  يد  اإطالق  اإىل 
بال�ضفة من قتل واعتقال 
للتن�ضيق  اإ�ضافة  وتنكيل، 
متار�ضه  الذي  االأمني 
مالحقة  من  ال�ضلطة 
وبعد  قبل  للمقاومني 
عملياتهم.  تنفيذهم 
رغم  اأنه  التقارير  وتوؤكد 
عدم كثافة العمل املقاوم 
يف ال�ضفة الغربية ب�ضبب 
بني  االأمني  التعاون 
اأن  اإال  والكيان،  ال�ضلطة 
االأر�س  على  املعطيات 
ال�ضفة  اأن  اإىل  ت�ضري 
الغربية مل ولن تهداأ، وهي 
الرتوي�س،  على  ع�ضية 
الزخم  ا�ضتمرار  ظل  يف 
مل�ضريات  املتوا�ضل 

العودة الكربى.

يف غزة حالة ا�ستباك دائم مع االحتالل ال�سهيوين يف م�سرية العودة الكربى منذ 7 �سهور، وما يتخللها من 
مظاهرات قرب ال�سياج، ويف العر�ض البحري، وفعاليات االإرباك الليلي، ويقابلها يف ال�سفة الغربية عمليات 

فدائية ومواجهات باحلجارة والزجاجات احلارقة، جتري بني الفينة واالأخرى رغم بط�ض املحتل ويده 
املنفلتة، والذي خلق واقعا اأمنيا معقدا، �ساعد فيه ا�ستمرار التن�سيق االأمني الذي ما انفكت ال�سلطة عنه.

يف ال�سفة وغزة

هل ُتف�سل مقاومة "التواأم" حماوالت اال�ستفراد؟!

االأ�سري خ�سر عدنان يدخل يومه الـ 53 يف اإ�سرابه عن الطعام
وا�ضل االأ�ضري يف �ضجون 

االحتالل ال�ضيخ خ�رس 
عدنان اإ�رسابه املتوا�ضل 

عن الطعام لليوم الـ 53 على 

التوايل ومل يعد ال�ضيخ يقدر 
على احلركة اإال بكر�ضي 
متحرك، فيما بات يتقياأ 

الدم، ح�ضب نادي االأ�ضري 

الفل�ضطيني وقالت زوجة 
عدنان اإنها باتت تخ�ضى على 
�ضحة زوجها يف ظل االإهمال 

الطبي وعزله، واأبدت عدم 

ر�ضاها عن م�ضتوى الدعم 
ال�ضعبي والر�ضمي له، والذي 

مل يرتق للحد االأدنى من 
امل�ضتوى املطلوب.

بعد قراراته االأخرية ب�ساأ ن اإدخال الوقود 

نتنياهو يقرر منع ليربمان من اتخاذ 
قرارات "فردية" حول غزة

مركز امليزان حلقوق االإن�سان

االحتالل ارتكب 270 انتهاًكا 
بحق ال�سيادين منذ بداية العام

ال�ضهيوين  الوزراء  رئي�س  قرر 
تكون  اأن  نتنياهو  بنيامني 
بوقف  املتعلقة  القرارات 
وامل�ضاعدات  الوقود  اإدخال 
من  غزة  اإىل  االإن�ضانية 
اأن  بعد  الكابينت  �ضالحيات 
اجلي�س  وزير  بيد  ح�رساً  كانت 
ما  وبح�ضب  ليربمان  اأفيغدور 
"هاآرت�س"  �ضحيفة  اأوردته 
العربية، فاإن القرار يق�ضي مبنع 
باتخاذ  اال�ضتفراد  من  ليربمان 
وبينت  بغزة.  متعلقة  قرارات 
ال�ضحيفة اأن ال�ضبب يعود لتفرد 
اإدخال  منع  قرار  يف  ليربمان 
"�ضمع  حيث  موؤخراً،  الوقود 
بهذا  احلكومة  ووزراء  نتنياهو 
القرار عرب االإعالم معربين عن 
على  اإطالعهم  لعدم  �ضخطهم 

�ضلطات  �ضلفاً"،وكانت  القرار 
االحتالل قررت اأم�س ا�ضتئناف 
ال�ضماح باإدخال الوقود القطري 
الكهرباء  توليد  حمطة  ل�ضالح 
الوحيدة يف غزة، بعد منع دخوله 
وذكرت  املا�ضي  االأ�ضبوع  منذ 
اأن  العربية  "معاريف"  �ضحيفة 
الليلة  ليربمان  اتخذه  القرار 
بعد الت�ضاور مع اجلهات االأمنية 
والع�ضكرية ذات ال�ضلة يذكر اأن 
قطر قررت قبل اأ�ضبوعني تقدمي 
م�ضاعدات اإن�ضانية عاجلة لغزة 
ويعاين  دوالر  مليون   150 بقيمة 
حاّدة  كهرباء  اأزمة  من  القطاع 
عدد  ويرتاوح  12عاًما،  منذ 
الكهربائي  التيار  قطع  �ضاعات 
يومًيا،  �ضاعة  18و20  بني  حالًيا 

نتيجة قلّة م�ضادر الطاقة.

حلقوق  امليزان  مركز  ر�ضد 
االإن�ضان ارتكاب قوات االحتالل 
العام  بداية  منذ  االإ�رسائيلي 
بحق  انتهاكاً   )270( لـ  احلايل 
ال�ضيادين يف عر�س بحر قطاع 

غزة.
�ضادر  بيان  يف  املركز  وذكر 
النار  اأطلق  االحتالل  اأن  عنه 
مرة   )267( ال�ضيادين  جتاه 
واأ�ضاب  �ضياداً  خاللها  وقتل 
 )59( واعتقل  اآخرين،   )16(
قوات  اأن  واأو�ضح  �ضياداً 
)18( مركباً.  االحتالل �ضادرت 
حظر  القوات  تلك  توا�ضل  كما 
ال�رسورية  املعدات  دخول 
يف  البحري  ال�ضيد  ال�ضتمرار 
ا�ضتمرار  اإطار  يف  غزة  قطاع 
املفرو�س  امل�ضدد  ح�ضارها 

على غزة.
واأ�ضار اإىل اأن انتهاكات االحتالل 
وهي  منظمة،  ال�ضيادين  جتاه 
تالحقهم وتفتح نريان اأ�ضلحتها 
وتعتقلهم،  جتاههم  الر�ضا�ضة 
�ضيدهم  معدات  وتخرب 
ويف  قواربهم.  على  وت�ضتويل 
اعتقلت  منف�ضلتني،  حادثتني 
اليوم  �ضباح  االحتالل  قوات 
من  �ضيادين  اأربعة  الثالثاء 

عر�س بحر قطاع غزة.
الزوارق  اأن  اإىل  املركز  ولفت 
فتحت  االإ�رسائيلية  احلربية 
عند  الر�ضا�ضة  اأ�ضلحتها  نريان 
يوم  �ضباح  من   6:30 ال�ضاعة 
الثالثاء املوافق 2018/10/23، 
)ح�ضكة  مركباً  وحا�رست 
ال�ضيادان  ي�ضتقله  جمداف( 
املالك  عبد  نافذ  عو�س 
ال�ضلطان )21 عاماً( من �ضكان 
مدينة بيت الهيا، واأحمد عماد 
من  عاماً(،   20( �ضيام  حممود 
مبدينة  ال�ضاطئ  خميم  �ضكان 

غزة، اأثناء تواجده على بعد )2 
الواحة  بحر  �ضاطئ  من  ميل( 
الهيا  بيت  مدينة  غرب  �ضمال 
حيث  غزة،  �ضمال  مبحافظة 
واقتادتهما  ال�ضيادين،  اعتقلت 
اإىل جهة جمهولة، فيما ا�ضتولت 

على املركب.
احلربية  الزوارق  فتحت  كما 
اأ�ضلحتها  نريان  ال�ضهيونية 
ال�ضاعة  حوايل  عند  الر�ضا�ضة، 
الثالثاء  يوم  م�ضاء  من   13:00
ال�ضيادين  مراكب  جتاه  نف�ضه، 
تواجدت  التي  الفل�ضطينيني 
غزة  مدينة  غرب  جنوب 
عجلني،  ال�ضيخ  �ضاطئ  قبالة 
)ح�ضكة  مركباً  وحا�رست 
ال�ضيادان  ي�ضتقله  ماتور(، 
مقداد  اإبراهيم  حممد  حممود 
ح�ضن  �ضهيل  ح�ضن  عاماً(   35(
وكالهما  عاماً(،   26( مقداد 
ال�ضاطئ  خميم  �ضكان  من 
غرب مدينة غزة، اأثناء تواجده 
اأميال(   4( حوايل  بعد  على 
غزة،  مدينة  بحر  �ضاطئ  من 
ال�ضيادين،  كال  اعتقلت  حيث 
جمهولة،  جهة  اإىل  واقتادتهما 
وطالب  املركب  �ضادرت  فيما 
عن  الفوري  باالإفراج  املركز 
واإعادة  املعتقلني  ال�ضيادين 
املجتمع  مطالبًا  املركبني، 
الدويل وال�ضيما الدول االأطراف 
اتفاقية  على  املوقعة  ال�ضامية 
جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، 
والعمل على رفع احل�ضار الربي 
والبحري املفرو�س على غزة.

االحتالل  قوات  الإلزام  ودعا 
املنظمة،  انتهاكاتها  بوقف 
القانون  مبادئ  واحرتام 
مع  تعاملها  �ضياق  يف  الدويل 
االأرا�ضي  يف  املدنيني  ال�ضكان 

الفل�ضطينية املحتلة.
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اال�سمان اأحدهما ا�ستخباراتي، 
واالآخر  مطرب«،  »ماهر  وهو 
وهو  جنائي،  بحث  طبيب 
»�سالح طبيقي«، وحولهما تدور 
ا�ستجواب  قيادة  ب�ساأن  روايات 
داخل  عاما(   59( خا�سقجي 
اآثار  القن�سلية، وحماولة طم�س 
اأب�سع  اإىل  روايات  وتذهب  قتله 
من ذلك؛ اإذ تتهم »طبيقي« باأنه 
املو�سيقى،  اأنغام  على  قام، 
االإعالمي  اأو�سال  بتقطيع 
اأثره  اختفى  الذي  ال�سعودي، 
 2 يوم  القن�سلية،  دخوله  منذ 
وثائق  الإنهاء  اجلاري،  اأكتوبر 

خا�سة به.
»مطرب«  ا�سمي  تداول  ورغم 
و«طبيقي« بقوة �سمن املتهمني 
خا�سقجي،  ت�سفية  يف  بال�سلوع 
مل تعلق اململكة على االتهامات 
وهما  الرجلني،  اإىل  املوجهة 
بارزين  �سعوديني  موظفني 
العهد،  ويل  من  ومقربني 
عاما(،   33( �سلمان  بن  حممد 
مل  كذلك  اإعالم  و�سائل  وفق 
»طبيقي«  وال  »مطرب«  يعلق 
وال  بحقهما،  االتهامات  على 
اأم  التوقيف  قيد  كانا  اإن  يُعرف 
توقيف  الريا�س  اأعلنت  اإذ  ال؛ 
يف  حتقيق  �سمن  �سعوديا   18
غ�سبًا  اأثارت  التي  الق�سية، 
يف  خا�سة  م�ستمَرا،  دولًيا 
مكان  عن  الك�سف  عدم  ظل 
اإىل  وا�ستنادا  خا�سقجي  جثة 
يلي  فيما  اإعالمية،  تقارير 
عن  املتاحة  املعلومات  اأبرز 

»مطرب« و«طبيقي«:

ا�ستخباراتي ُمقرب

»ماهر عبد العزيز مطرب« )47 
يف  عقيد  رتبة  يحمل  عاما(، 
و�سبق  ال�سعودية،  اال�ستخبارات 
اأن عمل ملدة عامني يف �سفارة 
على  تعرف  حيث  بلندن؛  بلده 

خا�سقجي.
اإىل  باأنه �سافر  وتفيد معلومات 
اإ�سطنبول �سمن الفوج االأول من 
مهمته  وكانت  االغتيال،  فريق 
خا�سقجي  مع  التحقيق  هي 
�سورا  اإعالم  و�سائل  ون�رشت 
مراقبة  كامريا  عرب  ملتقطة 
اأثناء  مطرب  حتركات  ك�سفت 
دخوله القن�سلية وخروجه منها 
القن�سل  منزل  اأمام  ظهر  كما 
يف  العتيبي،  حممد  ال�سعودي، 
خا�سقجي،  اختفاء  اأيام  اأول 
بجانب ظهوره يف مطار اأتاتورك 
خالل مغادرته تركيا ويعتقد اأن 
على  اإلكرتونيا  جت�س�س  مطرب 
خا�سقجي يف الفرتة التي �سبقت 

اغتياله.
لهيئة  اأوروبي  مدرب  حتدث  اإذ 
بي  )بي  الربيطانية  االإذاعة 
�سي( بو�سفه اأحد اأع�ساء فريق 
القر�سنة  على  مطرب  درب 
وذلك   ،2011 عام  التكنولوجية 
ب�سواحي  ع�سكري  جممع  يف 
من  هويته  موؤكدا  الريا�س، 
خالل ال�سور املتداولة، م�سيفا 
اأنه قدم اإليه بو�سفه »عميال يف 

اال�ستخبارات االأمنية«.
وقال املدرب، الذي مل يك�سف 
عن هويته خ�سية على اأمنه، اإن 
موا�سيع  عدة  �سمل  التدريب 
كمبيوتر  اأجهزة  اإ�سابة  مثل 
امل�ستهدفة  ال�سخ�سيات 
التج�س�س،  لغر�س  بفريو�سات 
عن  معلومات  على  واحل�سول 
واخرتاق  ال�سخ�سيات،  تلك 
�سيف  ويف  االإلكرتوين  بريدها 
العفو  منظمة  حددت   ،2018
 »Citizenlab»و الدولية 
خا�سقجي  اأ�سدقاء  من  العديد 
با�ستخدام  مراقبة  ك�سحايا 
 »NSO« �رشكة  باعتها  اأدوات 
املدرب،  وقال  االإ�رشائيلية. 
�سي«  بي  لـ«بي  حتدث  الذي 
تلك  اإن  مطرب،  تدريب  عن 
االأدوات مماثلة لتلك التي درب 
ال�سعودي  اال�ستخبارات  �سابط 

اإعالم،  و�سائل  وقالت  عليها 
تاميز«  »نيويورك  منها �سحيفة 
مقرب  »مطرب«  اإن  االأمريكية، 

من ويل العهد.
يف  بظهوره  ذلك  على  ودللت 
خالل  �سلمان  بن  برفقة  �سور 
مار�س  يف  وا�سنطن  زيارته 
يف  وباري�س  ومدريد  املا�سي، 

اأفريل املا�سي.
»�سي  �سبكة  نقلته  ما  وح�سب 
االأمريكية  االإخبارية  اإن«  اإن 
)مل  مطلع  �سعودي  م�سدر  عن 
مطرب  فاإن  ا�سمه(  تك�سف 
»يرتبط ب�سكل وثيق« بويل العهد 
لواء  اإىل  وانتدب  ال�سعودي، 
احلر�س  داخل  النخبة  حماية 
االأمن  قوة  يف  ليخدم  امللكي 

ال�سخ�سي لويل العهد.
اأنه  اإىل  اإعالم  و�سائل  وذهبت 
ال�سعودية  مع  ات�ساال   19 اأجرى 
يوم مقتل خا�سقجي، منها 4 مع 
مكتب �سكرتري »بن �سلمان«، يف 
تلميح اإىل اأن ويل العهد كان على 
علم بالعملية وتزيد باأن مطرب 
االغتيال«،  عملية  »من�سق  هو 
الطائرتني  ا�ستاأجر  من  واأنه 
يف  ال�سالعني  حملتا  اللتني 

اجلرمية.
ونفى وزير اخلارجية ال�سعودي، 
اأن  موؤخرا،  اجلبري،  عادل 
علم  على  العهد  ويل  يكون 
يكون  اأو  خا�سقجي،  مبقتل 
يف  �سالعا  منه  املقربني  اأحد 
القتل  اإن  الريا�س  وتقول  االأمر 
وت�سابك  »�سجار  جراء  وقع 
من  اأوامر  ودون  باالأيدي«، 
تذهب  بينما  العليا،  ال�سلطة 
اأن  اإىل  غربية  اإعالمية  تقارير 
دون  تتم  ال  العملية  هذه  مثل 
ال�سعودية  الرواية  عليا  اأوامر 
قوبلت بت�سكيك من دول غربية 
وتتناق�س  حقوقية،  ومنظمات 
منها  ر�سمية،  غري  روايات  مع 
باأنه  �سعودي  م�سوؤول  ت�رشيح 
اإر�سال 15 �سعوديا لـ«تخدير  مت 

وخطف« خا�سقجي.

طبيب جنائي

م�سارك  اأ�ستاذ  طبيقي،  �سالح 
املجل�س  ورئي�س  �رشعي،  طب 
يف  ال�رشعي  للطب  العلمي 
للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 
نف�سه  عن  يعرف  كما  ال�سحية، 
مبوقع  ال�سخ�سي  ح�سابه  يف 
»تويرت«ح�سل طبيقي )47 عاما( 
جامعة  من  املاج�ستري  على 
غال�سكو يف اإ�سكتلندا، ويف عام 
معهد  يف  اأ�سهر   3 ق�سى   2015
يف  ال�رشعي  للطب  فيكتوريا 
اأ�سرتاليا يرتاأ�س طبيقي، ح�سب 
ق�سم  عربية،  اإعالم  و�سائل 
االأمن  اإدارة  يف  اجلنائية  االأدلة 
�سابط  وهو  ال�سعودي،  العام 

برتبة مقدم.
مل يكن الرجل، املولود يف مدينة 
جازان ال�سعودية، ا�سما معروفا 
ي�سبح  اأن  قبل  اململكة،  خارج 
اإقرار  عقب  االإعالم،  حديث 
خا�سقجي،  مبقتل  ال�سعودية 

بعد نفي دام 18 يوما.
اأن  اإن«  اإن  »�سي  �سبكة  ذكرت 
عرب   ،2014 يف  اأعلن  طبيقي 

»ال�رشق  ل�سحيفة  حديث 
)مقرها  ال�سعودية   « االأو�سط 
اإن�ساء  فكرة  وراء  اأنه  لندن(، 
العيادات  متنقلة«هذه  »عيادات 
نوعها  من  االأوىل  حينئذ  كانت 
وحتتوي  العامل،  م�ستوى  على 
ميكنها  حديثة  تقنية  على 
افرتا�سيا  اجلثث  ت�رشيح 
زمنية  مدة  يف  النتائج  واإ�سدار 
ال تتجاوز �سبع دقائق ويتم هذا 
اإ�سعاعي  م�سح  عرب  الت�رشيح 
دون  مغناطي�سي  ورنني  طبقي 
دقيقة  �سور  الإعطاء  �سبغات، 
اأع�ساء  جلميع  االأبعاد  ثالثية 
اللجوء  دون  وجتاويفه  اجل�سم 
ووفقا  اجلراحني.  م�رشط  اإىل 
طبيقي  و�سل  �سحفية،  لتقارير 
اختفاء  يوم  اأتاتورك  مطار 
خا�سقجي. وقالت و�سائل اإعالم 
تركية اإنه كان يحمل معه من�سار 
القن�سلية  دخوله  لدى  عظام 
ال�سعودية يف اإ�سطنبول وك�سفت 
اأن  املراقبة  كامريات  �سور 
فنادق  اأحد  يف  اأقام  طبيقي 
طائرة  على  غادرها  ثم  تركيا، 
خا�سة كانت قد اأقلته قبل ت�سع 
وعلى  اإ�سطنبول  اإىل  �ساعات 

اأعفى  خا�سقجي،  قتل  خلفية 
العاهل ال�سعودي، امللك �سلمان 
م�سوؤولني  العزيز،  عبد  بن 
بينهم  منا�سبهم،  من  بارزين 
اال�ستخبارات،  رئي�س  نائب 
وامل�ست�سار  ع�سريي،  اأحمد 
بالديوان امللكي، �سعود بن عبد 
ت�سكيل  وقرر  القحطاين،  اهلل 
جلنة برئا�سة جنله، ويل العهد، 
اال�ستخبارات  هيكلة  الإعادة 
العامة. لكن ال يبدو اأن الق�سية 
اإذ  احلد،  هذا  عند  �ستنتهي 
رجب  الرتكي،  الرئي�س  اأعلن 
الثالثاء،  اأم�س  اأردوغان،  طيب 
اأنقرة  لدى  قوية«  »اأدلة  وجود 
»عملية  هي  اجلرمية  اأن  على 
مدبر لها ولي�ست �سدفة«و�سدد 
قتل  تهمة  »اإلقاء  اأن  على 
اأمنية  عنا�رش  على  خا�سقجي 
العام  الراأي  وال  نحن  يقنعنا  ال 
اأن  اأردوغان  العاملي«واقرتح 
حماكمة  اإ�سطنبول  يف  تتم 
ودعا  املوقوفني،  �سعوديا  الـ18 
من  دقيق«  »حتقيق  اإجراء  اإىل 
وحمايدة  عادلة  »جلنة  جانب 
متاما، وال ي�ستبه يف اأي �سلة لها 

باجلرمية«.

منذ اإقرار ال�سعودية مبقتل الإعالمي ال�سعودي، جمال خا�سقجي، يف قن�سلية بلده باإ�سطنبول، تركز تقارير اإعالمية غربية 
وعربية على ا�سمني �سعوديني بارزين، �سمن ما يعرف اإعالميا بكتيبة ت�سفية خا�سقجي.

ح�سب تقارير اإعالمية غربية وعربية مل تعقب عليها الريا�ض

م٫�ض 

�ل�شعوديان »مطرب« و«طبيقي«.. ر�أ�شا حربة مقتل خا�شقجي 

»رايت�ض ووت�ض«

 تو�طوؤ �لواليات �ملتحدة مع �ل�شعودية �أ�شبح »�أكرث فظاظة«
»هيومن  منظمة  يف  م�سوؤول  قال 
الدولية  احلقوقية  ووت�س«  رايت�س 
مع  املتحدة  الواليات  تواطوؤ  اإن 
مع  فظاظة«  »اأكرث  اأ�سبح  ال�سعودية 
البيت  اإىل  ترامب  دونالد  و�سول 

االأبي�س.
جاء ذلك يف كلمة لـ »توم بورتيو�س« 
نائب مدير »هيومن رايت�س ووت�س«، 
بعنوان  جل�سة  يف  م�ساركته  خالل 
وانعكا�ساتها  خا�سقجي  »حادثة 
وا�سنطن  فرع  نظمها  ال�سيا�سية«، 

بالعا�سمة  العربي  املركز  يف 
مقتل  ق�سية  حول  االأمريكية، 
ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي 
»اإقدام  اأن  بورتيو�س«  »توم  واأ�ساف 
يف  خا�سقجي  قتل  على  ال�سعوديني 
من  م�رشوط  غري  بدعم  القن�سلية 
ترامب  يقوده  الذي  االأبي�س  البيت 
اأن  بورتيو�س  تكهنات«واأ�سار  لي�س 
املوجود  ال�سيا�سي«  »اال�سطهاد 
ازداد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
بن  حممد  تويل  مع  اأكرب  ب�سكل 

اأن  اإىل  ولفت  العهد  والية  �سلمان 
»قتل خا�سقجي مهم للغاية من حيث 
ال�رشق  يف  ال�سيا�سي  التطور  عك�س 
يف  التعبري  حرية  وتدهور  االأو�سط 

العامل العربي«.
حما�سبة  عدم  اأن  على  و�سدد 
اإىل  �سيوؤدي  خا�سقجي  لقتلة  العامل 
يف  ال�سلطوية  القوى  �سطوة  »زيادة 
على  ال�سغط  وزيادة  املنطقة«، 
االأ�سوات املعار�سة خللق مزيد من 

ال�سمت.

اجلرمية،  وقوع  على  يوما   18 وبعد 
اأقرت الريا�س فجر ال�سبت املا�سي 
مبقتل خا�سقجي داخل قن�سليتها يف 
اإ�سطنبول، لكنها قالت اإن االأمر حدث 
باالأيدي«،  وت�سابك  »�سجار  جراء 
كلهم  �سخ�سا   18 توقيف  واأعلنت 
ذمة  على  معهم  للتحقيق  �سعوديون 
اململكة  تو�سح  مل  فيما  الق�سية، 

مكان جثمان خا�سقجي.
ال�سعودية  الر�سمية  الرواية  اأن  غري 
وا�سع من دول  بت�سكيك  تلك قوبلت 

دولية،  حقوقية  ومنظمات  غربية 
�سعودية  روايات  مع  وتناق�ست 
م�سوؤول  اإعالن  منها  ر�سمية،  غري 
اأن  �سعودي يف ت�رشيحات �سحفية، 
اإر�سالهم  �سعوديا مت   15 من  »فريقا 
 / اأكتوبر   2 يف  خا�سقجي  للقاء 
اأن  قبل  وخطفه  لتخديره  اجلاري، 
عندما  �سجار  يف  باخلنق  يقتلوه 
اأعفى  الواقعة،  خلفية  قاوم«وعلى 
بارزين  م�سوؤولني  ال�سعودي  العاهل 
اال�ستخبارات  رئي�س  نائب  بينهم 

اأحمد ع�سريي، وامل�ست�سار بالديوان 
امللكي �سعود بن عبد اهلل القحطاين، 
وقرر ت�سكيل جلنة برئا�سة ويل العهد 
هيكلة  الإعادة  �سلمان  بن  حممد 

اال�ستخبارات العامة.
ترامب  اأعرب  االثنني،  اأم�س  واأول 
تف�سري  عن  ر�ساه  عدم  عن 
الفتا  خا�سقجي،  ملقتل  ال�سعودية 
اأنه »ال يريد خ�سارة  الوقت ذاته  يف 
الواليات  ال�سعودية يف  اال�ستثمارات 

املتحدة«. 
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عي�شة ق.

ولهذا الغر�ض يدخل اأ�شبال املدرب 
عادل عمرو�ض اللقاء وهم ي�رصون 
على التاأكيد على ال�شحوة ملوا�شلة 
الفوز  وت�شجيل  االنت�شارات 
االنت�شار  بعج  التوايل  على  الرابع 
�شباب  داي،  ح�شني  ن�رص  على 
بوعريريج،  برج  واأهلي  ق�شنطينة 
الفريق  يعول  التي  الفر�شة  وهي 
غدا  ا�شتغاللها  على  العا�شمي 
االأر�ض  عاملي  من  ي�شتفيد  عندما 
واجلمهور والرتكيز على االحتفاظ 
بالنقاط الثالث داخل القواعد التي 
ت�شمح له بتدعيم الر�شيد واالنفراد 

جدول  يف  الثالث  باملركز  موؤقتا 
على  اخلناق  وت�شييق  الرتتيب 
و�شبيبة  اجلزائر  اإحتاد  الرائدين 
بخم�ض  يبتعدان  اللذان  القبائل 
يف  املالحقني  اقرب  عن  نقاط 

املركز الثالث.
عن  عمرو�ض  املدرب  ويبحث 
تد�شني بدايته مع النادي العا�شمي 
امل�شوار  اإكمال  اأجل  من  هام  بفوز 
للعب االأدوار االأوىل والتناف�ض على 
لقب البطولة هذا املو�شم، وتعغرف 
املواجهة غياب الثنائي ح�شود عبد 
الرحمان الذي تلقى اإ�شابة خطرية 
على م�شتوى اليد يف اأحداث ملعب 
فريد  واحلار�ض  بوعريريج  برج 

�شعال الذي عاقبته جلنة االن�شباط 
حيث  مباريات  ثالث  باالإق�شاء 
يدخل مكانه يف الت�شكيلة االأ�شا�شية 

احلار�ض الثاين مر�شلي.
�شبيبة  فريق  يدخل  جهته،  من 
عن  يبحث  وهو  املباراة  ال�شاورة 
ايجابية  بنتيجة  الديار  اإىل  العودة 
يف  �شجله  الذي  التعرث  وتدارك 
بارادو،  نادي  امام  الفارطة  اجلولة 
ملعبه،  على  بالتعادل  اكتفى  بعدما 
اأين لن يكون املدرب نبيل نغيز على 
دكة االحتياط ب�شبب العقوبة بلقاء 
يدركون  الالعبني  اأن  اإال  واحد، 
العا�شمة  اهمية تفادي الهزمية يف 

هذه االأم�شية 

مولودية اجلزائر / �سبيبة ال�ساورة
ي�شتقبل مولودية اجلزائر غدا ال�شيف �شبيبة ال�شاورة يف مباراة مقّدمة عن اجلولة 

12 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي جتري على ملعب 5 جويلية الأوملبي، حيث 
يدخل النادي العا�شمي اأر�شية امليدان مبعنويات مرتفعة رغم حادثة العتداء التي 

تعر�ض لها نهاية الأ�شبوع املن�شرم مبدينة برج بوعريريج والتي كلفت اإ�شابة عدد من 
لعبي الت�شكيلة، اأين تعول الت�شكيلة على موا�شلة ت�شجيل النتائج اليجابية وح�شد 

الفوز الرابع على التوايل

اجلولة 12 من 
الرابطة املحرتفة 

الثانية

�سراع املقدمة 
بالعالية قمة 

املوؤخرة 
برباكني 

والو�سيف يف 
تنقل �سهل 

خم�ض  خو�ض  الغد  يوم  ي�شهد 
من   12 اجلولة  عن  مباريات 
والتي  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
جتري  التي  القمة  يت�شدرها 
فريقي  وجتمع  »العالية«  مبلعب 
ب�شكرة  احتاد  املقدمة  كوكبة 
ت�شهد  اأين  العلمة،  ومولودية 
الت�شكيلتني  بني  قويا  تناف�شا 
من  مقربة  على  البقاء  اأجل  من 
ويدخل  ال�شلف،  جمعية  الرائد 
»الزيبان«  اأبناء  ت�شكيلة  العبو 
اجلمهور  بحافز  امليدان  اأر�شية 
كامال  بالزاد  االحتفاظ  اأجل  من 
املركز  اإىل  والقفز  القواعد  يف 
الثالث من جدول الرتتيب خا�شة 
تقلي�ض  يف  ي�شاهم  االنت�شار  واأن 
الرائد جمعية  للفارق عن  ب�شكرة 
ال�شلف. يف املقابل، يجد الو�شيف 
وداد تلم�شان نف�شه اأمام تنقل يبدو 
عندما  العا�شمة  اإىل  املتناول  يف 
الرتتيب  ذيل  اأندية  احد  يالقي 
رائد القبة الذي مير بفرتة �شعبة 
من املو�شم احلايل، والزال يبحث 
املو�شم،  هذا  االأول  الفوز  عن 
على  جديد  تعرث  واأن  خا�شة 
ميدانه �شوف يقربه من ال�شقوط 
فيما جتري  الهاوية،  البطولة  اإىل 
براكني  ملعب  على  املوؤخرة  قمة 
اإحتاد  الرتتيب  متذيال  وجتمع 
اللذان  احلرا�ض  واإحتاد  البليدة 
يبحثان بدورهما عن الفوز االأول 
هذا املو�شم خا�شة واأن االنت�شار 
اأ�شحى �رصوريا للو�شعية ال�شعبة 
التي يتواجدان فيها يف املوؤخرة.

بو�شعادة  اأمل  يبحث  املقابل،  يف 
يغيب عنه يف  الذي  االنت�شار  عن 
للبطولة  االأخرية  الثالث  اجلوالت 
�رصيع  ي�شت�شيف  عندنا  الوطنية 
اجلولة  بفوز يف  املنت�شي  غليزان 
بينما  القبة،  رائد  اأمام  ال�شابقة 
يلتقي اإحتاد عنابة ال�شيف جمعية 
عقب  التدارك  بهدف  وهران 
هزمية اجلولة املا�شية اأمام وداد 

تلم�شان.

برنامج املباريات
احتاد البليدة / 
احتاد احلرا�ض

اأمل بو�شعادة / �شريع 
غليزان رائد القبة / 

وداد تلم�شان اللقاءات 
تنطلق على ال�شاعة 

15:00
احتاد عنبة / جمعية 

وهران ابتداء من 
17:00

احتاد ب�شكرة / 
مولودية العلمة 
ابتداء من 18:00

اتفق بالرتا�شي مع قرعي�ض ووّجه النتقادات لالعبني

بوهالل ي�ستقيل من تدريب دفاع تاجنانت

بوهالل  كمال  املدرب  اأعلن 
ا�شتقالته من على راأ�ض العار�شة 
الفنية لفريق دفاع تاجنانت عقب 
اأول  النادي  �شجله  الذي  التعرث 
املتاأخرة  املباراة  خالل  اأم�ض 
احتاد  بال�شيف  جمعته  التي 
اأين افرتقت الت�شكيلتان  بلعبا�ض 
ال�شلبي  التعادل  وقت  على 
الفريق  والذي ال يخدم م�شلحة 
�شمن  يتواجد  الذي  املحلي 
مراكز املوؤخرة وثالث املهددين 
يف  بوهالل  وك�شف  بال�شقوط، 
ت�رصيحات اإعالمية عقب نهاية 
اإيجاد  يف  ف�شل  اأنه  املواجهة 
من  اخلروج  اأجل  من  احللول 

التعرثات خا�شة يف ظل  �شل�شلة 
التعامل مع  اإيجاده �شعوبات يف 
الذين ال يتجاوبون مع  الالعبني 
طريقة العمل التي يقوم بها وهو 
ما دفعه اإىل تف�شيل الرحيل عن 
ملدرب  املهمة  وترك  الفريق 
املنا�شبة  الو�شفة  يجد  قد  اآخر 
املجموعة  اإىل  الروح  الإعادة 
اإىل  العودة  نحو  وقيادتها 
م�شتطردا  ال�شحيحة،  ال�شكة 
يف  يتواجد  الذي  التعداد  اأن 
اأن  ميكن  وال  حمدود  الت�شكيلة 
تكون هناطك طموحات يف هذه 

احلالة ح�شبه.
مع  بوهالل  عالقة  وانتهت 

ت�شكيلة »الديارتي« بعدما تو�شل 
رئي�ض  مع  بالرتا�شي  اتفاق  اإىل 
الذي  قرعي�ض  الطاهر  النادي 
تكون  و�شوف  وافق على رحيله، 
مهمته البحث عن خليفته وتعيني 
حت�شبا  للفريق  جديد  مدرب 
التي  املقبلة  املواعيد  لتح�شري 
تنتظرهم، رغم اأنه ينتظر تعيني 
على  لالإ�رصاف  موؤقت  مدرب 
الذي  للتنقل  حت�شبا  الت�شكيلة 
غلى  املقبل  ال�شبت  ينتظرها 
مولودية  ومواجتهة  البالد  غرب 
من   12 للجولة  حت�شبا  وهران 

البطولة الوطنية.
ع.ق.

الت�شكيلة عمقت الفارق يف ال�شدارة

العبو ال�سلف يحتجون على 
م�ستحقاتهم بنزع االأقم�سة

ال�شلف  جمعية  فريق  العبو  احتج 
ت�شوية  يف  التاأخر  على  بطريقتهم 
اأين  العالقة،  املالية  م�شتحقاتهم 
مبا�رصة  االأقم�شة  بنزع  قاموا 
اأدار  الذي  احلكم  اإعالن  عقب 
�شبيبة  اأمام  املتاأخر  لقاءهم 
�شكيكدة �شمن اللقاء املتاأخر عن 
الرابطة املحرتفة  11 من  اجلولة 
االأوىل �شافرة النهاية بفوز الفريق 
وكانت  نظيفة،  بثنائية  ملعبه  على 
رفقاء  عليها  اأقدم  التي  اخلطوة 
ح�شارية  ال�رصيف  قدور  الالعب 
امل�شوؤولني  انتباه  لفت  اأجل  من 

والعمل  التزامهم  اإىل  النادي  على 
الذين  وهم  اأموالهم  ت�شوية  على 

يدينون باأجور ال�شهر االأخرية.
»اأ�شود  ت�شكيلة  وا�شتعادت 
االنت�شارات  نغمة  الون�رصي�ض« 
على  تعادالت  ثالث  �شل�شلة  بعد 
كامال  الزاد  اكت�شبت  اأين  التوايل، 
من قواعدها على ح�شاب ال�شيف 
بثنائية  الفوز  بعد  �شكيكدة  �شبيبة 
يف  اإثره  على  جنحت  نظيفة، 
تعميق الفارق بال�شدارة عن اأقرب 

املالحقني اإىل اأربع نقاط.
ع.ق. 

ميلك عدة عرو�ض 
خليجية وحملية

اأنهى الالعب مهدي بن علجية 
القبائل  �شبيبة  مع  م�شواره 
اأم�ض  اأول  م�شاء  مت  بعدما 
االإعالن عن ف�شخ العقد الذي 
يربط االإدارة القبائلية بالالعب 
 15 تاريخ  يف  ينتهي  اأنه  رغم 
اأجرى  حيث  املقبل،  دي�شمرب 
مالل  �رصيف  ال�شبيبة  رئي�ض 
والالعب ندوة �شحافية ك�شفا 
الذي وقع  خاللها عن االتفاق 
مالل  اأن  ورغم  الطرفني،  بني 
برر ال�شبب وراء ت�رصيح العبه 
من  العب  اأف�شل  كان  الذي 
»الكناري«  ت�شكيلة  جانب 
واأنقذها  املا�شي  املو�شم 
من  خروجه  اإىل  ال�شقوط  من 
الفرن�شي  املدرب  ح�شابات 
اأن م�شدر  اإال  باتريك دوما�ض 
النادي  اإدارة  من  مقرب 
ات�شاالت  يف  ك�شفت  القبائلي 
االأمر  اأن  اأم�ض  »الو�شط«  مع 
فنية الأن كل  باأ�شباب  يتعلق  ال 
مالل  اإدارة  ان  االأمر  يف  ما 
تقلي�ض  الالعب  على  عر�شت 
 100 مبلغ  اإىل  ال�شهري  راتبه 
التجديد  مقابل  �شنتيم  مليون 
رف�ض  املعني  ان  اإىل  معه 
العر�ض وهو الذي يتقا�شى مع 

الفريق مبلغ 150 مليون �شهريا، 
ي�شل  جعله  الذي  الدافع  وهو 
االإدارة  مع  م�شدود  اإىل طريق 
قبل  الرحيل  على  معها  ويتفق 
�شهرين عن نهاية العقد معها، 
حقائبه  املعني  حزم  حيث 
وغادر مدينة تيزي وزو بعدما 
املن�رصمة  اجلولة  لقاء  كان 
اأمام مولودية وهران االأخري له 

مع الت�شكيلة.
علجية  بن  ميلك  املقابل،  يف 
بع�ض  من  عديدة  ات�شاالت 
احل�شول  تريد  التي  الفرق 
معه  والتعاقد  خدماته  على 
ال�شتوي  للمركاتو  حت�شبا 
يتواجد  وانه  خا�شة  املقبل، 
هذا  يف  اإلتزام،  اي  من  حرا 
ال�شابق  الالعب  فاإن  ال�شدد 
عرو�شا  لديه  اجلزائر  الحتاد 
لدى  اللعب  اأجل  من  خليجية 
اإحدى الفرق هناك، اإىل جانب 
الوطنية  البطولة  من  فرق  اأن 
مهتمة بالتعاقد معه يف �شورة 
�شباب  �شطيف،  وفاق  اأندية 
ق�شنطينة و�شباب بلوزداد الذي 
بخدماته  الظفر  �شباق  دخل 

موؤخرا.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

تعر�ض  التي  الهزمية  بعد  وذلك 
القاهرة  مبلعب  الذهاب  يف  لها 
بهدفني دون رد، يف مباراة عرفت 
الأ�سود«  »الن�رس  ت�سكيلة  �سيطرة 
على اأطوارها مقابل تاألق احلار�ض 
الدويل للأهلي ال�سناوي الذي برز 
الأول  ال�سوط  يف  خا�سة  ب�سورة 
من املباراة واأنقذ فريقه من عدة 
اأهداف �سانحة، والتي عجز لعبو 
اأهداف  اإىل  ترجمتها  من  الوفاق 
اأهداف  قنا�ض  غياب  ب�سبب 
املهاجم  ف�سل  ظل  يف  حقيقي 
اإىل  احلبيب بوقلمونة يف الو�سول 
ال�سباك وعجزه عن التهديف رغم 
ورغم  اأمامه،  كانت  التي  الفر�ض 
الثالث  اللقب  اإحراز  يف  الف�سل 
ان  اإل  الوفاق  تاريخ  للمناف�سة يف 
الذي  وهو  ب�رسف  خرج  الأخري 
اأحد عمالقة  اأمام  للند  الند  وقف 
لعبوه  وخانت  الإفريقية  الكرة 
النهائي  اأجل تن�سيط  التجربة من 

الثاين بعد اأربعة اأعوام.
م�ساندة  املواجهة  و�سهدت 
اأن�سار  من  كبرية  جماهريية 
وغزوا  بقوة  تنقلوا  الذين  الفريق 

ماي  الثامن  ملعب  مدرجات 
وبقي  املدرجات  ملئوا  بعدما 
الآلف منهم خارج امللعب ب�سبب 
عدم تواجد اأماكن �ساغرة ملتابعة 
وقفوا مع  اأين  امللعب،  اللقاء من 
اللعب عبد املوؤمن جابو  رفقاء 
�سافرة  غاية  اإىل  و�ساندوهم 
الت�سكيلة  واأن  خا�سة  النهائية، 
كانت اأكرث فاعلية يف ال�سوط الثاين 
مرمى  اإىل  الو�سول  يف  وجنحت 
منا�سبتني  يف  ال�سناوي  احلار�ض 
كافيني  يكونا  وت�سجيل هدفني مل 
على  التناف�ض  وموا�سلة  للتاأهل 

التتويج القاري.

الطاو�شي: نق�ص 
الرتكيز خاننا ونحتاج 

للعمل على الفعالية 
الهجومية

ر�سيد  املغربي  املدرب  برر 
فريقه  اإق�ساء  اأ�سباب  الطاو�سي 
من الدور ن�سف النهائي للمناف�سة 
الذي  الرتكيز  نق�ض  اإىل  القارية 
واجهه لعبوه على اأر�سية امليدان 
ذ، م�ستطردا خلل تن�سيطه الندوة 

املواجهة  نهاية  عقب  ال�سحافية 
ول  قويا  مناف�سا  واجهوا  اأنهم 
اإل  كثريا  الهزمية  اإىل  يتعر�ض 
اأنهم جنحوا يف التفوق عليه، وهي 
من  كافية  تكن  مل  التي  النتيجة 
اأجل املرور اإىل النهائي، مو�سحا 
اأنهم مطالبون بالعمل على حت�سني 
خلل  للفريق  الهجومي  اللعب 
الفرتة املقبلة، م�سيفا ان حار�ض 
وتاألق  امل�ستوى  يف  كان  الأهلي 
اخلطرية  للكرات  الت�سدي  يف 
من  وحرمهم  اأ�سباله  �سنعها  التي 
يف  ي�ساهم  كان  اأثق  فوز  حتقيق 

التاأهل.

كارتريون: الوفاق 
ي�شتحق االحرتام 

وفريقي مل يكن يف 
يومه

امل�رسي  الأهلي  مدرب  اعرتف 
الوفاق  باأحقية  كارتريون  باتريك 
الكبرية  املباراة  نظري  الفوز  يف 
التي قدمها، حيث اأو�سح املدرب 
ال�سطايفي  النادي  اأن  الفرن�سي 
والتقدير  الحرتام  وي�ستحق  كبري 

على  اأمامهم  قدمه  ما  نظري 
كارتريون  و�سّدد  امليدان،  اأر�سية 
اأن فريقه مل يكن يف يومه واأرجع 
لعبيه  جاهزية  عدم  اإىل  ذلك 
من  موؤخرا  عادوا  الذي  الدوليني 
املنتخب  ترب�ض  يف  امل�ساركة 

امل�رسي.

الوفاق  من  العبني   4
يف الت�شكيلة املثالية

للدور  املثالية  الت�سكيلة  تخلو  مل 
م�سابقة  من  النهائي  ن�سف 
لعبي  من  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
من  الإق�ساء  رغم  �سطيف  وفاق 
الت�سكيلة  �سهدت  اأين  املناف�سة، 
التي ك�سف عنها الحتاد الإفريقي 
لعبني  اأربعة  تواجد  القدم  لكرة 
ويتعلق  ال�سطايفي  النادي  من 
الأمر بكل من احلار�ض م�سطفى 
خلل  كبري  اأداء  قدم  الذي  زغبة 
من  والإياب  الذهاب  مباراتي 
اإىل  للمناف�سة،  الذهبي  املربع 
واأكرم  بكري  جابو،  من  كل  جانب 
الدويل  جانب  غلى  جحنيط، 

اجلزائري يو�سف بليلي.

اجلمهور ال�شطايفي كان يف املوعد و�شجع الالعبني رغم مرارة االإق�شاء

غياب الفاعلية الهجومية تنهي مغامرة الوفاق يف املناف�سة القارية
انتهت مغامرة نادي وفاق �شطيف من الدور ن�شف النهائي ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا بعد االإق�شاء اأمام االأهلي 

امل�شري يف مباراة االإياب التي جمعت الفريقني �شهرة اأول اأم�ص على ملعب الثامن ماي، اأين مل يكن الفوز الذي �شجله 
ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية اأمام جمهوره بهدفني لواحد كافيا من اجل بلوغ مباراة النهائي ومالقاة الرتجي 

التون�شي الذي عرب مناف�شه برميريو دي اأوغو�شتو االأنغويل 

اأداوؤه يقربه من العودة اإىل املنتخب الوطني

باليلي: املباراة �ستبقى 
را�سخة يف الذاكرة

كرو�س يرد على تقارير 
الأزمة مع لوبيتيغي

اجلزائري  الدويل  اللعب  اأكد 
الرتجي  فريقه  اأن  بليلي  يو�سف 
م�ستحقا  تاأهل  حقق  التون�سي 
مناف�سة  من  النهائية  املباراة  اإىل 
الفوز  بعد  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
اأوغو�ستو  برميريو  مناف�سة  على 
انتهت  مثرية  مباراة  يف  الأنغويل 
على  التون�سي  النادي  لفائدة 
بليلي  وقال   ،2-4 بنتيجة  ملعبه 
الإعلم  ن�رسها  ت�رسيحات  يف 
مباراة  لعبوا  اأن  اأم�ض  التون�سي 
يف  خالدة  تكل  �سوف  تاريخية 
�سيطروا  اأنهم  م�سيفا  الذاكرة، 
اإنهاء  يف  وجنحوا  اأطوارها  على 
قدموا  بعدما  ل�ساحلهم  اللقاء 
امليدان  اأر�سية  على  عليهم  ما 
على  مطلق  ب�سكل  وال�سيطرة 
كان  قوي  مناف�ض  اأمام  اأطوارها 
لديه الرغبة يف التاأهل، م�ستطردا 
اأن زملئه كان دورهم حا�سما يف 
اإىل  الرتجي  وقيادة  الأهم  حتقيق 
الأوىل  القارية  املناف�سة  نهائي 
م�ستوى  على  ال�سمراء  القارة  يف 
اإىل  فريقه  بليلي  وقاد  الأندية. 
�سهدت  مباراة  يف  �سعب  فوز 
امل�ستطيل  على  والت�سويق  الإثارة 
افتتح  هدفا  �سجل  اين  الأخ�رس، 
ربع  مرور  بعد  الت�سجيل  باب  به 

املواجهة  انطلق  على  �ساعة 
بنجاح  �سددها  جزاء  ركلة  عرب 
طريقه  يف  الرتجي  كان  وقت  ويف 
متعادل  كان  عندما  الإق�ساء  نحو 
يف النتيجة يف الدقيقة 64 بهدفني 
يف  هزميته  بعد  �سبكة  كل  يف 
اأنغول بهدفني لواحد، فاإن لعبي 
يف  جنح  التون�سية  العا�سمة  نادي 
ت�سجيل هدفني يف اآخر ربع �ساعة 
على  الطاولة  قلبا  املقابلة  من 
التاأهل  تاأ�سرية  ومنحا  املناف�ض 

اإىل نهائي ال�سومبيونزليغ.
املباريات  يف  بليلي  اأداء  وياتي 
ليجعل  التون�سي  ناديه  مع  اخلرية 
الناخب  لدى  تزداد  ال�سغوط 
اأجل  من  بلما�سي  جمال  الوطني 
مدينة  ابن  اإىل  اللتفاتة  منح 
املنتخب  اإىل  وال�ستدعاء  وهران 
من  مر�سحا  كان  بعدما  الوطني 
اأجل توجيه الدعوة له يف الرتب�ض 
ال�سابق حت�سبا ملباراة البنني �سمن 
الت�سفيات  من  الرابعة  اجلولة 
اإفريقيا للأمم،  كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة 
العا�سمة  يقرتب لعب احتاد  اأين 
ال�سابق من العودة اإىل بيت اخل�رس 
الأعوام  خلل  عنه  ا�ستبعاده  بعد 

الأخرية.
عي�شة ق.

كرو�ض  توين  الأملاين  دافع 
عن  مدريد  ريال  و�سط  جنم 
وطالب  لوبيتيغي،  جولني  مدربه 
با�ستمراره على راأ�ض قيادة الفريق 
على  لريد  القادمة،  الفرتة  خلل 
اأزمة  بوجود  التي زعمت  التقارير 
يف  كرو�ض  وقال  الطرفني،  بني 
انت�سار  ت�رسيحات �سحفية عقب 
يف  بلزن  فيكتوريا  على  امللكي 
دوري اأبطال اأوروبا: »نرغب يف اأن 
اإنه مدرب جي،  لوبيتيغي،  ي�ستمر 
كرو�ض  واأعرب  راأيي«،  هو  هذا 
البارزين  اللعبني  من  يعد  الذي 
داخل  القوي  النفوذ  اأ�سحاب  من 
عن  امللكي  ملب�ض  خلع  غرفة 

تاأييده املطلق للمدرب الإ�سباين.
يف  للغاية  وا�سًحا  كرو�ض  وكان 
اأكد  حيث  لوبيتيغي،  عن  دفاعه 

يوؤيدون  الفريق  لعبي  جميع  اأن 
واأردف:  املدرب،  وي�ساندون 
�ساهد  اجلميع  اأن  »اأعتقد 
اأن  واأدرك  ال�سابقة،  املباريات 
الأمور ل ت�سري ب�سكل جيد، ولكن 
و�سدد  الفريق«،  فاز  النهاية  يف 
ي�سعى  مدريد  ريال  اأن  كرو�ض 
املظلم،  النفق  من  اخلروج  اإىل 
يف  م�ساره  تغيري  اإىل  ويتطلع 
»نحن  واأمت:  املقبلة،  املباريات 
نقوم بكل ما يلزم من اأجل حتقيق 
من  �سنغري  باأننا  اأثق  جيدة،  نتائج 
موقفنا هذا مع لوبيتيغي«. وكانت 
تقارير �سحفية زعمت اأن العلقة 
توترت بني كرو�ض ومدربه، ما دفع 
من  الأملاين  ل�ستبعاد  لوبيتيغي 

ت�سكيلة الفريق اأمام ليفانتي.
وكاالت        

 االأول ب�شبب االإ�شابة 
والثانية خليارات فنية

فيغويل وبن طالب يغيبان 
عن رابطة اأبطال اأوروبا

الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل غيابه عن  اللعب  �سّجل 

�سهرة  الرتكي  غالتا�رساي  فريقه  جمعت  التي  املقابلة 

دور  من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  الأملاين  ب�سالكه04  اأم�ض 

جمموعات رابطة اأبطال اأوروبا، حيث ك�سف مدرب النادي 

ميدان  ملتو�سط  ا�ستدعائه  عدم  اأن  تريمي  فاحت  الرتكي 

والتي  الإ�سابة  اإىل معاناته من  اإىل املقابلة يرجع  اخل�رس 

الدوري  �سمن  املن�رسم  اجلمعة  ناديه  رفقة  تلقاها  كان 

الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف  لعبها  مباراة  يف  املمتاز  الرتكي 

والتي منعته من مواجهة ال�سيف الأملاين. من جهته، �سجل 

دكة  على  باجللو�ض  املباراة  بداية  طالب  بن  نبيل  مواطنه 

غلى  حتويله  �سالكه04  يف  مدربه  ف�سل  بعدما  الحتياط 

التي  والأخطاء  امليدان  اأدائه على  تراجع  الحتياط عقب 

الأ�سبوع  نهاية  الأملاين  الدوري  مباراة  خلل  فيها  ت�سبب 
املا�سي اأمام نادي فريدر برمين.

ع.ق.

حمرز ممررا حا�سما ويقود املان 
�سيتي للفوز باأوكرانيا

املمتاز نهاية الأ�سبوع املنق�سي، عاد ليقدم م�ستويات رجل مباراة فريقه امام برينلي �سمن الدوري الجنليزي التاألق على امليادين خلل الفرتة الأخرية وبعدما اختري متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية مباراة كبرية ووا�سل دور جمموعات مناف�سة رابطة اأبطال اأوروبا، حيث قدم �ساختار دوني�ستيك بثلثية نظيفة �سمن اجلولة الثالثة من التنقل الذي قاده اإىل اأوكرانيا من اأجل مواجهة امل�سيف فريقه مان�س�سرت �سيتي الجنليزي اإىل العودة بالفوز من الثقة التي و�سعها فيه مدربه بيب غوارديول بعدما قاد كان اللعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز عند حمل 
عالية و�ساهم يف الفوز الذي عاد به املان �سيتي من 

الفرن�سي اعتلء املجموعة ال�ساد�سة بر�سيد 6 نقاط على نهاية اللقاء، و�سمح هذا الفوز لرفقاء خرج نادي لوهافر عرب زميله الربتغايل برناردو �سيلفا قبل 20 دقيقة على التمريرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف الثالث لفريقه حيث ترك ب�سمته يف املباراة التي لعبها كاملة بعدما منح اأوكرانيا. ودخل حمرز اللقاء �سمن الت�سكيلة الأ�سا�سية 
بعد نقطة عن امللحق اوملبي ليون الفرن�سي.
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مورينيو يرف�ض الت�شكيك يف لوكاكو
اأكد جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد ثقته يف 
عودة املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اإىل هز ال�سباك، رغم 

�سيامه عن التهديف يف اآخر 8 مباريات للفريق الإجنليزي، قال 
مورينيو يف ت�رصيحات �سحفية، عقب خ�سارة مان�س�سرت يونايتد 
اأمام جوفنتو�س يف دوري اأبطال اأوروبا، اإن املهاجم البالغ 25 

عاًما يعاين على كافة الأ�سعدة، لكنه رف�س الت�سكيك يف قدراته 
ذاتها، واأ�ساف مورينيو: »الأمر ل يتعلق فقط بعدم ت�سجيل 

ا وحتركاته ومل�ساته«، وتابع: »اإنه  الأهداف، لكن يتعلق بثقته اأي�سً
ل ي�ساعد يف ترابط الفريق خالل املباراة، لكنه مهاجمنا وهو 
لعب جيد ونحن نثق فيه«، ونوه: »روميلو �سخ�س يلعب بجدية 
ويتحلى بالحرتافية، �سيعود اإىل الت�سجيل يف يوم ما و�سي�ستعيد 

الثقة«، وي�ست�سيف مان�س�سرت يونايتد مناف�سه اإيفرتون يف الدوري 
الإجنليزي املمتاز الأحد املقبل.

ليفاندوفي�شكي: اأ�شعر بالراحة يف ميونخ
د روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ اأَنّ انت�سارات فريقه يعود الف�سل  اأَكّ
فيها لكافة الالعبني، م�سرًيا اإىل كونه جزًءا من منظومة تبذل كل �سيء من اأجل 

انت�سارات الفريق البافاري، وقاد ليفاندوف�سكي بايرن، للفوز على اآيك اأثينا 
2-0 باجلولة الثالثة من دور جمموعات دوري اأبطال اأوروبا، بعدما �سجل هدف 

فريقه الثاين، وقال املهاجم البولندي يف ت�رصيحات ل�سحيفة »�سبورت بيلد« 
الأملانية اأم�س: »اأ�سعر براحة بالفعل يف ميونخ، واأفعل ما بو�سعي من اأجل فوز 
الفريق«، واأ�ساف: »لكن الف�سل يعود للفريق باأكمله؛ لأَنّ اجلميع يبذل اأق�سى ما 
لديه للنجاح هنا، فالأمر ل يتعلق بي فقط«، واختتم: »اعتدت دائًما على اللعب 
حتت ال�سغط يف اأعلى امل�ستويات، وهذا ما يطلبه النادي مني وكذلك اأطلبه من 

نف�سي، واأ�ستطيع التعامل مع ذلك«.

 الإ�شابة تهدد مار�شيلو 
بالغياب يف الكال�شيكو

تعر�س الظهري الأي�رص مار�سيلو لإ�سابة،قد تُبعده عن مباراة الكال�سيكو،يف لقاء 
ريال مدريد الإ�سباين اأمام فيكتوريا بلزن الت�سيكي يف دوري اأبطال اأوروبا.، 

اأُ�سيب الالعب يف الدقائق الأخرية من اللقاء الذي جاء يف اجلولة الثالثة، بعد 
تدخل قوي من لعب الفريق الت�سيكي، وكان مار�سيلو قد �سجل هدف امللكي 
الثاين والذي اأنهى �سل�سلة النتائج ال�سلبية، وهو هدفه الثاين الأ�سبوع احلايل 

بعدما �سجل يف �سباك ليفانتي يف الدوري الإ�سباين.

ت�شيل�شي ميدد عقد األون�شو 5 اأعوام اإ�شافية
اأعلن نادي ت�سيل�سي الإجنليزي ر�سميا متديد بقاء جنمه الإ�سباين ماركو�س 
األون�سو خلم�س �سنوات قادمة، تنتهي يف �سيف 2023، وقال األون�سو البالغ 27 

عاما يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي للنادي الإجنليزي: »اأنا �سعيد جًدا بالبقاء 
هنا لفرتة اأطول، وال�ستمرار باللعب يف اأحد اأف�سل الفرق يف العامل، لقد 

كنت هنا ملو�سمني واأتطلع للمزيد«، وقالت املديرة الريا�سية للنادي، مارينا 
جرانفو�سكايا: »نحن �سعداء بتجديد عقد ماركو�س األون�سو، يف املو�سمني 

املا�سيني تطور ب�سكل كبري، واأ�سبح لعبا مهما للنادي«، وتابعت »لقد �ساعدنا 
على الفوز بالدوري الإجنليزي، واأ�سبح لعبًا دولًيا مع منتخب بالده«.

ويلعب األون�سو يف عدة مراكز يف اجلانب الأي�رص من امللعب وظهر للمرة الأوىل 
مع البلوز يف الفوز على لي�سرت �سيتي يف كاأ�س الرابطة الإجنليزية، وكان اأول 
ظهور له يف الدوري الإجنليزي اأمام هال �سيتي، واأ�سبح اأول لعب يف تاريخ 

الربميريليغ يحقق الفوز يف اأول 14 مباراة اأ�سا�سية له مع فريق واحد، وخا�س 
األون�سو 92 مباراة مع البلوز حتى الآن �سجل فيها 15 هدفا.

اليويف يحرج ال�شياطني احلمر
الإيطايل  جوفنتو�س  نادي  هزم 
يونايتد  مان�س�سرت  م�ست�سيفه 
الثالثة  اجلولة  يف   0-1 الإجنليزي 
الثامنة  املجموعة  مناف�سات  من 
اأم�س،  اأول  اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
ممتاز  اأول  �سوط  اليويف  وخا�س 
جمريات  على  فيه  �سيطر  فنياً 
باولو  الأرجنتيني  له  و�سجل  اللعب 
الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  ديبال 
17، ويف ال�سوط الثاين ورغم حت�سن 
مورينيو  جوزيه  املدرب  فريق  اأداء 
على  بقيت  النتيجة  اأن  اإل  الن�سبي، 
حالها ليح�سد فريق املدرب األيغري 
النقاط الثالث التي عززت �سدارته، 
 9 العجوز  ال�سيدة  ر�سيد  و�سار 
نقاط، بفارق 5 نقاط عن ال�سياطني 
احلمر، يف حني يحتل فالن�سيا املركز 
الثالث بنقطتني بعد تعادله مع يونغ 
ال�سوي�رصي 1-2 ويحتل الأخري  بويز 

املركز الرابع بنقطة واحدة.
من جهته، فاز ريال مدريد الإ�سباين على �سيفه فيكتوريا بلزن الت�سيكي 2-1 من مباريات املجموعة ال�سابعة، ومل يقدم ريال 
مدريد ما هو منتظر منه بعد �سل�سلة نتائجه ال�سلبية منذ قرابة �سهر من الآن، لكنه متكن من الفوز يف النهاية رافعاً ر�سيده اإىل 
6 نقاط بال�سدارة مع روما الإيطايل، وافتتح الفرن�سي كرمي بن زمية الت�سجيل ثم اأ�ساف الربازيلي مار�سيلو الهدف الثاين، قبل 
اأن يذلل هرو�سوف�سكي الفارق قبل انتهاء املباراة بربع �ساعة. فيما جتاوز روما �سقوطه اأمام �سبال يف الدوري واقتن�س فوزاً 
بغاية الأهمية على �س�سكا مو�سكو بنتيجة عري�سة على �سيفه �س�سكا مو�سكو الرو�سي 3-0 من مباريات املجموعة ال�سابعة، 
وتابع روما �سحوته يف البطولة حمققاً فوزه الثاين توالياً عقب خ�سارته يف اجلولة الأوىل من ريال مدريد حامل اللقب، وافتتح 
البو�سني دزيكو الت�سجيل لروما ثم عّزز النتيجة بنف�سه قبل نهاية ال�سوط الأول بدقيقتني، واأ�ساف الرتكي املتاألق موؤخراً اآندر 
الهدف الثالث لفريقه لريفع روما ر�سيده اإىل �ست نقاط وهو ذات ر�سيد ريال مدريد الذي انت�رص على فيكتوريا بلزن الت�سيكي 
2-1، وجتّمد ر�سيد اخلا�رص عند اأربع نقاط فيما يقبع الفريق الت�سيكي يف املركز الأخرية بنقطة وحيدة. بينما تابع بايرن 
ميونيخ الأملاين �سحوته على ح�ساب م�سيفه اأيك اثينا اليوناين عندما تغلب عليه 2-0 من مناف�سات املجموعة اخلام�سة، ورفع 
الفريق البافاري ر�سيده اإىل 7 نقاط بعد فوزه يف اجلولة الأوىل على بنفيكا الربتغايل ثم تعادله على اأر�سه مع اأجاك�س اأم�سرتدام 
الهولندي 1-1، يف حني مني اأيك اثينا بخ�سارته الثالثة تواليا، وافتتح لعب الو�سط ال�سباين خايف مارتينيز الت�سجيل لبايرن 
ميونيخ، ووجه الفريق البافاري �رصبة قا�سية لأمال ايك اثينا بالعودة يف املباراة باإ�سافته الهدف الثاين بف�سل ليفاندوف�سكي 
. واأهدر فالن�سيا نقطتني ثمينتني واكتفى بالتعادل مع يونغ بويز ال�سوي�رصي 1-1 بقي فالن�سيا بال فوز بعد �سقوطه يف اجلولة 
الفريقني  باأن  �سلبا معه، علما  بتعادله  يونايتد  بنقطة من مان�س�سرت  يعود  اأن  داره 0-2، قبل  اأمام جوفنتو�س يف عقر  الأوىل 

الإجنليزي والإيطايل يلتقيان يف ملعب اأولد ترافورد مبدينة مان�س�سرت م�ساء الثالثاء اأي�سا.

وجه بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي، اإ�سادة خا�سة 
باأداء لعبيه يف اأول 45 دقيقة خالل النت�سار 3-0 خارج 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  دونيت�سك  �ساختار  اأمام  اأر�سه 
وبداأ  امل�سوؤولية،  توليه  منذ  للفريق  اأداء  اأف�سل  واعتربه 
�سيتي م�سريته يف دوري الأبطال باخل�سارة على اأر�سه اأمام 
الأملاين،  وفاز على هوفنهامي  تعافى  لكنه  ليون،  اأوملبيك 
قبل اأن ي�سيطر على �ساختار ويحقق فوزا م�ستحقا بف�سل 
الأول  ال�سوط  يف  لبورت  وامرييك  �سيلفا  ديفيد  هديف 

والبديل برناردو �سيلفا بال�سوط الثاين.

وقال غوارديول الذي توىل تدريب �سيتي قبل بداية مو�سم 
�سوط  اأف�سل  هو  الأول  »�سوطنا  لل�سحفيني:   2017-2016
من  الكثري  »�سنعنا  واأ�ساف  موا�سم«،   3 اآخر  يف  لنا  اأول 
الو�سول  قرب  حتى  الفر�س  املناف�س  ي�سنع  ومل  الفر�س 
اخل�سارة  بعد  كبري  ل�سغط  تعر�سنا  الأخرية،  الدقائق  اإىل 
اأمام ليون لكننا الآن يف موقف جيد، ن�ستطيع التحكم يف 
يت�سدر املجموعة  �سيتي  بات  الفوز  وبعد هذا  م�سرينا«. 
ليون  واحدة عن  نقطة  وبفارق  نقاط   6 بر�سيد  ال�ساد�سة 

�ساحب املركز الثاين.

غوارديول: لعبنا اأف�شل �شوط يف 3 موا�شم

ديبال: جوفنتو�ض حتلى بالذكاء
ا بالهدف ال�سنوات الأخرية اكت�سبنا املزيد من الثقة باأنف�سنا. نحن نعرف ما ميكننا القيام به، والأ�سباب التي مل جتعلنا نفز باللقب ل�سالح اليويف: »اأظهرنا املزيد من الذكاء ولعبنا ب�سكل جيد اليوم، لقد دافعنا بقوة يف الدقائق الأخرية«، واأ�ساف: »يف ترافورد بدوري اأبطال اأوروبا اأول اأم�س، وقال ديبال يف ت�رصيحات ل�سبكة »�سكاي اإيطاليا«، بعد املباراة التي انتهت قال الأرجنتيني باولو ديبال اإن فريقه جوفنتو�س حتلى بالذكاء يف مواجهته اأمام مان�س�سرت يونايتد، على ملعب اأولد  كان رائًعا، بالطبع لي�س من ال�سهل اللعب هنا«.اإ�سايف«، واختتم: »يف ال�سوط الأول ح�سلنا على بع�س امل�ساحات، لكن يف ال�سوط الثاين دافعنا ب�سكل جيد. ال�سوط الأول الذي �سجلته يف وميبلي، اإنها مالعب رائعة ودائًما ما حتلم باللعب بها، جوفنتو�س مل يفز هنا لفرتة طويلة، وهذا اأمر من قبل، الآن يجب اأن نوا�سل هكذا«، وعن ت�سجيله يف اأولد ترافورد، تابع: »هذا اأمر ل ين�سى، اإنه يذكرين اأي�سً
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الطيب �شالح .. �شرية و�شهادات من حمطات العمر
يف كتاب “الطيب �سالح – �سري و�سهادات من حمطات العمر”، يعر�ض موؤلفه الكاتب د. خالد غازي ملا دار بينه وبني �ساحب ال�سرية الروائي ال�سوداين 

الراحل، فعندما عر�ض املوؤلف الكتاب، الذي ي�سّم حوارات و�سهادات ل�ساحب ال�سرية الطيب �سالح قبل وفاته ب�سهور قليلة، عّلق الطيب �سالح بقوله: 
اجلهد”. هذا  لتبذل  واأ�سمخ مني قامة  اأهم مني  من هو  و�سهادات، هناك  جمع حوارات  يف  �ساغل نف�سك بي  واهلل  اأنت  اأخي  “يا 

م٫�ض
�أن  بعد  �إنه  �مل�ؤلف:  يق�ل 
طبعته  يف  �لكتاب  من  �نتهى 
�صالح  )�لطيب  بعن��ن  �لأوىل 
�لعمر(  حمطات  من  �أور�ق   ..
ل�صاحب  بالربيد  ن�صخة  �أر�صل 
عاد  �ملظروف  لكن  �ل�صرية، 
ومكت�ب  �أخرى  مرة  للم�ؤلف 
�أر�صل  ملن  ي�صلم  “مل  عليه 
�إليه”، لأن �مل�ت كان قد �صبق 

�صاعي �لربيد.
وي�صف �مل�ؤلف �صاحب �ل�صرية 
باأنه رو�ئي غريب، �صّجل ��صمه 
كاأحد قامات �لرو�ية يف �لعامل 
�لعربي بل ويف �لعامل، بالرغم 
معدودة،  رو�يات  كتب  �أنه  من 
ممّيزة  �أعمالً  ترك  بل 
غر�ئبيتها  من  متّيزها  ينبع 
ومفرد�تها �مل�صح�نة بدللت 

عميقة.

لعنة الهجرة 
لل�سمال

�لطيب  رو�ية  عن��ن  يف  وكما 
�صالح �ل�صهرية “م��صم �لهجرة 
ما  �مل�ؤلف  ينقل  لل�صمال”، 
قاله �صاحب �ل�صرية عن نف�صه 
باأنه كمن �أ�صابته لعنة �لهجرة  
يف  ُولد  قد  فه�  �ل�صمال،  �إىل 
قرية َكْرَمكْ�ل يف �إقليم مروي 
عا�ش  لكنه  �ل�ص�د�ن،  �صمايل 
على �صفاف �لنيل يف �لعا�صمة 
�أن  قبل  �لقاهرة،  �مل�رصية 
لندن  بني  متنقاًل  نف�صه  يجد 
وباري�ش و�لدوحة، بالرغم من 
كانت  �لدو�م  على  �أمنيته  �أن 
يف  �لنيل  منابع  �إىل  يرحل  �أن 

�حلب�صة.
لكن وعلى �لرغم من �لرتحال 
�ل�صرية  ل�صاحب  �مل�صتمر 
�لطيب  �أن  �إل  �ل�صمال،  نح� 
�صالح يق�ل عن بلده �ملنتمي 

فاأنا  �ل�ص�د�ن،  )�أما  للجن�ب: 
وحيثما  ج��نحي،  بني  �أحمله 
هذ�  �أذهب،  وحيثما  ذهبت 
و�لالنهائي  �لبد�ئي  �ل�جع  ه� 
مليء  بلد  �ل�ص�د�ن  �لأول، 
و�لروحي،  �لنف�صي  بالرث�ء 
فيه  وم��هب،  طاقات  فيه 
من  كان  �إبد�ع..  ورجال  ن�صاء 
�ل�ص�د�ن  يك�ن  �أن  �ملمكن 
�ل�ص�د�ن  �ص�رة..  �أح�صن 

حا�رصة يف خميلتي �أكرث(.
بلده  �صالح  �لطيب  وي�صف 
�ل�جع  )�ل�جع  باأنه:  �ل�ص�د�ن 
�لأول(  و�لالنهائي  �لبد�ئي 
عن  ر�صائه  بعدم  ي�صي  مبا 
�لأو�صاع يف بالده حيث يق�ل: 
)يك�ن �ل�ص�د�ن �أح�صن �ص�رة(، 
يك�ن  �أن  مينع  مل  ذلك  �أن  �إل 
لق�صايا  �صالح  �لطيب  �نحياز 
بالده �نحياز�ً معرّب�ً عن فكره 
وروؤيته بال قيد ول �رصط، ول 
�نحياز لفكر حزب �أو جماعة.

�صاحب  �إن  �مل�ؤلف:  ويق�ل 
بـ”عبقري  وي�صفه  �ل�صرية، 
يف  تطّرق  �لعربية”  �لرو�ية 
و�جلن�ش  �ل�صيا�صة  �إىل  �أعماله 
تطّرق  كما  و�ملجتمع، 
�حل�صارتني  بني  لالختالفات 
ويعترب  و�لغربية،  �لعربية 
�ل�صرية  �صاحب  �أن  �مل�ؤلف 
�لق�صرية،  ق�ص�صه  خالل  من 
يقف يف �صف و�حد مع جنيب 

حمف�ظ وي��صف �إدري�ش.
عليه  �عتاد  ما  خالف  وعلى 
تق�صيم  من  �لعرب  �مل�ؤلف�ن 
�أب��ب،  �أو  ف�ص�ل  �إىل  كتبهم 
كتابه  يف  غازي  خالد  د.  فاإن 
�أن  �ختار  �أيدينا  بني  �لذي 
يق�ّصم كتابه عن �لطيب �صالح 
�لب��بة  وب��بتني،  مقدمة  �إىل 
ل�صاحب  �صري�ً  ت�صّم  �لأوىل 
باأنها  �مل�ؤلف  و�صفها  �ل�صرية 
�لزمن”،  حمطات  يف  “�أور�ق 
فت�صّم  �لثانية  �لب��بة  �أما 
قرب  عن  �إن�صانية  �صهاد�ت 

من  كل  كتبها  �صالح  للطيب 
�أحمد عبد  �ل�صلحي،  �إبر�هيم 
�ملعطي حجازي، ب�صري حممد 
�صالح، د. ح�صن �أب�رص �لطيب، 
�صالح،  حممد  �أحمد  �صالح 
حممد  د.  جربيل،  طلحة 
حممد  �ل�ص��ش،  �إبر�هيم 
�حل�صن �أحمد ، د. حممد خري 

عثمان، حممد �صالح خ�رص.

من�سي وم�سطفى 
�سعيد

�لطيب  ح�ل  �صهادته  ويف 
�إبر�هيم  يجيب  �صالح، 
�ل�صلحي عن �ص�ؤ�ل كبري �صغل 
�ل�صباب  من  �لآلف  مئات 
و�لفتيات �لعرب، بل و�لأجانب 
�لذين �فتتن�� ب�صخ�صية �لفتى 
م�صطفى  �ل�ص�د�ين  �ل�صاب 
�صعيد يف رو�ية “م��صم �لهجرة 
لل�صمال”، هذه �ل�صخ�صية �لتي 

�كت�صت بث�ب زئر �لن�صاء و�صياد 
�لفر�ئ�ش من فاتنات �لإجنليز 
فلل�هلة  �ل�صباب،  بالد  يف 
�لأوىل ظن كل من قر�أ “م��صم 
�لهجرة لل�صمال” �أن م�صطفى 
�صعيد ه� �لطيب �صالح نف�صه، 
خا�صة مع وج�د تقاطعات يف 
و�صخ�صية  �لرو�ئية  �ل�صخ�صية 
�لذي ل  �ل�ص�ؤ�ل  م�ؤلفها، وظل 
جانب  من  �إعجاب  من  يخل� 
جانب  ورغبة  وفتنة  �ل�صباب 
من �لفتيات �ملفت�نات ب�صحر 
�لبخ�ر  وطق��ش  �ل�رصق 
�صالح  �لطيب  هل  �ل�ص�د�ين، 
�صعيد؟  م�صطفى  نف�صه  ه� 
�لطيب  تركها  �لتي  و�لإجابة 
ك�صفها  �إجابة،  بال  لغز  �صالح 
�صهادته  يف  �ل�صلحي  �إبر�هيم 
�صالح  �لطيب  �صديقه  ح�ل 
�صعيد  م�صطفى  �أن  بتاأكيد 
�لطيب  �ختلقها  �صخ�صية 
ودقة  بحرفية  ور�صمها  �صالح 
ليدلل على �رص�ع بني عاملني 

قد  لكن  يختلفان  متباينني 
�مل�صاو�ة،  قدم  على  يلتقيان 
لكن ل �صلة لها من قريب ول 
من بعيد بال�صخ�صية �حلقيقية 
للطيب �صالح حتى يف عنف��ن 
�إقامته  فرتة  وخالل  �صبابه 
وعمله يف �لعا�صمة �لربيطانية 

لندن.
�صخ�صية  كانت  �إذ�  لكن 
“م��صم  يف  �صعيد  م�صطفى 
�صخ�صية  لل�صمال”  �لهجرة 
خيالية، فاإن �صخ�صية �صديقه 
)من�صي(،  �لقبطي  �مل�رصي 
بالرغم  حقيقية  �صخ�صية  هي 
�لأ�صط�رية،  مالحمها  من 
�لقدر�ت،  خارق  لرجل  فهي 
�لأدو�ر  بكل  يق�م  �أن  ي�صتطيع 
عا�ش  تناق�صها،  من  بالرغم 
ملة  على  ومات  ملة  على 
مي�ت  عندما  لكنه  �أخرى، 
يرتك مزرعة من مائتي فد�ن 
�إجنلرت�، ومزرعة من مائة  يف 
�ملتحدة،  �ل�ليات  يف  فد�ن 

جن�ب  يف  �أجنحة  ذ�  وق�رص�ً 
و��صنطن،  يف  وبيتاً  �إجنلرت�، 

ومطعماً، و�رصكة �صياحية.
�لطيب،  �أب�رص  ح�صن  د.  �أما 
�صالح  �لطيب  و�صف  فقد 
�أبي  �لأثري  �صاعره  �صاأنه  باأنه 
مالأ  �لذي  �ملتنبي  �لطيب 
�لدنيا و�صغل �لنا�ش، وت�ّطدت 
مكانته يف �لآفاق، كما �أ�صار د. 
�أعمال  �نت�صار  �أن  �إىل  ح�صن 
تقت�رص على  �صالح مل  �لطيب 
�جلمه�ر �لعربي و�للغة �لعربية 
�أعماله  ترجمت  بل  فقط، 
للغات �لإجنليزية، و�لفرن�صية، 
و�لأملانية،  و�لت�صيكية، 
و�ليابانية،  و�ل�صينية، 
و�لإ�صبانية،  و�ملجرية، 
و�له�لندية،  و�لإيطالية، 
و�لب�لندية،  و�لرتكية، 
و�لبلغارية،  و�لرنويجية، 
و�ملجرية،  و�ل�صالفية، 
وحتى  و�لك�رية،  و�لدمناركية، 

�للغة �لعربية.

نقاد يدر�شون ثوابت الرواية العربية املعا�شرة ومتغرياتها
ل ي�صّجل �ل�رصد و�قًعا، �أو يعك�ش 
حقيقة قائمة، �إمّنا يق�م برتكيب 
للع��مل  مناظرة  متخّيلة  ع��مل 
يف  �لتاأويل  فيتدّخل  �ل��قعّية، 
بينها،  فيما  �لتماثل  �أوجه  ك�صف 
“دي��ن  �لرو�ية  �أ�صبحت  وقد 
بتمثيل  قامت  لأنها  �لعرب” 
�رصدي متنّ�ع لأح��ل �ملجتمعات 
جمازيا  بحثا  وقدمت  �لعربية، 
�ل�صيا�صية،  �ل�رص�عات  يف 
و�ملذهبية، و�لعرقية، مبا يف ذلك 
و�حلريات.  و�لآمال،  �له�يات، 
من  �لأخرية  �لعق�د  �صهدت  وقد 
جذريا  حت�ل  �لع�رصين،  �لقرن 
للرو�ية  �لتمثيلية  �ل�ظيفية  يف 
مدونة  جمرد  تعد  �لتي  �لعربية 
حكاية  تعر�ش  �صفافة  ن�صية 
كثري  يف  �أ�صبحت،  �إمنا  متخيلة، 
ميكن  بحث،  �أد�ة  مناذجها،  من 
و�لتاريخ،  �لعامل،  ��صتك�صاف  بها 
تت�صّكل  �لتي  و�لكيفية  و�لإن�صان، 

وطر�ئق  �ل�رصدية،  �ملادة  بها 
ثم  �ل�رصد،  و�أ�صاليب  تركيبها، 
تنبثق  خالها  من  �لتي  �لروؤى 
و�أخري�  �لفني،  �لبناء  عنا�رص  كل 
للن�ص��ش  �لتمثيلية  �لإحالت 
على مرجعيات بدرجات متعددة 
ي�ؤكد  ،مبا  �لتاأويل  م�صت�يات  من 
�لذي  �لعامل  مع  �ل�رصد  ��صتباك 
فاملجتمعات  متثيله،  يجري 
�لتاريخية،  �ل�رصود  طريق  عن 
و�لأدبية  و�لثقافية،  و�لدينية، 
وعن  نف�صها  عن  �ص�رة  ت�صّكل 
يف  وم�قعها  وقيمها،  تاريخها، 
�لعامل، ولكي ينجح �ل�رصد يف ذلك 

عليه �أن ير�عي “�لف�صاحة”.
�لناقد  عليه  يطلق  ما  هذ� 
�إبر�هيم  عبد�هلل  �لعر�قي 
�ل�رصدية  “�لف�صاحة  م�صطلح  
نظريا  ف�صله  وقد  �جلديدة”، 
�ل�رصدية  “�لف�صاحة  در��صته  يف 
�جلديدة �ملفه�م وبع�ش مناذجه 

كتاب  ت�صدرت  �لتي  �لتمثيلية” 
�ملعا�رصة:  �لعربية  “�لرو�ية 
عن  �ل�صادر  ومتغري�ت”  ث��بت 
يف  �لقطرية،  كتار�  م�ؤ�ص�صة 

خريف 2017.

االنفجار الروائي
�أما �لناقد  �ملغربي عبد �لرحمن 
“حت�لت  در��صته  يف  علي،  ب� 
�لرو�ية  يف  و�لدللة  �ل�صكل 
�لرو�ية  على  فريكز  �لعربية” 
�حلايل،  �لقرن  خالل  �لعربية 
�لرو�ية”  “ر�هن  ي�صميه  ما  وه� 
�لرو�ية  ر�كمته  مّما  �أولً  منطلقا 
من  وثانياً  جتارب،  من  �لعربية 
�لفكرة �لقائلة باأن �لأدب �لعربي 
�ملجتمع،  �أح�صان  يف  ين�صاأ 
وه�  وروؤى  فّناً  ينبثق  ومنه 
�لتي  �لر�هنة  �ملرحلة  �أن  يرى 
جاءت  رو�ئيا  �نفجار�  �صهدت 

�أربعة  ملر�حل  طبيعي  كنتاج 
ثم  �ل�لدة  هي  مت���صلة  �صابقة 
�لت��صع  مرحلتي  وتلتها  �لتجذر 
“�لر�هن”  �إىل  و�ص�ل  و�لتجديد 
�نطالقا  �لدر��صة  تعاجله  �لذي 
و  “�ل�صكل”  م�صطلحي  من 
�إجر�ئيني  كمفه�مني  “�لدللة”، 
�لن�ش  مك�نات  وحتليل  لتحديد 
�إىل  ولالإ�صارة  جهة  من  �لرو�ئي 
من  �لن�ش  عن  �ملنبثقة  �لثيمات 
�لرو�ئي  فالنفجار   . ثانية  جهة 
�لر�هنة  �ملرحلة  ت�صهده  �لذي 
�صحبه  بل   ، فقط  كميا  لي�ش 
�ل�رصد  �أ�صاليب  يف  كبري  تن�يع 
�رتياد  ويف  و�أ�صكاله،  ومك�ناته 
�آفاق و��صعة من �لأفكار و�لثيمات 
ك��من  ��صتنطاق  ويف  و�لق�صايا، 
ذلك  ومرد  �لب�رصية.  �لنف�ش 
�لعربية  �لرو�ية  جناح  �إىل  كله 
كال�صيكيتها  من  �لتخل�ش  يف 
�مل�روثة عن �مل�ؤ�ص�صني �لأو�ئل،  

�أن جتذر  ��صتطاعتها  �إىل  و�أي�صا 
، وبذلك  مرحلة جتديد خطابها 
يغلب  جديد�  م�صهد�  خلقت 
للجماليات  �لعنيف  �لرف�ش  عليه 
و�لتمرد  �لر��صية،  �لرو�ئية 
�جلمايل  �ل�عي  على  �ل���صح 
�لقيم  يف  �ل�صك  وبذر  �ملاأل�ف، 
على  �حلاد  و�لحتجاج  �ل�صائدة، 

كل �ملعاين �ملتعددة لل�صلطة.
مييز  ما  �أهم  �أن  �إىل  وخل�ش 
ر�هنيتها  يف  �لعربية  �لرو�ية 
�خلطاب  تذويت  يف  يتمثل 
�لرو�ئي مبعنى �أن �لرو�ية مكنت 
�لذي  �ص�تها  ��صتعادة  من  �لذ�ت 
�أحيانا  �رتبط  ما  وه�  مغيبا  كان 
يف  �لذ�تية  �ل�صرية  بت�ظيف 
لبر�هيم  �أد�جي�  يف  كما  �لن�ش 
لعزت  و�حلار�ش  عبد�ملجيد 
وتفكك  وت�صظي  �لقمحاوي، 
عن  تعبري�  �لرو�ئي  �ملحكى 
من  �ملت�صكك  �ل�صارد  م�قف 

تهجني  عنه،  يعرب  �لذي  �ل��قع 
ظاهرة  �صمة  وهي  �لرو�ئية  �للغة 
�ملرحلة  يف  لكنها  �ل�صتينات  منذ 
�أ�صا�صيا  مك�نا  �أ�صبحت  �لر�هنة 
حيث  �جلديدة،  �لن�ص��ش  يف 
يج�صد �خلطاب �لرو�ئي �ملهجن 
�لتي  �لجتماعية  �لف�صيف�صاء 
�صعيد  على  وتت�صارع  تتالقى 
و�لأفكار   و�لت�جهات  �ل��قع 
�لأعرج  ل���صيني  �لقد�ش  لأ�صباح 
و �لعالمة ل�صامل حمي�ش.. و�هتم 
م�صامني  باغناء  �ملرحلة  رو�ئي� 
رو�ياتهم مبختلف �أن��ع �ملعارف 
بالعمق  �لر�هن  رو�ية  فتميزت 
�لكربى  �لأ�صئلة  و�إثارة  و�لرث�ء 
و�لرم�ز  �لأ�صاطري  من  ونهلت 
و�أحد�ث  رو�يات  جمرد  تعد  فلم 
و�صخ��ش بل �أي�صا معرفة عميقة 
لي��صف  عز�زيل  يف  كما  ممتعة 
ملحمد  �لأ�صماء  وعلبة  زيد�ن 

�لأ�صعري.
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روؤى



كتاب “الهوية واالختالف ال�شادر عن دار نينوى بدم�شق

الروائيات املغاربيات وحمو و�شم 
تفاحة اخلطيئة من اجل�شد الأنثوي

على الرغم من حتول االإبداع الن�شائي العربي اإىل ظاهرة الفتة وخ�شو�شا يف 
جمال الرواية اإال اأن اخلطاب النقدي العربي مل ي�شع ت�شورا م�شتقال لذلك 

الإبداع ، مما دفعه للتخبط يف فو�شي املفاهيم ، والتاأرجح بني اإثبات اخل�شو�شية 
ونفيها عن هذا االأدب، ويف حماولة منها لعالج هذا اخللل، قدمت االأكادميية 

اجلزائرية  �شعيدة بن بوزة كتابها “الهوية واالختالف يف الرواية اّلن�شوية 
املغاربية”، ال�شادر  يف عام 2017عن دار نينوى بدم�شق.

م٫�س

“الرواية  من  جعلت  وقد 
الّن�سوية املغاربية” اإطارا عاما 
داخله،  للتباينات  اإدراكها  رغم 
حتى  تعرف  موريتانيامل  فمثال 
الآن رواية ن�سوية، والإ�سهامات 
الن�سوية الليبية يف جمال الرواية 
تعرفها  مل  واجلزائر  نادرة، 
تون�س  بينما   ،1994 عام  اإل يف 
واملغرب عرفا الرواية الن�سوية 

منذ  نحو ن�سف قرن .
اأ�سئلة  تراوحت  وقد 
الذاتي  بني  الن�سوية  الرواية 
الق�سايا  فتنوعت  واجلمعي، 
املحكي  فجاء  واملو�سوعات، 
كف�سيف�ساء  املغاربي  الن�سائي 
ق�سية  منها  قطعة  كل  تقدم 
وجمتمعهن  ذواتهن  ق�سايا  من 
لت�سكل لوحة للمجتمع املغاربي 
بخ�سو�سياته التي تر�سم معامل 
بني  الختالف  ونقاط  اللتقاء 
م�سكونا  كان  وقد    ، اأقطاره 
والختالف،  الهوية  بهاج�سي 
هوية تتعدد �سورها وجتلياتها، 
الختالف  �سوؤال  وت�ستح�رض 
نقدي بني من  مثار جدل  يظل 
املراأة  اإبداع  بخ�سو�سية  يقر 

ومن ينفي تلك اخل�سو�سية.
الكتاب  مو�سوع  جمع  لذلك 
وعن  والختالف،  الهوية  بني 
منظور  من  درا�ستهما  �سبب 
املغاربية،  الّن�سوية  الرواية 
املراأة  لأن   ” الباحثة  تقول 
حتيا اأزمة هوية على ال�سعيدين 
العام واخلا�س، فهي من ناحية 

يف  تعي�س  الرجل  مثل  مثلها 
وطن يعاين اأزمة هوية، اأما على 
كاأنثى  فهي  اخلا�س  ال�سعيد 
جن�سية  هوية  اأزمة  من  تعاين 
جمتمعي  ثقايف  موروث  نتيجة 
ي�سع املراأة يف مرتبة اأدنى من 

الرجل.

هويات متعددة

بوزة  بن  �سعيدة  خ�س�ست 
الهوية  “يف  الأول  الباب  ف�سول 
الرواية  واإ�سكاليات  والختالف 
مفهومي  ملناق�سة  الن�سوية” 
والتعّرف  والختالف  الهوية 
الإ�سكالية  الطبيعة  على 
على  الوقوف  و  للم�سطلح، 
مالمح خ�سو�سيته، فالهوية كما 
م�ستمر  وح�سور  “وجود  تراها 
داخل الف�ساء الجتماعي الذي 
اإنتاجها  يُعيد  والذي  فيه،  تولد 
با�ستمرار”. وت�سري اإىل التداخل 
)العربية(  القومية  الهويتني  بني 
والوطنية املرتبطة بالدولة التي 
لالأمة  العامة  ال�سمات  حتمل 
وامل�سري  واللغة  الدين  وهي 
بني  تداخل  وهو  امل�سرتك،  
هوية  عنه  تن�ساأ  والكل  اجلزء 
الهوية)القطرية(   هي  ثالثة 
الهويات  من  جمموعة  وهي 
الكثري  يف  تلتقي  التي  الوطنية 
كما  الثقافية  اخل�سائ�س  من 
اجلغرافية،  ت�ساري�سها  تت�سابه 
فالهوية   ، املغاربية  كالهوية 
وجود   ” الباحثة  ترى  كما 
الف�ساء  داخل  م�ستمر  وح�سور 

فيه،  تولد  الذي  الجتماعي 
والذي يعيد اإنتاجها با�ستمرار، 
مفتوحا  الف�ساء  هذا  ومادام 
فاإن  املختلف،  الآخر  على 
فاإن  �ستظل حية. وعليه  الهوية 
حتديد الهوية اأو اإعادة اإنتاجها 
ل ميكن اأن يتم مبعزل عن هذا 
حديث  فكّل  املختلف،   الآخر 
م�ساألة  ي�ستح�رض  الهوية  عن 

الختالف.
الأدب  م�سطلح  فاإن  كذلك 
الن�سوي يظل مو�سوعا اإ�سكاليا، 
حاولت الباحثة ا�ستقراءه بو�سفه 
ن�سقا فل�سفيا ومعرفيا ونقديا. 
بدرا�سة  الباحثة  واهتمت 
يف  املغاربية  الن�سوية  الرواية 
واملغرب،  وتون�س  اجلزائر 
التي  الف�ساءات  بو�سفها 
والتي  الرواية،  هذه  بها  ن�ساأت 
التحولت  من  بجملة  ارتبطت 
والتعليمية  الجتماعية 
عّبت  وال�سيا�سية،  والثقافية 
فيها عن وعي املراأة بحريتها، 
وهويتها ووجودها، وبدورها يف 
ال�رضاع الجتماعي وال�سيا�سي، 
لقيم  ا�ستلهامها  عن  ف�سال 
ذاكرة  ومواجهة  التحرر 
اإ�سافة  الفرن�سي،  ال�ستعمار 
الأنثى  بـعوامل  اهتمامها  اإىل 
الن�سوية  فالرواية  احلميمة، 
للدرا�سة-  –وفقا  املغاربية 
بالقدر  الأنثي،  ج�سد  ت�ست�سعر 
هواج�س  فيه  تعي�س  الذي 
كينونتها، كما اأّن وعيها ورغبتها 
موقفها  يقابالن  احلب  يف 
والآخر،  اجل�سد  اإزاء  الوجودي 

اجلن�سية  للعالقة  نظرتها  ومن 
وهو  غريه،  اأو  الزواج  اإطار  يف 
الروايات  من  العديد  يجعل  ما 
الن�سوية ل تخلو من الإيحاءات 

اجلن�سية املقموعة.

تفاحة اخلطيئة

يوؤدي اخلطاب الهوياتي اجلمعي 
وذات  كهوية  الفرد  تغييب  اإىل 
الذات  ت�سعر  وبالتايل  م�ستقلة، 
اغرتاب  ويزداد  بالغرتاب، 
ذنب  بتحميلها  الأنثوية  الذات 
تفاحة  فظلت  الأوىل،  اخلطيئة 
على  مثبتا  و�سما  اخلطيئة 
ج�سد الأنثى منذ بدء اخلليقة، 
عقدة  رهينة  الأنثى  وظلت 
النتماء واغرتاب اجل�سد الذي 
فكيف  هويتها.  فيه  اأختزلت 
عن  املغاربية  الأنثي  عبت 
ذلك روائيا ؟  هذا ما جتيب عنه 
ف�سول الباب الثاين يف الكتاب، 
ففي الف�سل الأول تعر�س لعدد 
من الروايات التي تقدم الوطن 
النتماء  هي  امراأة  �سورة  يف 
الرحم،   جتويف  مينحه  الذي 
اأو تقدم املراة يف �سورة الوطن 
اأن  اإىل  وتذهب  يحت�سن،  الذي 
عن  تعب  احلالني   يف  ال�سورة 
كل  ميار�سها  اختزالية  عالقة 
�سد  ال�سورة  طريف  من  طرف 

الطرف الآخر. ف�سورة الوطن/ 
املراأة يختزل فيها الوطن بكل 
هويته يف  ت�سكل  التي  مقوماته 
الهوية  فت�سطبغ  الأنثى  ج�سد 
يوحي  الذي  اجلن�سي  باملعنى 
املتخيل.  الأنثوي  اجل�سد  به 
ويف املقابل يتم اختزال الأنثى 
يف �سورة املراأة / الوطن ويتم 
خ�سو�سياتها،  من  جتريدها 
الرتميز  ب�سبب  منها  يبقى  فال 

اإل الرحم كرمز لالأمومة.
اأن  اأي�سا  الباحثة  ولحظت 
كرمز  املراأة  �سورة  ا�ستح�سار 
يف  يتم  املدينة  اأو  للوطن 
ت�سقط  فحني  الأزمات،  اأوقات 
ماأزوما  الوطن  ويبدو  املدينة 
بديل،  كوطن  الأنثى  تظهر 
الأزمة،  وقع  ويبدد  يحت�سن 
ت�سعى  الذي  الأزيل  املوؤنث  اإنه 
عب  ا�ستعادته  اإىل  الكاتبة 
فيتجاوز  ن�سو�سها،  ف�ساءات 
معنى  ليكت�سب  الف�ساءات  هذه 
جتريديا تتمثل املراأة من خالله 
داخل ج�سدها  املكبوته  هويتها 

املقموع اأو امللغوم.
اأن  كذلك  الباحثة  تالحظ 
امل�ساألة  تناولن  الروائيات 
جانبها  عن  بعيدا  الدينية 
باعتبارها  فطرحنها  الهوياتي، 
الدين  اأن  رغم  �سخ�سية  ق�سية 
ت�سكيل  يف  رئي�س  عن�رض 

رواياتهن   بطالت  فمثال  الهوية، 
 _ مثال  الفاروق  ف�سيلة   _
منه  ووقفن  احلجاب،  ناه�سن 
�سلبيا  موقفا  ترتديه  وممن 
للهوية  رمزا  تراه  الباحثة  بينما 
رمز  اأنه  كما  لالأنثى،  اجلن�سية 
للهوية القومية والوطنية للم�سلمة 
لكن املتحجبات يف الروايات كن 
رموزا لالنغالق،ويرتبط ذلك يف 
الدرا�سة باأن الروائيات مل يركزن 
للهوية  العامة  املقومات  على 
على  اعتمدن  بل  والدين  كاللغة 
يف  كما  املحلية،  اخل�سو�سيات 
على  “الهجرة  نعيم  رزان  رواية 
مدار برج احلمل” حيث اأ�سارات 
يف  الليبيني  وتقاليد  عادات  اإىل 
اأحالم  تناولت  كما  الأعرا�س. 
اجل�سد”  “ذاكرة  يف  م�ستغامني 
عادات وتقاليد منطقة ق�سنطينة. 
اخل�سو�سيات  اأن  الكاتبة  وترى 
املحلية حققت للذات املهدورة 
عجز  ما  وطنها  يف  واملنفية 
الطقو�س  فكانت  الوطن،  عنه 
والتقاليد  للعادات  الب�سيطة 
و�سيلة الذات ل�ست�سعار النتماء 
بالغرتاب.  ال�سعور  ومقاومة 
الروائيات  لدى  الوطن  فمفهوم 
فحني   ، ماأ�ساويا  طابعا  اتخذ 
يلفظ الوطن اأبنائه تفقد هويته 
بعدها الإن�ساين وت�سبح مهددة 

بالزوال.
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ق�ش�ص جنيب حمفوظ التي مل تن�شر
اأديب  عند  الق�سرية  الق�سة 
كانت  حمفوظ”  جنيب   ” نوبل 
الأدبي،  اإنتاجه  بدايات  من 
اهتماماً  جتد  مل  بدايات  وهي 
ت�ستحقه، مل تُ�سم بني دفتي كتب 
�سوى جمموعة “هم�س اجلنون”، 
يف  مطمورة  غالبيتها  وكانت  

بطون الدوريات القدمية.
وكتاب ” ق�س�س جنيب حمفوظ 
حممود  للباحث  تن�رض”  مل  التي 
هذه  اكت�ساف  يعيد  علي 

جملد  يف  الق�س�سية  املجموعة 
للقارئ  الأوىل  للمرة  واحد 
والناقد ؛ لتو�سع  هذه البدايات 
م�سرية  �سمن  اأرحب  اإطار  يف 

كاتبنا.
يقول املوؤلف : ل اأعتقد اأن اأديبا 
كتب عنه اأو معه عن اأعماله كما 
يف حالته، ومع ذلك تظل غالبية 
الق�سرية  الق�سة  يف  بداياته 
�سوى  منه  ين�رض  مل  مغلقاً،  �رضاً 
يف  ق�سرية  ق�سة  وع�رضين  ثماٍن 

جمموعة “هم�س اجلنون” والتي 
ن�رضت كما �سنعرف بعد قليل اأنه 

وافق عليها بعد تردد.
حوار  يف  حمفوظ  جنيب  ويقول 
الذي  ما  اأتعلم   ”: له  من�سور 
لقد  اأياأ�س،  ول  اأ�ستمر  جعلني 
مهنة،  ل  حياة  الفن  اعتبت 
ت�ستطيع  ل  مهنة  تعتبه  فحينما 
اإل اأن ت�سغل بالك بانتظار الثمرة، 
اهتمامي  ح�رضت  فقد  اأنا  اأما 
وراء  مبا  ولي�س  نف�سه  بالإنتاج 

اأمل  على  ل  اأكتب  كنت  الإنتاج. 
اأن األفت النظر اإىل كتاباتي ذات 
اأين  معتقداً  اأكتب  كنت  بل  يوم، 
دائماً..  احلال  هذا  على  �ساأظل 
خري  اإنه  الثريان،  عناد  اأتعرف 
و�سف للحالة النف�سية التي كنت 

اأعمل بتاأثريها”.
هذا الفي�س من الكتابات يف نظر 
ل   ” العامل  اأمني  حممود  الناقد 
على  بل  و�سوحاً  الغام�س  تزيد 
غمو�ساً،  الوا�سح  تزيد  العك�س 

حقاً  جديدة  قراءة  كل  لأن  ذلك 
مغاليق  بع�س  تفك  ما  بقدر 
م�ستويات  بع�س  وتف�س  الن�س 
تلفت  �سفراته  يف  اللتبا�س 
النتباه اإىل مغاليق اأخرى وتومئ 
اإىل التبا�سات خمتلفة فتدفع اإىل 
يظل  هذا  وعلى  جديدة  كتابة 
كرثة  رغم  حمفوظ،  جنيب  معه 
ما كتب عنه يف حاجه اإىل املزيد 

من الك�سف”
من حديثه  هذا  على  اأدل  ولي�س 

اجلنون”  “هم�س  جمموعة  عن 
ثماين  دفتيها  بني  جمعت  التي 
جزءاً  ومتثل   ، ق�سة  وع�رضين 
يف  الأوىل  املرحلة  هذه  من 
اإنتاجه الق�س�سي. يقول:”�ساألني 
ال�سحار ملاذا ل ت�سدر جمموعة 
جمموعة  اأي  له:  قلت  ق�س�سية، 
الآن لقد فات اأوانها اأنا مل اأكتب 
كتابتها،  بهدف  الق�سرية  الق�سة 
اأكتب روايات ودرت بها  اأنا كنت 

على النا�رضي   
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م�صعودي: جناحي الطفل والق�صبة جاهزة 
بالكتب و�صنكون يف املوعد يوم االفتتاح

جاهزة التنظيمية  االأمور  وكل  االأخرية  الروت�صات  مع  نحن   : يحياوي        ·       كمال 
23 �صيال  يف  واملقروئية  القراءة  �صي�صجع  للكتب  اجلديد  التطبيق  بطا�ش:       ·       زهري 

حكيم مالك

حميدو م�صعودي: 
جناحي الطفل 

والق�صبة  جاهزة 
بالكتب  

�أكد حمافظ  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
�سالون �جلز�ئر �لدويل للكتاب ، 
حميدو م�سعودي �أن �لتح�سري�ت  
جارية على قدم و�ساق  يف ق�رص 
�لبحري  �ل�سنوبر  �ملعار�ض 
مع  �لأجنحة  و�أغلب  بالعا�سمة 
�أن  ونتمنى  �لأخرية  �لروتو�سات 
يوجد  وعليه  �ملوعد  يف  نكون 
�لق�سبة   وجناح  �لطفل  جناح 
جاهزة بالكتب يف �نتظار قدوم 
�لنا�رصين �لأجانب �إىل �جلز�ئر 
�خلمي�ض25  �ليوم  من  بد�ية 
�سيكون  حيث   2018 �أكتوبر   
�لفتتاح �لر�سمي يوم 29  �أكتوبر 
يوم  للجمهور  و�لفتتاح  �جلاري 
30 �أكتوبر 2018 و�خرتنا  يف هذه 
�سعار  و�لع�رصون  �لثالثة  �لطبعة 
»�لكتاب يجمعنا »  حيث �أن هذ� 
ملحوظا  تقدما  �ل�سالون عرف 

مما �سام يف حت�سني مكانة هذ� 
�أ�سبح  �لذي  �لدويل  �ملعر�ض 
�ل�سعيد  على  بريادته  معرتفا 
و�لإفريقي و�ملتو�سطي  �لعربي 
مبجهود�ت  بذلك  م�سيد�   ،
 16 منها  �جلز�ئرية  �لن�رص  دور 
�أجنحتها  ببناء  تقوم   ن�رص  د�ر 
�لذي  �لتاأخر  �أن  موؤكد�  بنف�سها 
عرفه �جلناح �ملركزي لل�سالون 
�ل�سياحة  �سالون  لتنظيم  ر�جع 
يوم  ��ستالمه  مت  حيث  موؤخر� 
22 �أكتوبر 2018 وعليه ف�سنكون 
يف �ملوعد يوم �لفتتاح �لر�سمي 
ملعر�ض �جلز�ئر �لدويل للكتاب  
29 �أكتوبر 2018 باأكرث من 1000 

عار�ض .    

كمال يحياوي : نحن 
مع الروت�صات الأخرية 
وكل الأمور التنظيمية 

جاهزة

�ملكلف  يحياوي   كمال  و�أكد   
بتنظيم �ل�سالون �لدويل للكتاب 
�لكتب  جميع  �أن    23 �سيال 
وبقي  �جلز�ئر  �إىل  و�سلت 

منها  5 حاويات للكتب  ينتظر 
�نتهينا  فلقد  وعليه  و�سولها 
يف  �ملتمثلة  �لأوىل  �لعملية  من 
وعليه  و�لكتب   �لأجنحة  �إقامة 
جناح  د�خل   متو�جدة  فالكتب 
 « وجناح  »�أهقار«  جناح  و  »�أ« 
تو�سع  �أن  �نتظار  يف  �لق�سبة«  
عل رفوف  مع عملية ��ستكمال 
�جلناح  يف  �لأجنحة  بناء 
�لأمور  كل  �أن  موؤكد�  �ملركزي 
�لأخرية  �لرتو�سات  ويف  جاهزة 
دور  ممثلي  بع�ض   بح�سور  
 23 �سيال  يف  �مل�ساركة  �لن�رص 
هناك  �ليوم  غاية  فاإىل  وعليه 
بع�ض دور ن�رص تطلب �مل�ساركة 
�لأمر  وهذ�  �ل�سالون   هذ�  يف 

ح�سم فيه .

زهري بطا�س: التطبيق 
اجلديد للكتب 

�صي�صجع القراءة 
واملقروئية يف �صيال 23

�ملكلف  �أو�سح  جهته  ومن   
زهري    23 �سيال  يف  بالت�سال 
بطا�ض  يف ت�رصيح خ�ض به يومية  

�لتطبيق  يخ�ض  فيما  »�لو�سط« 
بالهو�تف  �خلا�ض  �جلديد 
ت�سمح   و�لتي  �ملحمولة   �لذكية 
�لكتب  عناوين  عن   بالبحث 
�ملعر�ض   هذ�  يف   �ملوجودة 
ب�سهولة   حتميله   ميكن  حيث 
يتوفر  »و�لذي  »�لأندرويد  على 
�لأوىل  و�لنافذة  نو�فذ    4 على 
�ملعلومات حول �سالون  تخ�ض 
يف  للكتاب  �لدويل  �جلز�ئر  
�لثانية  �لنافذة  ويف   23 طبعته 
وثالثا  �ل�سالون  خمطط  جند 
�لكتاب  عن  �لبحث  يخ�ض 
وموؤلفه  �ل�سالون  يف  �ملتو�جد 
قبل  للقر�ء   �سيت�سنى  وبالتايل 
�لدويل  �ل�سالون  �إىل   �ملجيء 
بعملية  �لقيام  باجلز�ئر  للكتاب 
�لبحث و�لجتاه مبا�رصة  لقتناء 
جميئهم  يوم  �ملف�سلة  كتبهم 
�سيمنحهم  ما  وهذ�  لل�سالون  
فالهدف   وعليه  �لر�حة 
هذ�  خالل   من  �لأ�سا�سي  
ت�سجيع   هو  �جلديد  �لتطبيق 
�لقر�ءة و�ملقروئية يف �جلز�ئر 
يف  تخ�سي�ض   مت  �أنه  م�سري�   ،
جناح �لأطفال يف هذ� �ملعر�ض 
لوحات رقمية لفائدة  �ملو�هب  

على   فيه   �عتمدنا  �ل�سغرى  
و�لت�سال  �لإعالم  تكنولوجيات 
�لكتابة  مبجايل  �خلا�سة 
باطنهم   يف  ما  �إخر�ج  وحماولة 
و�لقر�ءة  �لكتابة  يف  موهبة  من 
يكمن  �سيال  فم�ستقبل  وعليه 
�لأطفال هم م�ستقبل  يف هوؤلء 
�ملقروئية  وم�ستقبل  �جلز�ئر 
هناك  �أن  كا�سفا  �جلز�ئر،  يف 
ملحافظة  تابعة  �لت�سال  هيئة 
للكتاب  �لدويل  �جلز�ئر  �سالون 
�لتي بد�أت ن�ساطها  �لتح�سريي  
لفعاليات �سيال 2018 لأول مرة  
قبل 15 يوما  وهذ� كله  ��ستعد�د 
لهذ� �حلدث �لأدبي �لكبري �لذي 

نرجو� �أن ينجح  هذ� �لعام.
 

ا�صتذكار ال�صخ�صيات 
الأدبية التي رحلت 

عنا يف �صيال 23
 

و�ختار �ل�سالون �جلز�ئر  �لدويل 
��ستذكار  للكتاب يف طبعته 23  
�لتي  �ل�سخ�سيات  من  �لعديد  
رحلت عنا حيث �ختارت تخليد 
مل�ساهمتهم  تقدير�  �أرو�حهم 

للفكر   ، �جلز�ئري  �لأدب  يف 
و�لفن  و�لنقد ون�رص �لكتاب يف 
بالدنا وتتمثل هذه �ل�سخ�سيات 
�جلامعي  �لأ�ستاذ  من  كل  يف 
ولد  �سعدي  �لدين  نور  �لرو�ئي 
عام 1944 وتويف يف 14 دي�سمرب 
�لأدبي  للناقد  �إ�سافة   2017
�أحمد  �رصيبات  �أحمد  و�لكاتب 
�ملولود �سنة 1957  وتويف يف 4 
فيفري 2018 ، و�ل�ساعر عثمان 
وتويف   1951 عام  ولد  لو�سيف 
يف 27 جو�ن 2018  ، و�ملجاهد 
تون�سي  م�سفى  و�ملوؤلف 
 23 يف  تويف   ،  1939 علم  ولد 
جويلية 2018 و�لكاتب و�لرو�ئي 
 1947 عام  ولد  ز�غر  حفناوي 
كما    2018 �أوت   31 يف  وتويف 
23 من هذ� �حلدث  �لطبعة  �أن 
عمالقة  �أحد  ي�ستذكر  �لأدبي 
�جلز�ئري  يف  �لقبائلي  �لفن 
و�ملتمثل يف �لفنان و�ملو�سيقي 
عام  ولد  عالم  جمال  و�ل�ساعر 
 20 �سبتمرب   15 وتويف يف   1947
�إ�سافة ل�ستذكار روح �ملجاهد 
و�ملوؤلف حممد  �لدبلوما�سي  و 
 1931 عام  ولد  �لذي  �سحنون  

وتويف يف 20 �سبتمرب 2018. 

قوارير �صارع جميلة بوحريد.. جديد اجلزائرية ربيعة جلطي
�لرو�ئية  �أ�سدرت 
جلطي  ربيعة  �جلز�ئرية 
�لرو�ئية  �أعمالها  �أحدث 
�ملنتظر  من  و�لتي 
معر�ض  خالل  �إطالقها 
للكتاب  �لدويل  �جلز�ئر 
“�سيال” يف دورته 23 �لتي 

تبد�أ 29 �أكتوبر �جلاري.
عنو�ن  حتمل  �لرو�ية 
جميلة  �سارع  “قو�رير 
ميثل  �لذي  بوحريد” 
للقارئ  �أ�سا�سية  عتبة 
�لأ�سا�سية  �لفكرة  حول 
تتناول  �لتي  للرو�ية 
من  جمموعة  حيو�ت 
يحاولن  �للو�تي  �لن�ساء 
�أن  و�لو�سائل  �لطرق  بكل 
ت�سمية  يف  حلمهن  يتحقق 
�لبحرية  �سارع يف �ملدينة 
با�سم  بها،  يقٌطن  �لتي 
�جلز�ئرية  �ملجاهدة 

جميلة بوحريد.

�ملعروفة  جلطي  ربيعة 
�لتي  �لن�سائية  بعو�ملها 
�ملر�أة  دو�خل  تك�سف 
و�أحالمها  �لعربية 
يف  تتج�سد  وطموحاتها 
�أي�سا،  �جلديد  �لعمل  هذ� 
ن�ساء  مع  �لقارئ  يخو�ض 
وحتديا  ن�سال  جلطي 
�لذي  �ملطلب،  لتحقيق 
فاحللم  �لوحيد،  يعترب  ل 
ت�سمية  يف  وذلك  �أو�سع 
�سو�رع  من  قدر  �أكرب 
�لأعالم  باأ�سماء  �ملدينة 
على  �جلز�ئرية  �لن�سوية 
ديهيا،  �لكاهنة  غر�ر 
�آ�سيا  ن�سومر،  فاطمة 
جبار وغريهن ممن �سنعن 
يف  �جلز�ئري  �لتاريخ 

خمتلف �ملجالت.
�لن�سوة  هولء  �ختيار 
هو  تاريخهن  لأعالم 
على  ما  بطريقة  �حتجاج 

�لعام  �لو�سع  �أو  و�سعهن 
قدما  �مل�سي  �أجل  من 
يتطلبه  ما  رغم  وتغيريه 
ون�سال  م�سقة  من  �لأمر 
كانت  وكبد�ية  وتوتر، 
من  �لالمعة  �لأ�سماء  هذه 
جلطي،  تذكر  �لتاريخ. 
تاريخ  من  ن�سوية  �أ�سماًء 
�لذي  �لطويل  �جلز�ئر 
�سجلت فيه �ملر�أة ح�سور� 
�ختيارها  ولعّل  قويا، 
يف  ورفيقاتها  للكاهنة 
�حلرية  �أجل  من  �لن�سال 
على  دليل  خري  و�لهوية 
مت�سكها بهذه �لأر�ض وبكل 
دليل  وهو  ي�رصفها،  ما 
بدور  �لقارئ  لتذكري  �أي�سا 
منذ  �جلز�ئر  يف  �ملر�أة 
فجر �لتاريخ، وهي ل تز�ل 
ذلك  تفعل  �ليوم  غاية  �إىل 
بغريه،  �أو  وعي  عن  �سو�ء 
هناك فطرة ما تدفعها �إىل 

�حلرية  عن  د�ئما  �لبحث 
ت�ستند  حتقيقها.  حماولة 
هذ�  خالل  ومن  جلطي، 
�حلالج  مقولة  �إىل  �لعمل، 
ل  يُوؤّنث  ل  �لذي  “�ملكان 
متنح  حيث  عليه”،  يعّول 
�لنحياز  يف  �حلق  نف�سها 
�ل�سلطة  و�إهد�ئها  للمر�أة 
�ملطلقة، وهنا تاأتي بن�ساء 
من رموز �ل�سجاعة و�لهمة 
�سو�ء  �ختالفاتهم  رغم 
�ملفكر�ت  �أو  �ملحاربات 
وكّل وطريقتها يف �لن�سال 
و�ل�سعي نحو �حلرية، رغم 
�ليوم،  للمر�أة  يحدث  ما 
تعرف  �لتي  �لأخرية  هذه 
م�ستوياتها  بجميع  تقهقر� 
�أكرث  �لتقدم  �أر�دت  وكلّما 

�نزلقت �أقد�مها.
ل تبدو �لرو�ية غري حقيقية 
مل�سة  عليها  دخلت  و�إن 
جلطي-،  -ح�سب  �خليال 

�ملر�أة  مع  يحدث  فما 
ومناف�سات  م�ساكل  من 
غريبا  لي�ض  و�إكر�هات 
فالتهمي�ض  ُمتخياَل،  ول 
و�لق�سوة موجود�ن بكميات 
مليء  جمتمع  يف  كبرية، 
ربيعة  و�لوح�سة.  باجلماد 
جلطي �ساعرة من مو�ليد 
نالت   ،1964 عام  �جلز�ئر 
�سهادة �لدكتور�ه يف �لأدب 
وهي  �حلديث،  �ملغاربي 
جامعة  يف  �أ�ستاذة  حاليا 
ومرتجمة،  وكاتبة  وهر�ن، 
جمموعات  خم�ض  لها 
بعنو�ن  ورو�ية  �سعرية 
وتعترب  �ل�سنوبر.  نادي 
�أهم  من  جلطي  ربيعة 
�جلز�ئر،  يف  �ل�ساعر�ت 
من  تقريبا  �لوحيدة  فهي 
بني �سعر�ء جيل �ل�سبعينات 
وتن�رص  تكتب  بقيت  �لتي 
�ل�سعرية،  جمموعاتها 

بع�ض  يف  تقول  كما  وهي 
�أنها  �ل�سحفية  �إفاد�تها 
�جلوقة  �سمن  تكتب  مل 
�ملرحلة  لتلك  �ل�سيا�سية 
ومل ت�سقط يف فخ �لتب�سري 
وقع  �لذي  �لإيديولوجي 
من  متزوجة  �جلميع،  فيه 
�لز�وي،  �أمني  �لرو�ئي 
من  �لعديد  و�أ�سدرت 
�أولها  كان  �لدو�وين 
غري  لوجه  “ت�ساري�ض 
ر�سيدها  ويف  باري�سي”، 
�ملر�آة”،  يف  �لتي  “من 
“�ر�ئك  “�لذروة”، 
�لق�سب”، “نادي �ل�سنوبر 
“عر�ض  )رو�ية(”، 
�سعرها  ترجم  مع�سق”، 
�ل�ساعر  �لفرن�سية  �إيل 
�للطيف  عبد  �ملغربي 
�للعبي يف ديو�ن “وحديث 

يف �ل�رص”.
وكالة اأنباء ال�صعر  

نظمت اأم�س زيارة ميدانية  خا�صة بال�صحفيني من الأق�صام الثقافية يف خمتلف املوؤ�ص�صات الإعالمية 
اجلزائرية   اإىل ق�صر املعار�س ال�صنوبر البحري باجلزائر العا�صمة  حيث مت التوقف عند الروت�صات  الأخرية 

التي ت�صبق هذا العر�س الأدبي الذي ينتظره اجلميع األ وهو �صالون اجلزائر الدويل للكتاب �صيال 23 الذي 
يحمل  �صعار »الكتاب يجمعنا »  الذي �صينطلق يوم 29 اأكتوبر اجلاري وي�صتمر اإىل غاية 10 نوفمرب 2018.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�س باركن�صون
ك�شفت درا�شة حديثة اأن الإ�شابة 
مبر�ص ال�شكري من النوع الثاين 
تزيد من خطر الإ�شابة مبر�ص 
ال�شلل الرعا�ص املعروف با�شم 
مر�ص باركن�شون، بن�شبة الثلث 

تقريبا.
جامعة  يف  باحثون  واعتمد 
نتائج  على  لندن  كوليدج 
عاما   12 خلل  اإليها  تو�شلوا 
من اإح�شائيات قواعد البيانات 
اأنحاء  بجميع  امل�شت�شفيات  يف 
يف  الباحثون  ونظر  اإجنلرتا. 
البيانات التي تك�شف اأن هناك 
مت  �شخ�ص  مليوين  من  اأكرث 
اإدخالهم اإىل امل�شت�شفى ب�شبب 
من  ال�شكري  مبر�ص  اإ�شابتهم 
ومتت  مرة،  لأول  الثاين  النوع 
مليني  �شتة  ببيانات  مقارنتها 
�شخ�ص غري م�شابني بال�شكري، 
من  جمموعة  اأجروا  اأنهم  اإل 
واجلراحية  الطبية  العمليات 
الدوايل  عروق  مثل  الب�شيطة 
الدودية  الزائدة  وا�شتئ�شال 

وا�شتبدال مف�شل الفخذ.
مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
ال�شكري،  بداء  م�شاب  �شخ�ص 
ت�شخي�شا   14252 هناك  كان 
وقت  يف  باركن�شون  ملر�ص 
لحق من دخولهم امل�شت�شفى، 
بني  من   20878 مع  مقارنة 
�شخ�ص  مليني   6 من  اأكرث 
مت  ال�شكري،  مر�ص  دون 
من  لحق  وقت  يف  ت�شخي�شهم 
دخولهم امل�شت�شفى، مع مر�ص 
الباحثون  وخل�ص  باركن�شون. 
مر�ص  من  املعاناة  اأن  اإىل 
توؤدي  الثاين  النوع  ال�شكري من 

الإ�شابة  خماطر  زيادة  اإىل 
بن�شبة %32،  باركن�شون  مبر�ص 
عوامل  العتبار  يف  الأخذ  مع 
واجلن�ص،  العمر  مثل  اأخرى 
قدمت  التي  الدرا�شة  ووجدت 
الأمريكية  الأكادميية  اإىل 
اخلطر  اأن  الأع�شاب،  لطب 
قد يكون اأعلى لدى الأ�شخا�ص 
الأ�شغر �شنا والذين يعانون من 

م�شاعفات مر�ص ال�شكري.
الدكتور  الدرا�شة  موؤلف  وقال 
جامعة  من  وارنر،  توما�ص 
كوليدج لندن، اإنه على الرغم من 
اأن املر�شني يبدوان متعار�شني 
اإل اأن نتائج الدرا�شة التي تو�شل 
اإليها فريقه توحي بوجود �شلة 
الثاين  النوع  من  ال�شكري  بني 

حيث  الرعا�ص،  ال�شلل  ومر�ص 
الرتباط  باأن  الباحثون  يعتقد 
وراثي  ا�شتعداد  اإىل  يرجع 
واأن  خا�شة  للحالتني،  م�شرتك 
درا�شة �شابقة ك�شفت عن وجود 
اأكرث من 400 جني مرتبط بكل 
ومر�ص  ال�شكري  مر�ص  من 
الدور  عن  وف�شل  باركن�شون. 
يف  اجلينات  تلعبه  قد  الذي 
يعتقد  املر�شني،  بني  الربط 
يف  ال�شبب  باأن  الباحثون 
هو  باركن�شون  مر�ص  تطور 
اإ�شارات  على  ال�شكري  تاأثري 
حيث  الدماغ،  يف  الإن�شولني 
الإن�شولني  اجل�شم  يقاوم 
الغلوكوز  لتحويل  ال�رسوري 
اأن  ومبا  طاقة،  اإىل  ال�شكر  اأو 

ب�شكل  تعتمد  الدماغ  خليا 
ال�شكر يف الطاقة،  خا�ص على 
فاإن هذا ال�شبب ميكن اأن يربط 
وا�شح.  ب�شكل  املر�شني  بني 
وتابع وارنر قائل: »ميكننا الآن 
اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�شكل  نقول  اأن 
هناك �شلة بني مر�ص ال�شكري 
بحاجة  لكننا  باركن�شون،  وداء 
اإىل اإجراء املزيد من الأبحاث 
ذلك  كان  �شواء  العلقة،  لفهم 
مر�ص  تاأثري  اأو  الوراثة  ب�شبب 
ال�شكري على الدماغ اأو كليهما، 
بني  الرابط  فهم  يكون  وقد 
املفتاح  هو  املر�شني  هذين 
م�شار  تبطئ  علجات  لتطوير 
عنه  تعجز  ما  وهو  باركن�شون، 

العلجات احلالية«.

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�شة، باأن العلماء 
در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني 
امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب 

ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت 
ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم 
للإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 
الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 

درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ص الذين 

تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�ص 
الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختلف باملقارنة مع 
ف�شائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار 
يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 
امل�شابني.
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يا نف�س توبي  ...�إىل رحاب �لرحيم �لرحمن
�إنها ذكرى.. �أذكر بها نف�سي و�أنفا�سي ونفو�س 

�إخو�ين من �ملوؤمنني يف �مل�رشق �أو يف �ملغرب 
ويف كل مكان وزمان وهي دعوة.. �إىل رحاب 

�لرحيم �لرحمن. ال دعوة للرتخ�س وال �إىل متجيد 
�لعرثة �لهابطة، �أو هتاف بجمال �مل�ستنقع.

وهي �إ�ساء�ت.. الإقالة �لعرثة.. و�سحذ �خلوف 
و�لرجاء.. و��ستثارة �ملر�قبة و�حلياء بالندم 

و�ال�ستغفار. وهي دعوة للنف�س.. للنهو�س بها 
نحو �ال�ستعالء، وجماهدتها بنور �لعلم و�لطاعة 
و�لفر�ر من �جلهل و�ملع�سية. هي �نطالقة من 
قيود �خلطايا و�الآثام �إىل رحمة �هلل ذي �جلالل 

و�الإكر�م.. وال تقل �إن ذنوبي كثرية، فاإن رحمة �هلل 
�أعظم، وعفوه �أو�سع و�أ�سمل.

و�علم �أن كل تائب البد له من �لهم و�لغم و�ل�سيق 
يف �أول �لتوبة، و�أمل بفر�ق حمبوبه، وهذ� �الأمل 

و�لقب�س �لذي يح�سل دليل على حياة �لقلب وقوة 
�ال�ستعد�د، فعالمة �ل�سعادة �أن تكون ح�سنات 

�لعبد خلف ظهره و�سيئاته ن�سب عينيه، فكلما 
تذكرت �لذنوب و�خلطايا.. فارجع �إىل ربك 

و��ستغفر�هلل. و�بك على خطيئتك.. ثم �جعل 
�ملوت و�الأجل بني عينيك.

وتفكر فيما م�سى من �لذنوب.. كما قال مالك 
بن دينار رحمه �هلل: »�لبكاء على �خلطيئة يحط 

�خلطايا كما حتط �لريح �لورق �لياب�س«.
�أكرث من �لتوبة و�ال�ستغفار، وعليك بال�سالة يف 
جوف �لليل، و�ل�سدقة على �ملحتاجني فاإنهما 

مطفئتان للخطايا كما يطفئ �ملاء �لنار وما 
ر �هلل  ي�سيب �ملوؤمن من هم وال غم وال �أذى �إال كَفّ

بها عنه �خلطيئات.
وبعد ذلك �أ�سكر �هلل على �لهد�ية و�لتوفيق. وتذكر 

ما �أعده �هلل لعباده �لتائبني من عظيم �لثو�ب 
و�حل�سنات.. فما ما هي �إال �أنفا�س معدود�ت 

و�أيام معلومات، فاإذ� �لد�ر غري �لد�ر.. و�حلال 
غري �حلال. كما قال ربنا تبارك وتعاىل: ﴿ َوَما 

تَْدِري نَْف�ٌس َماَذ� تَْك�ِسُب َغًد� َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَِيّ 
َ َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ]لقَمان: 34[. �أَْر�ٍس مَتُوُت �إَِنّ �هلَلّ

�للهم �جعلنا من �لتو�بني، و�جعلنا من �ملتطهرين.
و�جعل �للهم خري �أعمارنا �أو�خرها، وخري �أعمالنا 
خو�متها، وخري �أيامنا يوم نلقاك، فاطر �ل�سمو�ت 
و�الأر�س عامل �لغيب و�ل�سهادة �أنت ولينا يف �لدنيا 

و�الآخرة، توفنا م�سلمني و�أحلقنا بال�ساحلني 
و�جعل لنا ل�سان �سدق يف �الآخرين.

و�جعلنا �للهم من ورثة جنة �لنعيم.. �إنك وحدك 
�أهل �لتقوى و�أهل �ملغفرة. ربنا �غفر لنا ولو�لدينا 

وللم�سلمني و�مل�سلمات وللموؤمنني و�ملوؤمنات.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�الأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،   �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

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

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إالَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ال كبريَة مع �ال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع �الإ�رش�ر، و�أمثُل �الأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �الآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

نن �ل�سالة  �سُ
�حلنفّية،  من  �لُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
و�حلنابلة  و�ملالكية،  و�ل�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن �ل�سّ
�إىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
�إىل  �حَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ و�آد�ب؛  �ُسنن 
�سلّى  �هلل  ر�سول  عن  �مُلوؤّكدة  �ل�سّنة 
على  و�َظَب  و�لتي  و�سلم،  عليه  �هلل 
حابُة  �ل�سّ عليها  وو�َظب  فعلها، 
�إذ�  �ل�ُسنن  فهذه  عليهم،  �هلل  ر�سو�ن 
�أّما  �أِثم،  تركها  على  �مُل�سلم  �أ�رّش 

�ملوؤّكدة،  غري  �ل�سنن  فهي  �الآد�ب 
�أبعا�س  �إىل  فق�ّسموها  �ل�سافعّية  �أّما 
ب�سجود  ُتب  �لتي  نن  �ل�ُسّ وهي 
عمد�ً  �مُل�سلّي  ترَكها  �سو�ًء  �ل�سهو، 
ال  �لّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهو�ً،  �أو 
�إىل  فق�ّسموها  �ملالكّيُة  �أّما  ُتَب، 
�ل�ُسنن  هي  �ل�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  �ل�ُسنن  و�ملندوبات  �ملوؤّكدة، 
�ملوؤكدة، �أّما فقهاء �حلنابلة فق�ّسمو� 
�ل�ُسنن باعتبار �لقول و�لفعِل �إىل �ُسنن 

�أقو�ل، و�ُسنن �أفعال وهيئات. 

 خ�سو�سيات �ملذهب �ملالكي 
على م�ستوى �أ�سول �لفقه

ميتاز �ملذهب �ملالكي على م�ستوى �أ�سول �لفقه بعدة مز�يا وخ�سو�سيات من �أهمها: 
�أوال: وفرة م�سادره وكرثة �أ�سوله �ملتمثلة يف �لكتاب و�ل�سنة و�إجماع �الأمة وعمل �أهل �ملدينة و�لقيا�س وال�ستح�سان 

و�ال�ستقر�ء وقول �ل�سحابي و�رشع من قبلنا و�ال�ست�سحاب و�مل�سالح �ملر�سلة و�سد �لذر�ئع و�لعرف و�الأخذ 
باالأحوط ومر�عاة �خلالف. باالإ�سافة �إىل �لقو�عد �لعامة �ملتفرعة عنها و�لتي �أنهاها بع�س �ملالكية �إىل �ألف 

ومائتي قاعدة تغطي جميع �أبو�ب �لفقه وجماالته.
هذه �لكرثة �أغنت �لفقه �ملالكي و�أعطته قوة وحيوية وو�سعت بني �أيدي علمائه من و�سائل �الجتهاد و�أدو�ت 

�ال�ستنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة �الجتهاد وميكنهم من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته.
و�إذ� كانت بع�س �ملذ�هب �ساركت �ملذهب �ملالكي يف بع�س هذه �الأ�سول فاإن ميزة �لفقه �ملالكي تكمن يف �الأخذ 

بجميع هذه �الأ�سول بينما غريه مل ياأخذ �إال ببع�سها ورد �لباقي.
ثانيا: تنوع هذه �الأ�سول و�مل�سادر فاإنها ترت�وح بني �لنقل �لثابت و�لر�أي �ل�سحيح �مل�ستمد من �ل�رشع و�مل�ستند �إليه 

كالقيا�س. هذ� �لتنوع يف �الأ�سول و�مل�سادر و�ملز�وجة بني �لعقل و�لنقل و�الأثر و�لنظر وعدم �جلمود على �لنقل 
�أو�الن�سياق ور�ء �لعقل هي �مليزة �لتي ميزت �ملذهب �ملالكي عن مدر�سة �ملحدثني ومدر�سة �أهل �لر�أي وهي �رش 

و�سطيته و�نت�ساره و�الإقبال �ل�سديد عليه و�رشب �أكباد �الإبل �إىل �إمامه يف �أيام حياته.
ثالثا: تو�سعه يف ��ستثمار �الأ�سول �ملتفق عليها تو�سعا كبري� مما �ساعد وي�ساعد على �سد �لفر�غ �لذي ميكن �أن 

يح�س به �ملجتهد عند ممار�سة �الجتهاد و�ال�ستنباط، وهكذ� جنده يف �لتعامل مع �لكتاب و�ل�سنة ال يكتفي بالن�س 
و�لظاهر بل يقبل مفاهيم �ملخالفة و�ملو�فقة وتنبيه �خلطاب كما يقبل داللة �ل�سياق وداللة �القرت�ن و�لداللة 

�لتبعية، وقد ��ستدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب �لزكاة يف �خليل القرت�نها باحلمري (و�خليل و�لبغال و�حلمري 
لرتكبوها ) �لتي ال زكاة فيها ،كما تو�سع يف باب �لقيا�س فقبل �أنو�عا من �لقيا�س ال يقبلها غريه ومل يخ�سه بباب من 

�أبو�ب �لفقه وال نوع من �أنو�ع �حلكم.
بينما جند كثري� من �لفقهاء يردون بع�س �أنو�ع �لقيا�س وي�سيقون جماالت �ملقبول عندهم. فال يقبلون �لقيا�س 

على ما ثبت بالقيا�س وال �لقيا�س �ملركب و�لقيا�س على خم�سو�س وقيا�س �لعك�س. وال يجيزون �لقيا�س يف �حلدود 
و�لكفار�ت و�لرخ�س و�لتقدير�ت و�الأ�سباب و�ل�رشوط و�ملو�نع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �سلى �هلل عليه و �سلم
�الأخالق �حلميدة و�الآد�ب �ل�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على �النتهاء يف كمالها ويكفيك من 
ذلك �سهادة رب �لعاملني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول �لنبي عن نف�سه )�أدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( ، ويف 
ذلك قول عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول �هلل فقالت«كان خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�سلة 
خري يف �لقرء�ن هي يف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم. وقالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها يف و�سف خلقه �أي�ساً:«مل يكن ر�سول 
�هلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال يجزي �ل�سيئة �ل�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لنف�سه 
�إال �أن تنتهك حرمة �هلل تعاىل. ويف حيائه يقول �أبو �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سد 
حياء من �لعذر�ء يف خدرها وكان �إذ� كره �سيئاً عرفناه يف وجهه« رو�ه �لبخاري. وكان �حللم و�لعفو مع �ملقدرة من �أو�سافه 
�سلى �هلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ياأخذ �لعفو من �أخالق �لنا�س فقال تعاىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْس َعِن 

اِهِلنَي{ )�الأعر�ف/169(. �جْلَ

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :
�أيها �الأخوة �الأكارم، ال زلنا يف مو�سوٍع يت�سل �أ�سد �الت�سال بـ: »�سبل �لو�سول وعالمات �لقبول« 
�أال وهو �خل�سوع.  �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�سالح �خللق وقد بينت يف �للقاء �ل�سابق �أن هناك 
عباد�ت كما قال عنها �الإمام �ل�سافعي: معللٌة مب�سالح �خللق، و�أن هناك طقو�ساً من �سمات 

�لديانات �لو�سعية �الأر�سية، �لطقو�س حركاٌت، و�سكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ال معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �سورة �لتوبة �الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق ﴿ ُخْذ ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم �سَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم �ل�سِ

] �سورة �لبقرة [
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يف اأفالم الكوميديا الرومان�صية

جوليا روبرت�س تك�شف 
�شبب عدم املوا�شلة   
فاجاأت النجمة االأمريكية احلائزة على االأو�شكار، 

جوليا روبرت�ش، متابعيها بعد خم�شة عقود من 
النجومية، التي ارتبط خاللها ا�شمها بتج�شيد االأدوار 
الرومان�شية الكوميدية، بت�رشيح اإعالن اكتفائها من 
القيام بهذه النوعية من االأفالم م�شتقباًل، بالرغم من 
اأنها كانت �شبب جناحها وتر�شحها للعديد من جوائز 

االأو�شكار.
 »ET« جاء ذلك الت�رشيح على هام�ش لقائها مع موقع

املعني باأخبار امل�شاهري، خالل ترويجها مل�شل�شل 
الدراما والغمو�ش »Homecoming«، الذي ت�شارك 
يف بطولته كاأول عمل تلفزيوين لها بعد غياب 30 عاماً، 
قائلة: »اأ�شبح لدي العديد من اخلربات والتجارب التي 
جتعلني اأعتقد اأين مل اأعد قادرة على اإقناع امل�شاهد 

باأدائي يف اأدوار الرومان�شية الكوميدية«.
كما لفتت موناليزا هوليوود جوليا روبرت�ش اأن احلالة 
الوحيدة التي �شتجعلها ت�شارك يف اأفالم الكوميديا 
الرومان�شية هي اأن ت�شارك بتج�شيد بدور اأم الأبناء 
يقومون بتج�شيد اأحداث تتميز بالطابع الكوميدي 

الرومان�شي.
كما نفت جوليا روبرت�ش اأن يكون �شبب قرارها ب�شبب 
و�شولها ملرحلة عمرية معينة، موؤكدة اأن ال�شبب يرجع 

ل�شعور امل�شاهد بذلك ب�شبب ما يعرفه من اأحداث 
عن طبيعة حياة املمثل ال�شخ�شية، مما يجعله يعتقد 
اأنه غري منا�شب للقيام باأدوار الكوميديا التي تتميز 

باحلركات الهزلية وامل�شحكة«.
يذكر اأن جوليا روبرت�ش ت�شارك يف بطولة م�شل�شل 
هوم كامينج الذي �شيعر�ش على �شبكة اأمازون يوم 
2 نوفمرب)ت�رشين الثاين( املقبل، يف دور اأخ�شائية 

اإجتماعية تعمل يف منظمة حكومية تهدف مل�شاعدة 
املحاربني العائدين من احلرب للعودة اإىل احلياة 

املدنية.

�صاحبة العالمة التجارية »نوفابوتيك«

اجلزائرية اإميان �شيخ ت�شنع احلدث اأوروبيا
متكنت اجلزائرية املغرتبة �صيخ اإميان خالل فرتة وجيزة من تثبيت اأقدامها يف الأ�صواق الفرن�صية و غريها من دول 

الف�صاء الأوروبي و تتجه نحو تو�صعات جديدة و باتت منتجاتها تزاحم غريها من العالمات التجارية الراقية
اجلزائر  يف  طموحها  وعن 
متلك  اأنها  �شيخ  اإميان  تقول 
طموحات كبرية منها التواجد 
بيع  نقاط  عرب  والية  كل  يف 
ومواد  االإك�ش�شوارات  واإنتاج 
يف  �شجعها  وما  التجميل  
ذلك هو ا�شتقبالها للمئات من 
الطلبات من قبل رجال اأعمال 
اإي�شال  يريدون   جزائريني 
لكنها  اجلزائر  اإىل  منتجاتها 
عرب  الطريق  اخت�شار  تريد 
ال�شوق  يف  الفعلي  التواجد 
، تقول عن نف�شها  اجلزائرية 
اأظافرها  نعومة  منذ  اأنها 

للتجارة   كبريا  �شغفا  متلك 
 ، االأعمال  بعامل  ومهو�شة 
ووالدها  جدتها  من  بدافع 
الذي و�شعها يف ال�شكة وكانت 
لها �رشكة يف املالب�ش  وهي 

يف ال22 من العمر  .
حواء  بنات  من  اأنها  ومبا 
يف  اهتمامها  ف�شبت 
ومواد  الن�شائية  املالب�ش 
التجميل،واإك�ش�شوارات بحيث 
منتجات  على  اعتماد  مت 
اأ�شحت  جتارية  بعالمة 
حتت  الوقت   مع  معروفة 

ت�شجيعات والدها وجدتها .

يف  النجاح  هذا  قمة  ويف 
ذلك  يغادرها  مل  فرن�شا 
ال�شعور ب�رشورة ة العودة اإىل 
اجلزائر كجزء من رد اجلميل 
اإذ   ، النخاع  حد  ع�شقته  لبلد 
تقول اأن كل ما املك وكل ما 
فرن�شا  من خربات يف  ك�شبته 
يف  اأترجمه  اأن  اأريد  واأوروبا 

ار�ش االأجداد.
موهبتها  �شقل  اأجل  ومن   
طورت  واالأعمال  التجارة  يف 
يف  الدرا�شة  عرب  نف�شها 
نف�شها  اأحاطت  كما  اجنلرتا  
الت�شويق  يف  مب�شت�شارين 

واالإنتاج بحيث مت اإعطاء دفع 
املنتجات  وتنويع  للمبيعات 

بدرا�شة ال�شوق االأوروبية   .
حتقق  منتجاتها  اأن  وتقول 
تواجدا حمرتما يف مواجهات 
التجارية  العالمات  خمتلف 
التجميل  مواد  جمال  يف 
من  كل  يف  واالإك�ش�شوارات 
بف�شل  و�شوي�رشا  اأملانيا 
منتجاتها الرفيعة واختياراتها  
امل�شتعملة  املواد  يف 
التي  اأ�شعارها   اإىل  باالإ�شافة 
تعترب مقبولة جدا مقارنة مبا 

هو موجود يف ال�شوق.

حكاية »بينوكيو الكاذب« تتحول مل�شل�شل واقعي 

منحت �رشكة نتفليك�ش ر�شمياً ال�شوء 
االأخ�رش للمخرج احلائز على االأو�شكار ديل 

تورو، للبدء يف تنفيذ فيلم ديزين للر�شوم 
املتحركة ال�شهري »بينوكيو الكاذب« اإىل 
ن�شخة واقعية حية، من املقرر البدء يف 

ت�شويرها نهاية العام احلايل.
فيما ال تعد تلك التجربة االأوىل للمخرج ديل 

تورو، بتعاونه مع �شبكة نتفليك�ش الإخراج 
م�شل�شل ر�شوم متحركة، حيث �شبق وتعاونا 
يف العديد من االأعمال اأبرزها فيلم الر�شوم 

املتحركة »Trollhunters« عام 2016، 
واأبدى ديل تورو حما�شه ال�شديد لهذا 

امل�رشوع.
اأو�شح ديل تورو يف بيان له: »مل يوؤثر اأي �شكل 

من اأ�شكال الفنون على حياتي وم�شريتي 
املهنية، بقدر م�شل�شالت الر�شوم املتحركة، 
وال يوجد �شخ�شية كرتونية واحدة يف التاريخ 
كان لها �شلة وثيقة ب�شخ�شيتي مثل �شخ�شية 

»بينوكيو«. وتاأتي تلك اخلطوة �شعياً من 
�شبكة نتفليك�ش الجتذاب �رشيحة وا�شعة من 

امل�شرتكني وامل�شاهدين ال�شيما االأطفال، 
وذلك يف ظل املناف�شة املحتدمة القائمة 

بينها وبني �رشكة ديزين، ونظراً للنجاح 
الكبري الذي حققه املخرج املك�شيكي ديل 

تورو العام ال�شابق بح�شوله على االأو�شكار 
عن فيلم الفانتازيا واخليال »�شكل املاء«. 
الفيلم مقتب�ش عن رواية لالأديب االإيطايل 

كارلو كولودي، ومن املقرر اأن ي�شارك ديل 
تورو باإنتاج واإخراج الفيلم وكتابة ال�شيناريو. 

وا�شتطاع ديل تورو خالل م�شريته املهنية 
املتميزة اإظهار براعته يف اإخراج ق�ش�ش 

اإن�شانية خمتلفة من خالل عوامله اخليالية 
ال�شحرية املليئة ب�شخ�شيات رائعة ال تن�شى، 
ابتداء من الوحو�ش يف »متاهة بان«، والذي 

ح�شل علي 3 جوائز اأو�شكار، و�شوالً اإىل 
الوح�ش املائي يف فيلم �شكل املاء.

اأجنلينا جويل تتوجه اإىل بريو مل�شاعدة الالجئني امل�شردين
   توجهت النجمة اأجنلينا 
بريو  مدينة  اإىل  جويل 
يف  املا�شي،  االإثنني  يوم 
الفنزويليني  زيارة لالجئني 
الفارين من بالدهم يف ظل 
الذي  االقت�شادي  الك�شاد 
وذلك  البالد،  منه  تعاين 
خا�شاً  مبعوثاً  ب�شفتها 

ل�شوؤون  العليا  للمفو�شية 
الالجئني لالأمم املتحدة.

التي  الزيارة  هذه  وتاأتي 
اأيام، �شمن  ت�شتغرق ثالثة 
�شل�شلة الزيارات التي تقوم 
لعدد  موؤخراً  جويل  بها 
الالجئني  خميمات  من 
تقييم  بهدف  العامل،  حول 

االإن�شانية  االحتياجات 
الفنزويليني،  لالجئني 
التي  التحديات  ومعرفة 
كبلد  بريو  تواجهها 

م�شيف.
جويل  اأجنلينا  اأقامت  كما 
الثالثاء  اأم�ش  م�شاء 
يف  �شحفياً  موؤمتراً 

لقائها  بعد  بريو،  مدينة 
بريو  رئي�ش  حكومة  مع 
اخلارجية،  ووزير  فيزكرا 
ني�شتور بو بالزيو، للتحدث 
الالجئني  ق�شايا  عن 
الفنزويليني  واملهاجرين 
التي  ال�شعبة  واملواقف 

تواجههم.  
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الغ�سب رحم  من  جناح  �سكودا..  على  تعرف 

للرحيل،  ي�ستعد  ال�ستاء  كان 
تقرع  الربيع  ف�سل  ن�سمات  بينما 
"ماالدا  مدينة  يف  املنازل  اأبواب 
حاملًة  الت�سيكية،  بولي�سالف" 
معها روائح غابات اللوز، حني فتح 
كليمنت"  "فاكالف  اليافع  ال�ساب 
بيته،  باب  على  الربيد  �سندوق 
ليجد مظروًفا نُق�ش عليه يف خانة 
الدراجات  م�سنع  �سعار  املر�سل 
"�سيدل  االأملاين  الهوائية 
على  ال�ساب  عرف  وناومان".. 
اأنه �سيجد داخل املظروف  الفور 
رًدا على ر�سالته التي كان قد كتبها 
اإليه بلغته الت�سيكية الر�سينة طالبًا 
فتح  عندما  لكنه  دراجته،  اإ�سالح 
املظروف وجد ورقة بي�ساء ُخط 
عليها �سطر واحد متعجرف يقول: 
على  الرد  يف  ترغب  كنت  "اإذا 
ا�ستف�سارك، فعليك مرا�سلتنا بلغة 
ميكننا اأن نفهمها"، وقع هذا الرد 
واأغ�سبه  ال�سدمة  وقع  نف�سه  يف 
هذا  يف  جناحات  من  وكم  كثرًيا، 
الغ�سب،  رحم  من  خرجت  العامل 
ور�سته  اإن�ساء  يف  يبداأ  اأن  وقرر 
على  الدرجات،  الإ�سالح  اخلا�سة 
اأية خربة  الرغم من عدم امتالكه 
يف هذا املجال، وافتتحها بالفعل 
لورين"  و"فاكالف  هو   1895 عام 
يف  للدراجات  �سانًعا  كان  الذي 
"تورنوف،  تُدعى  قريبة  مدينة 
اأوىل  بداأت  التاريخ  هذا  ومنذ 
خطوات امل�سرية الطويلة ل�سناعة 

ال�سيارات الت�سيكية..

بداية حقيقية

هذا  بعد  مرت  �سنوات  ثالث 

التاريخ، لي�سال اإىل ربيع عام 1898، 
حيث انتقال اإىل م�سنعهما املبني 
�رشكتهما  اأ�س�سا  اأن  بعد  حديًثا، 
كليمنت اآند  "لورين  ا�سم  حتت 
ويف   .."Laurin & Klement
اخلريف من نف�ش العام قاما ب�رشاء 
امل�سمى  النارية  الدراجة  ت�سميم 
 Warner موتور�سايكليه  "وارنر 
وامل�سنعة   "  motorcyclette
"وارنر  الفرن�سي  ِقبل امل�سنع  من 
 Warner Brothers برازرز 
والذي  الت�سميم،  هذا  اأن  غري   ،"
مت  حمرك  بوا�سطة  يعمل  كان 
التحكم  اأذرع  مقدمة  على  تثبيته 
اأنه  اأثبت  االأمامية،  العجلة  يف 
غري اآمن باملرة، خا�سًة بعد وقوع 
�سّنته  نف�سه  "لورين"  كلف  حادث 
االأمامية.. ولتجنب فقد مزيد من 
بو�ش"  "روبرت  اإىل  كتبا  االأ�سنان، 
املحركات  ت�سميم  متخ�س�ش 
البتكار  مل�سورته  طلبًا  االأملاين، 
لدراجة  اأماًنا  اأكرث  جديد  منوذج 
بهما،  خا�سة  تكون  جديدة  نارية 
وبالفعل مت ابتكار الدراجة النارية 
خا�ستهما عام 1899، والتي اأطلقا 

عليها ا�سم "�سالفيا".

قرن جديد

عام  الع�رشين  القرن  بداية  مع 
1900، وعندما كان 32 عاماًل هم 
قوتها االإنتاجية، بداأت ال�رشكة يف 
الدراجة  من  ن�سخة   150 ت�سدير 
�رشكة  اإىل  "�سالفيا"  النارية 
خم�سة  وبعد  لندن،  يف  هيو�سنت 
اأوىل  باإنتاج  اأعوام -1905- قامت 
ا�سم  عليها  واأطلقت  �سياراتها، 

 Laurin اآيه  كليمنت  اآند  "لورين 
كانت  والتي   ،"& Klement A
اأ�سطوانتني  ذي  مبحرك  تعمل 
عام  ويف  اأح�سنة..  �سبعة  وبقوة 
وبني  بينها  االندماج  مت   1907
�رشكة "�سكودا" التي كانت تعمل يف 
جمال ال�سلب، لتقدم لنا بعد هذا 
منوذجها   1910 عام  يف  االندماج 
والذي   "ENS" امل�سمى  اجلديد 
قوته  ت�سل  مبحرك  يعمل  كان 
اإىل 50 ح�ساًنا، ولت�ستمر يف اإنتاج 
احلرب  خالل  مناذجها  وتطوير 
العاملية االأوىل، وتقوم بتزويد دول 
حتتاجه  مبا  واملجر  النم�سا  مثل 
حتت  احلرب  خالل  �سيارات  من 
اأن  اإىل  كليمنت"،  اآند  "لورين  ا�سم 
اال�سم  هذا  لتواجد  حد  و�سع  مت 
بعد احلرب ب�سنوات مع نهاية عام 
لها  اإنتاج  اآخر  كان  حيث   ،1926
"لورين  النموذج  هو  اال�سم  بهذا 
بداأ  وبعده   ،"360 كليمنت  اآند 
العالمة  ع�رش  هو  جديد  ع�رش 

التجارية "�سكودا".

ك�صاد وحرب واأ�صياء 
اأخرى

التجارية  عالمتها  ت�سجيل  بعد 
امل�سممة على �سكل �سهم جمنح 
االأو�ساع  بداأت  دائرة،  داخل 
يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
من  فبدايًة  التدهور،  يف  اأوروبا 
تاأثرت  الكبري  العاملي  الك�ساد 
كثرًيا،  االقت�سادية  ال�رشكة  حالة 
ومع هبوب رياح احلرب العاملية 
الثالث  الرايخ  واحتالل  الثانية، 

)اأملانيا النازية( لت�سيكو�سلوفاكيا، 
ت�رشف  حتت  ال�رشكة  و�سع  مت 
والتي  جورينج"  "هريمان  �رشكة 
املجهود  خلدمة  تعمل  كانت 
بعد  اأنه  اإال  االأملاين،  احلربي 
احلرب عام 1945 مت بناء م�سنع 
بولي�سالف"  "ماالدا  يف  ال�رشكة 
بن�سبة  تهدم  قد  كان  –والذي 
اأثناء  الق�سف  جراء  من   %70
احلرب- ليبداأ يف اإنتاج اأول طراز 
لها بعد احلرب وامل�سمى"�سكودا 
1101".. وعلى الرغم من انف�سال 
الغربية يف  التقنيات  ال�رشكة عن 
احلكومات  كانت  حيث  التطور، 
يف  ت�سيكو�سلوفاكيا  يف  احلاكمة 
تلك االأيام من املع�سكر ال�رشقي 
اإال  ال�سوفيتي،  لالحتاد  التابع 
كل  يف  ا�ستهرت  �سياراتها  اأن 
والقوة،  باملتانة  العامل  اأنحاء 
وا�ستطاعت اأن حتفر ا�سمها بني 

�سانعي ال�سيارات الكبار.

التحوالت الكبرية

على الرغم من انتماء ت�سميماتها 
كان  مما  ال�ستينيات،  مرحلة  اإىل 
ي�سعها يف مو�سع ال�سخرية، اإال اأنه 
ت�سري يف  روؤيتها  املاألوف  كان من 
فرتة  الغربية خالل  اأوروبا  �سوارع 
خا�سًة  والثمانينيات،  ال�سبعينيات 
اأنها كانت تبلي بالًء ح�سًنا يف كل 
مناف�سة، فعلى �سبيل املثال فازت 
خالل  "راك"  رايل  مب�سابقات 
والثمانينيات  ال�سبعينيات  عقدي 
�سابقة  يف  التوايل،  على  عاًما   17

هي االأوىل من نوعها اأوروبًيا..

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ب�سكل  و�سام�سونغ  اآبل  حتالفت 
من  جمموعة  مع  متوقع  غري 
"معيار  الإنتاج  االأخرى،  ال�رشكات 
ال�سيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
الهواتف  اأ�سحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �سياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�ش. وك�سفت املجموعة 
"كون�سورتيوم  با�سم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�سيارات"  ات�سال 
 Digital" عن  االأ�سبوع  هذا 
باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليعو�ش  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�سيارات 
ال�رشكة  عن  النظر  بغ�ش  الذكي، 

امل�سنعة للهاتف اأو ال�سيارة.
ات�سال  "كون�سورتيوم  من  والهدف 
ال�سيارات" هو اإتاحة م�ستوى اأكرب 
من التكامل بني االأجهزة املحمولة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رشكات،  من  االأع�ساء  جلميع 
دبليو"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هيونداي"  موتورز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�ش"  جي  "اإل  واأي�سا 
و"�سام�سونغ"  و"بانا�سونيك" 
و"فولك�ش فاغن". وقال رئي�ش ق�سم 
اأودي،  �رشكة  لدى  االإلكرتونيات 
فخورون  "نحن  وار�سيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا 
املوديالت، فمن خالل توحيد حل 
مع  يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�سع  لدينا،  االأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�سع".  اأ�سا�ش 
الوظائف  جميع  يوؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يقوم  التي 
من  امل�ستخدمني  ميكن  و�سوف 
بدء  وكذلك  االأبواب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�سغيل 
ال�سيارات اأي�سا اختيار منح مالكي 
موؤقتا  االآخرين  الذكية  الهواتف 
�سيارتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رشائح  ي�ستخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  التوا�سل 
وهي نف�سها التي متكن من الدفع 
الذكية  الهواتف  يف  مل�ش  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع توفري االأمان.

جمموعة  ال�سيارة  مفتاح  ويحتوي 
اال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
وتاأجري  ال�سيارات  م�ساركة  مثل 
مفيد  كونه  عن  ف�سال  ال�سيارات، 
رئي�ش  وقال  الطوارئ.  حالة  يف 
جمل�ش اإدارة جمموعة كون�سورتيوم 
ات�سال ال�سيارات حمفوظ رحمان: 
ات�سال  كون�سورتيوم  بداأت  "لقد 
موا�سفات  على  العمل  ال�سيارات 
 ،2.0 االإ�سدار   Digital Key
وناأمل اأن يكون االإ�سدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع االأول 
رحمان  واأ�ساف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�سهد  قائال: 
اال�ستفادة  على  تعمل  ال�سوق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 االإ�سدار  من 
الن�سخة 2.0 من االإ�سدار الرقمي 
القادم �سيكون لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة 

التو�سع الهائل".

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ش 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ش  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�ش املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ش،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ش يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ش  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.
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بحلول يوم �سعالل مرمي و�سام تكون الربعمة قد اطفات �سمعتها 
الوىل من عمرها الزاهي وبهذه املنا�سبة يتقدم الأب احلنون 

يف  رغيدا  عي�سا  لها  متمنني  التهاين  باأحر  البنية  اإىل  "واأمها  "عزيز 
كنفهما ميلوؤها الرحمان برعايته اإىل اأن تبلغ اأ�سدها ...عام �سعيد  
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هواتف �سام�سونغ تعاين 
من ثغرة »ُمرعبة«

تفيد التقارير بتعر�ض عدد قليل 
�سام�سونغ  هواتف  اأ�سحاب  من 
اأجهزتهم،  يف  مل�ساكل  الذكية 
الأحدث  النماذج  ذلك  يف  مبا 
مثل غالك�سي نوت 8 وغالك�سي 
الهواتف  هذه  قامت  اإذ   ،9 اإ�ض 
�سمن  املخزنة  ال�سور  باإر�سال 
الت�سال،  جهات  اإىل  اجلهاز 
اإر�سال  اإمكانية  اإن  من  وبالرغم 
اإىل الآخرين تعد مبثابة  ال�سور 
الأ�سا�سية  الوظائف  اإحدى 
للهاتف الذكي، ولكن عندما يبداأ 
تطبيق الر�سائل الن�سية للهاتف 
يف اإر�سال ال�سور ب�سكل ع�سوائي 
دون معرفة �ساحب اجلهاز، فاإن 

الأمر ي�سبح كابو�ساً.
من  تنبع  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
�سام�سونغ  ر�سائل  تطبيق 
Samsung Messages، وهو 
الفرتا�سي  املرا�سلة  تطبيق 
غالك�سي  هواتف  اأجهزة  على 
الكورية  بال�رشكة  اخلا�سة 
التقارير  ت�سري  حيث  اجلنوبية، 
اإىل  اخلطاأ  هذا  حول  القليلة 
باإر�سال  تقوم  الهواتف  اأن 
التطبيق  يقوم  اأن  دون  الر�سائل 
ر�سالة  لوجود  اأثر  اأي  بت�سجيل 
بعد  وا�سحاً  ولي�ض  �سادرة، 
عدد الأ�سخا�ض الذين تعر�سوا 
امل�ساكل،  من  النوع  هذا  ملثل 

كبري  انتهاك  مبثابة  يعد  والذي 
للخ�سو�سية. ومل تقرتح ال�رشكة 
ويعتمد  للم�سكلة،  حاًل  بعد 
التطبيق ب�سكل خاطئ ولأ�سباب 
اإر�سال  على  حتديدها  يتم  مل 
الأجهزة  على  املخزنة  ال�سور 
ب�سكل  الت�سال  جهات  اإىل 
ع�سوائي عرب الر�سائل الق�سرية، 
امل�ستخدمني  اأحد  اأن  حتى 
يدعي اأنه بدلً من اإر�سال �سورة 
اأر�سل  التطبيق  فاإن  واحدة، 
معر�ض ال�سور بالكامل اإىل جهة 

الت�سال.
فيما  رعباً  الأكرث  اجلزء  ويعترب 
اأنه  هو  اخلطاأ  بهذا  يتعلق 

�سام�سوجن  تطبيق  يقوم  عندما 
اأ�سخا�ض  اإىل  ر�سائل  باإر�سال 
دليل  اأي  يرتك  ل  فاإنه  اآخرين، 
مما  ذلك،  فعل  قد  اأنه  على 
يعرفون  ل  قد  النا�ض  اأن  يعني 
اأن �سورهم قد مت اإر�سالها حتى 
امل�ستلم  من  رد  على  يح�سلوا 
حول ال�سور الع�سوائية املر�سلة 
م�سغلي  �سجالت  لكن  اإليهم، 
املحمول  الهاتف  �سبكات 
ملالكي  وميكن  ذلك،  ت�سجل 
الوقت  يف  �سام�سوجن  هواتف 
تطبيق  اأذونات  اإلغاء  احلايل 
Samsung Message ملنعه 
من الو�سول اإىل ملفات اجلهاز.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
اأكد املدون ال�سهري »اإيفان بال�ض« 
ن�سختها  �ست�سدر  غوغل  اأن 
يف  اأندرويد،  نظام  من  اجلديدة 
اأن  املتوقع  ومن  املقبل  اأوت   20
اجلديدة  اأندرويد  ن�سخة  حتمل 
و�سع  لذلك   ،»Pistachio« ا�سم 
التقومي  على   »P« حرف  »بال�ض« 

الذي ن�رشه عن موعد اإ�سدارها.
ووفقا لبع�ض الت�رشيبات عن م�سادر 
اأندرويد  فاإن  غوغل،  من  مقربة 
اجلديد �سيح�سن من جودة عر�ض 
وال�سور  الفيديوهات  وت�سوير 

الإ�ساءة  ظروف  يف  خ�سو�سا 
امل�ستخدم  �سيمكن  كما  اخلافتة، 
من التنقل بني التطبيقات باإزاحتها 
على واجهة العر�ض كما يف هواتف 
ن�سخة  يف  »iPhone-X«والأهم 
»P« املنتظرة اأنها �ستمكن �ساحب 
من  الذكي  اجلهاز  اأو  الهاتف 
ا�ستخدام كل تطبيق  التحكم مبدة 
النا�ض  على حدة، وذلك مل�ساعدة 
بع�ض  اإدمان  من  التخل�ض  على 
ا�ستهالك  من  واحلد  التطبيقات، 

الطاقة يف الأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ض  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ض« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ض اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ض  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ض  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي ال�رشكة الأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�سلت كل من Oppo و One Plus على هواتف ذكية مقرتنة بتقنيات 

ال�سحن ال�رشيع التي يطلق عليها ا�سم FOOC و DASH Charge. ولكن لتزال �رشكة 
Vivo تفتقر اإىل هذه التقنية مع هواتفها الذكية.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ض غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ض يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ض ب�سبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ض غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



�أ�ستاذ  �أحيلت �لكلمة للأ�ستاذ عو�ج فريد 
و�أبرز  مطولة  كلمة  �ألقى  �لذي  �لتاريخ 
بالن�سبة  �حلدث  لهذ�  �لبالغة  �لأهمية 
للثورة �لتحريرية �لكربى وعلقتها باليوم 
�لهجرة  �أهمية  وكذلك  للهجرة  �لوطني 
�لدو�فع  و�أبرز  �جلز�ئري  لل�سعب  بالن�سبة 
�لتي دفعت �جلز�ئريني للخروج يف م�سرية 
وهو  �أكتوبر  من  �ل�سابع ع�رش  ليلة  �سلمية 
�لنبذ و�لتعذيب �لذي تنتهجه فرن�سا �سد 
�مل�ستعمر  �أن  �إل  �جلز�ئريني  �ملهاجرين 
�ملحتجني  حول جتمع  �لطرق  بقطع  قام 
وكيف  باري�س  و�سط  �إىل  ي�سلو�  ل  كي 
 « نهر  يف  بهم  و�ألقو�  جنوده  هاجمهم 
ت�سحيات  مبدى  فيها  منوها   ،« �ل�سان 
�لذي  و�لإرث  و�ملجاهدين  �ل�سهد�ء 
للحفاظ  �مل�سوؤولية  ليحملونا  لنا  تركوه 
�حل�سور  و�لطالبات  �لطلبة  وذكر  عليه 
�أنه لول ت�سحياتهم ما كانو� لينعمو� بهذه 

مقاعد  ظل  يف  �لدر��سة  نعمة  �لنعمة 
عليه  ولهم  فيه  طلبة  هم  �لذي  �لتكوين 
نظيف  وتركه  عليه  �حلفاظ  م�سوؤولية 
للأجيال �لقادمة ويف �لأخري قام م�ست�سار 
�لتوجيه معمري �خلمي�سي  بعر�س بع�س 
باحلدث  �خلا�سة  �لفوتوغر�فية  �ل�سور 

متت  ما  بعد  �لأر�سيف  م�سدرها  و�لتي 
�ملد�خلت و�لكلمات ، و�أثنى �مل�ساركون 
و  �لتظاهر�ت  هذه  مثل  تنظيم  على 
 ، �أع�سائها  وكل  للإد�رة   �سكرهم  قدمو� 
�ل�رشفية  �مل�ساركة  �سهاد�ت  تقدمي  ليتم 

للم�ساركني يف �جناح �لن�ساط. 

خل�سر بن يو�سف 

مبركز التكوين املهني عني احلجل

مظاهر�ت 17 �أكتوبر 1961 حمور ندوة تاريخية 

م�شروع لتموين 
بلديات و�د �البطال 

�لثالثة مبع�شكر 
باملاء �ل�شروب

�سكان  من  ن�سمة  �لف  زهاء38  �ست�ستفيد 

من  مبع�سكر  �لثلث  �لبطال  و�د  بلديات 

�سد  من  �مطلقا  �ل�رشوب  باملياه  �لتموين 

و�د �لتحت ح�سب م�سادر من مديرية �ملو�رد 

�ملائية  �ملو�رد  مدير  و��سار  هذ�  �ملائية. 

يف وقت �سابق �ل�سيد فتحي عوقار �ن وز�رة 

مليري  �ستة  للم�رشوع  ر�سدت  قد  �لقطاع 

دينار حيث تقارب ��سغال �جناز قاعدة �حلياة 

ي�سمل  �سلة  ذي  �سياق  ويف  �لنتهاء.  على 

�لوطنية  �لوكالة  عليه  ت�رشف  �لذي  �مل�رشوع 

حمطة  �جناز  حمطة  و�لتحويلت  لل�سدود 

�لتحت.  و�د  �سد  من  بالقرب  للمياه  معاجلة 

وحطتي  يوميا  مكعب  مرت   12.600 بطاقة 

�ىل  بال�سافة  �لثانية  لرت� يف   33 بطاقة  �سخ 

م�ستوى  على  للجر  وقنو�ت  �لتخزين  من�ساآت 

بلديات و�دي �لبطال عني فر�ح و�سيدي عبد 

�جلبار. هذ� �مل�رشوع �لذي يعول عليه كثري� 

�ملنطقة  �سكان  تزويد  �زمة  على  للق�ساء 

�نتهائه حو�يل  عند  �سيوفر  �ل�رشوب،  باملياه 

�ل�رشوب  �ملياه  من  مكعب  مرت  مليون   2.5

يعانون  �لذين  �لثلث  �لبلديات  ل�سكان  �سنويا 

و�لذي  باملاء  �لتموين.  �سعف  من  حاليا 

�آبار  حفر  عرب  موؤقتة  بحلول  معاجلته  �سيتم 
وتو�سيلها باخلز�نات �ملوجودة حاليا.

طالبي.فاطمة 

ا�سطنبول

�ل�شعودية منعت 
�ل�شلطات �لرتكية من 

تفتي�ش بئر يف قن�شليتها 
�لر�سمية  �لرتكية  »�لأنا�سول«  وكالة  �أفادت 
ت�سمح  مل  �ل�سعودية  �ل�سلطات  باأن  �أم�س 
لل�رشطة �لرتكية بتفتي�س بئر يف حديقة مبنى 
قن�سلية �ململكة با�سطنبول، يف �إطار �لتحقيق 
�أن  و�سبق  خا�سقجي،  جمال  �ل�سحفي  مبقتل 
دوغو  �ملعار�س،  �لرتكي  �ل�سيا�سي  �أم�س  ذكر 
�ملحققني  باأن  متلفز  ت�رشيح  يف  برينجيك، 
�ل�سعودي  �ل�سحفي  �لأتر�ك يبحثون عن جثة 
�أكتوبر �جلاري د�خل  �لثاين من  �لذي قتل يف 
عنا�رش  �أن  مدعيا  �لقن�سلية،  حديقة  يف  بئر 
�لبئر  من  �جلثة  �أجز�ء  بع�س  �نت�سلو�  �لأمن 
�ل�سعودي  �ل�سحفي  خا�سقجي،  و�ختفى 
يوم  بو�ست«،  »و��سنطن  �ملتعاقد مع �سحيفة 
�إثر دخوله قن�سلية  �أكتوبر �جلاري،  �لثاين من 
�ململكة يف ��سطنبول ل�ستخر�ج وثائق خا�سة 

بزو�جه.

بعد م�سواره املُتمّيزيف رابطة اأبطال اإفريقيا

�ل�شطايفي �لوفاق  مع  د�ميا   ...Ooredoo

م�ست�سفى »الدكتور بن زرجب« بوهران

608 عملية جر�حية 
لنزع �أور�م �شرطانية 

معر�ض املنتجات اجلزائرية بـ نواك�سوط

ح�شور مميز ملجمع �ت�شاالت �جلز�ئر

بعد �خلروج �مل�رّشف لفريق وفاق �سطيف، 
يف مقابلة �لعودة لن�سف �لنهائي من ر�بطة 
�أبطال �إفريقيا،تتقدم Ooredoo�لر�عي 
بت�سجيعاتها  �سطيف،  لوفاق  �لر�سمي 

للنادي،  �لفني و�لإد�ري  للعبني وللطاقم 
�ملناف�سة  �مُلتمّيز يف هذه  تُثمنم�سو�ره  و 
�إىل  �لد�ئم  وقوفها  �لهامةُموؤكدة  �لقارية 

جانب ن�سور �له�ساب �لعليا.

�سخ�سا   608 عن  يقل  ل  ما  خ�سع 
لعمليات  �ل�رشطان  بد�ء  م�سابا 
جر�حية خمتلفة على م�ستوى �ملركز 
بن  »�لدكتور  �جلامعي  �ل�ست�سفائي 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  بوهر�ن  زرجب«  
�أوت  نهاية  غاية  �ىل  يونيو  �لفاحت  من 
�أم�س  ��ستفيد  ما  ح�سب  �ملا�سيني، 

�لأربعاء من هذه �ملوؤ�س�سة �ل�سحية.
و�أ�سارت خلية �لإعلم �إىل تكفل ذ�ت 
م�سابا  مري�سا  ب1.791  �مل�ست�سفى 
�لفرتة  نف�س  خلل  �ل�رشطان،  بد�ء 

 608 خ�سع  �جلر�حة  جمال  »ففي   .
�سخ�سا م�سابا بد�ء �ل�رشطان لعمليات 
�ملر�سى  هوؤلء  خمتلفة،  جر�حية 
�مل�سالح  خمتلف  عرب  توزيعهم  مت 
�ل�ست�سفائي  للمركز  �ل�ست�سفائية 
�لورم«،  نوع  ح�سب  بوهر�ن  �جلامعي 
»من  �أنه  و�أ�ساف  �مل�سدر  ذ�ت  وفق 
للعمليات  �خلا�سعني  �ملر�سى  بني 
و 347  �جلر�حية 237 من جن�س ذكر 
�أنثى، ف�سل عن 24 طفل  من جن�س 

من بينهم 10 �إناث«.

ح�سوره  �جلز�ئر  �ت�سالت  جممع  �سجل 
نو�ك�سوط،  بـ  �جلز�ئرية  �ملنتجات  مبعر�س 
من خلل تغطية �حلدث عرب �لأقمار �ل�سناعية 
ي�سيد   1-Alcomsat �ل�سناعي  �لقمر  عرب 
جممع �ت�سالت �جلز�ئر مب�ساركته يف معر�س 
فعالياته  جترى  �لذي  �جلز�ئرية  �ملنتجات 
بالعا�سمة   2018 �أكتوبر   29 غاية  �إىل  و  حاليا 
متعاملو  �سجل  �أين  نو�ك�سوط،  �ملوريتانية 
�لوطنيون  و�لل�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت 
�ملعد�ت  خلل  من  باملعر�س  تو�جدهم 
لتغطية  ��ستخدمت  �لتي  �لكبرية  و�لتجهيز�ت 
و�لل�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت  عرب  �حلدث 
�جلز�ئر  �ت�سالت  �غتنمت  وقد  �لف�سائية. 
�لف�سائية  �لوكالة  مع  بالتعاون  �لف�سائية، 

�لتحدي  هذ�  لرفع  �لفر�سة  هذه  �جلز�ئرية، 
من خلل توفري �سبكة �أنرتنت ذ�ت تدفق عايل 
على �متد�د فعاليات هذ� �حلدث، �لأمر �لذي 
وم�ستمرة خلدمات  مثلى  تغطية  ب�سمان  �سمح 
تدفق  ذ�ت  و�لل�سلكية  �ل�سلكية  �لت�سالت 
��ستخد�م  ميغا، عرب   100 �إىل  ت�سل  عايل جد� 
�لقمر �ل�سناعي �جلز�ئري للت�سالت �ل�سلكية 

.1-Alcomsat و�لل�سلكية
يتطلع  �لناجحة،  �مل�ساركة  هذه  خلل  من   
�لإمكانات  حجم  �إبر�ز  �إىل  �لوطني  �ملتعامل 
�جلز�ئر  �ل�سناعي  �لقمر  عليها  يتوفر  �لتي 
يف  �مل�ساهمة  �أجل  من  وذلك  �لأد�ء  حيث  من 
�ل�سلكية  �لت�سالت  جمال  يف  �إفريقيا  تطوير 

و�لل�سلكية �لف�سائية.  

الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان  بخ�سو�ض اإغتيال خا�سقجي

�شنعلن عن �الأدلة �جلديدة

الناحية الع�سكرية الأوىل بالبليدة

�لفريق قايد �شالح يف زيارة عمل 

تيزي وزو

تدمري ور�شة الإعد�د �ملتفجر�ت 

طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�س  �أكد 
للر�أي  �ستعلن  بلده  �أن  �أردوغان 
عن  فوري،  ب�سكل  �لعاملي  �لعام 
�لتو�سل  يتم  �لتي  �جلديدة  �لأدلة 
�إليها حول مقتل �ل�سحفي �ل�سعودي 
�أردوغان  و�أو�سح  خا�سقجي  جمال 
�أم�س �لأربعاء يف كلمة �ألقاها خلل 
�أقيمت  دولية  ندوة  يف  م�ساركته 
بالعا�سمة  �لرئا�سي  �ملجمع  يف 
مقتل  حول  �لتحقيقات  �أن  �أنقرة 
بلده  و�أن  بعد،  تنته  مل  خا�سقجي 
تقوم بالتفتي�س وجمع �لأدلة و�أ�ساف 

�أن �لعامل يتابع �لق�سية عن كثب.
�أردوغان  �قرتح  �لثلثاء،  و�أم�س 
بن  �سلمان  �ل�سعودي  �مللك  على 
حماكمة  جترى  باأن  �لعزيز  عبد 

عن  �مل�سوؤولني   18 �لـ  �لأ�سخا�س 
مقتل خا�سقجي يف ��سطنبول و�أكد 
بطريقة  قتل  خا�سقجي  �أن  على 
�ل�سعودية  �لقن�سلية  د�خل  وح�سية 
خمطط  بعملية  �أكتوبر،   2 يوم 
�ل�سحفي  و�ختفى  قبل  من  لها 
�ل�سعودي بعد دخوله مبنى قن�سلية 
�ل�سهر  مطلع  ��سطنبول  يف  بلده 
�لعام  �لنائب  يعلن  �أن  قبل  �حلايل 
�هلل  عبد  بن  �سعود  �ل�سعودي، 
�ملعجب، فجر �ل�سبت �ملا�سي، �أن 
�لتحقيقات �لأولية �أظهرت »وفاته« 
بالأيدي« جنم عن  »��ستباك  نتيجة 
يف  قابلوه  �أ�سخا�س  مع  »�سجار« 
 18 توقيف  على  موؤكد�  �لقن�سلية، 

�سخ�سا يف �إطار �لتحقيقات.

�لوطني،  �لدفاع  وزير  نائب  يقوم 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
قايد  �أحمد  �لفريق  �ل�سعبي، 
بزيارة  �خلمي�س،  �ليوم  �سالح، 
عمل �إىل �لناحية �لع�سكرية �لأوىل 
بيان  به  �أفاد  ما  ح�سب  بالبليدة، 

و�أ�ساف  �لوطني  �لدفاع  لوز�رة 
قايد  �لفريق  �ن  �مل�سدر  ذ�ت 
�سالح �سي�رشف خلل هذه �لزيارة 
�جلز�ئرية  �ل�رشكة  تد�سني  على 
بحمام  �ملتفجرة  �ملو�د  لإنتاج 

�ل�سلعة بولية �مل�سيلة.

�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت 
مت�سيط   عملية  خلل  وزو  تيزي  بولية 
 11 بد�خلها  �ملتفجر�ت  لإعد�د  ور�سة 
هاون،  وقذيفتي  �ل�سنع  تقليدية  قنبلة  
بيان  �لأربعاء  �أم�س  به  �أفاد  ما  ح�سب 

لوز�رة �لدفاع �لوطني .
�إطار  يف   « �أنه  ذ�ته  �مل�سدر  و�أو�سح 
بحث  عملية  و�إثر  �لإرهاب،  مكافحة 

ك�سفت  وزو/ن.ع.1،  بتيزي  ومت�سيط 
�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
لإعد�د  ور�سة   ،2018 �أكتوبر   23 يوم 
 )11( ع�رش  �إحدى  بد�خلها  �ملتفجر�ت 
قنبلة تقليدية �ل�سنع وقذيفتي )02( هاون 
�أوقفت  حني  يف  خمتلفة،  �أخرى  ولو�زم 
مفرزة �أخرى عن�رش )01( دعم للجماعات 

�لإرهابية بتي�سم�سيلت/ن.ع.2«.

م�سالح اأمن تب�سة

حجز 110 قر�ش مهلو�ش 
لرتويج بد�ئرة �ل�شريعة

 متكنت  �أمن د�ئرة �ل�رشيعة  نهار �أم�س 
على �ثر معلومات موؤكد ة مفادها قيام 

�سخ�س يبلغ من �لعمر 28 �سنة يقوم  برتويج 
�ملوؤثر�ت �لعقلية و عليه مت تر�سد �ملعني 

بالأمر مبعية �سخ�س �آخر يبلغ من �لعمر 
20 �سنة �أين مت توقيف �سخ�سني و �سبط 

بحوزة �ل�سالف ذكره على م�سطني دو�ئيني 
 prigabaline لأول به 10 �أقر��س من نوع�

  lysanxia 05 و �لثاين 20 قر�س من نوعmg
بالإ�سافة �إىل مبلغ مايل 4500 دج  كعائد�ت 

بيع هذه �ل�سموم بالإ�سافة �إىل �سيجارة 
ملفوفة  و عليه مت �قتيادهما �إىل مقر 

�أمن �لد�ئرة و فتح حتقيق يف �لق�سية و 
بعد ��ستكمال كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية 

مت تقدميهما �أمام �جلهات �لق�سائية �لتي 
�أمرت باإيد�عهما �حلب�س. يف نف�س �ل�سياق  
متكنت  ذ�ت �مل�سلحة �أمن د�ئرة �ل�رشيعة  
من توقيف �سخ�س يبلغ من �لعمر 31 �سنة 

و�سقيقه �لبالغ من �لعمر 29 �سنة مت �سبط 80 
قر�س مهلو�س كانت مو�سوعة خلف �لثلجة 
مبقر م�سكنهم  وهذ� تنفيذ للذن بالتفتي�س 

�سادر عن �ل�سيد وكيل �جلمهوية لدى حمكمة 
�ل�رشيعة لرتويجها بعيد عن �لن�سار د�خل 
حمله  �أين كانت �لعملية �إيجابية من طرف 
ذ�ت �مل�سالح �لأمنية   ليتم فتح حتقيق يف 

�لق�سية حلني ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 
و تقدمي �أطر�ف �لق�سية �أمام �جلهات 

�لق�سائية
ع/ ر�سيد
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