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رئي�س الغرفة الوطنية للمح�سرين 
الق�سائيني عبد الكرمي بوقطيب

 �شـــــاهــــــمــــــنا بـــــــ�شكــــــل 
فعال يف حماربة �لف�شاد

امل�سيلة

 �لو�يل  ي�شرف على  توزيع 
1200   وحدة �شكنية 

اجلزائر العا�سمة

  ��شـــتـــــــرجاع �شــــيارة م�شـــــــروقة
 و حجز  كميات مـن �لقنب �لهندي  

م�ست�سفى 200 �سرير بتمرنا�ست   

نق�س �الأخ�شائيني  وغياب 
خمطط ��شتعجايل للطو�رئ 

�الأمبيا ال يعار�س تر�شح بوتفليقة لعهدة خام�شة



ال�سابق  الوطني  الناخب  وجد 
بعد  ورطة  نف�سه يف  �سعدان  رابح 
خالل  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
ترتيب  حول  ال�سابقني  اليومني 
املنتخبني  جمعت  التي  املباراة 

�سمن  امل�رصي  ونظريه  الوطني 
من   2010 لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
اأجل تاأهل امل�رصيني اإىل املباراة 
القاري،  باللقب  والتتويج  النهائية 
اأع�ساء  من  عدد  خرج  حيث 

الطاقم الفني ملنتخب »الفراعنة« 
اآنذاك اإىل العلن على غرار حمادة 

�سدقي
واأحمد �سليمان ونفوا نفيا مطلقا 
�سيخ  اأطلقها  التي  الت�رصيحات 

موؤكدين  اجلزائريني  املدربني 
ترتيب  املعقول  غري  من  اأنهم 
بالرباعية  عري�س  بفوز  مقابلة 
اللقاء يف ن�سف  التي انتهى عليها 

نهائي دورة جنوب اإفريقيا

ببومردا�س وتي�سم�سيلت

ك�شف وتدمري �أربعة خمابئ 
للإرهابيني وتوقيف عن�شري دعم 

ببومردا�س،  اجلمعة  ام�س  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 

دعم  عن�رصي  وتوقيف  لالإرهابيني  خمابئ  اأربعة  وتدمري  ك�سف  من 

بكل من بومردا�س وتي�سم�سيلت، ح�سب ما اأفاد به اأم�س ال�سبت بيان 

لوزارة الدفاع الوطني. واأو�سح ذات امل�سدر انه »يف  اإطار مكافحة 

الإرهاب، ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي ببومردا�س/

ن.ع.1، يوم 26 اأكتوبر 2018، اأربعة )04( خمابئ لالإرهابيني كما اأوقفت 

عن�رصي )02( دعم بكل من  بومردا�س/ن ع1 و تي�سم�سيلت/ن ع 2«.

مفرزة  »حجزت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 

بنادق �سيد غري  بتيارت/ن ع 2 ثالثة )03(  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 

مرخ�سة، 149 خرطو�سة عيار 16 ملم وكمية من البارود، كما اأوقف 

الوطني بوهران/ن ع 2، �سخ�سني )02( وحجزوا ما  الدرك  عنا�رص 

اإىل 5425 وحدة  بالإ�سافة  الكيف املعالج  يقارب �ستة )06( كلغ من 

متفرقة  عمليات  ويف  ال�سياق  نف�س  ويف  امل�رصوبات«.  خمتلف  من 

بتندوف/ ن ع 3 ومترنا�ست/ ن ع 6، »اأوقفت مفارز للجي�س الوطني 

ال�سعبي �سبعة )07( منقبني عن الذهب بطريقة غري �رصعية  وحجزت 

�سيارة، خم�سة )05( اأجهزة للك�سف عن املعادن، مولدين كهربائيني 

)02(، ثالث )03( مطارق �ساغطة، ثالث )03( م�سخات للمياه و�ساحنة  

حمملة بـ17400 لرت من الوقود«من جهة اأخرى، متكن حرا�س ال�سواحل 

لـ 195 �سخ�سا كانوا على  من احباط »حماولت هجرة غري �رصعية 

منت  قوارب تقليدية ال�سنع بوهران، عني تيمو�سنت، م�ستغامن/ن ع 2 

و ال�سلف/ن.ع1، فيما مت توقيف 27 مهاجرا غري �رصعي من جن�سيات 
خمتلفة بكل من عني قزام و النعامة«.

�شطيف �أنظف مدينة

�شعد�ن يف ورطة

خبر في 
صورة

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لالت�ساالت املتنقلة )اوريدو(    

�لبيئة �القت�شادية يف �جلز�ئرية غري فعالة
.      انخفا�س م�ساهمة الفرع اجلزائري يف االأرباح 

مقابلة الربج املولودية

توقيف 12 �شخ�شا من بينهم 
03 م�شبوقني ق�شائيا

يف اإطار �سري عمل جلنة التحقيق التي اأوفدها العقيد 
م�سطفى الهبريي، املدير العام لالأمن الوطني، حتت قيادة 
رئي�س ديوان املديرية العامة لالأمن الوطني، عقب اأحداث 
ال�سغب التي �سهدها ملعب 20 اأوت 1955 بربج بوعريريج، 

تعلم املديرية العامة لالأمن الوطني اأن اللجنة خرجت 
بتو�سيات �سرت�سل اإىل اجلهات والهيئات املعنية بتنظيم 
وت�سيري املقابالت الكروية يف امليدان العملياتي، اأ�سفر 
التحقيق عن توقيف 12 �سخ�سا من بينهم 03 م�سبوقني 
ق�سائيا، مع تقييد 08 �سكاوي  للتذكري، الأحداث خلفت 
اإ�سابة 31 �رصطي بجروح متفاوتة اخلطورة واإتالف 17 

مركبة تابعة للمديرية العامة لالأمن الوطني.

�سيال2018

م�شاركة 1015 د�ر ن�شر
ي�سارك يف الطبعة الـ 23 ل�سالون اجلزائر الدويل للكتاب 

حوايل 1015 دار ن�رص )972  يف 2017( من بينها 276 جزائرية 
)314 يف 2017( �ستعر�س حوايل 300 األف كتاب )230 األف يف 

2017( بني اأدبية وجامعية وموؤلفات ال�سباب.
ويعترب »�سيال« -الذي توقف عن الن�ساط خالل �سنوات 

الإرهاب يف الت�سعينيات من القرن املا�سي قبل اأن ي�ستعيد 
ن�ساطه انطالقا من عام 2000- اأحد اأهم املواعيد الثقافية 
حاليا من حيث الإقبال حيث توافد عليه 1.7 مليون زائر يف 
2017 وعدا هذا الرقم فاإنه ل توجد اأي اإح�سائيات اأو بحوث 

حول حركية الكتاب واأهمية جمهور القراء وكذا اأولويات 
واهتمامات القراء اأو مقتني الكتب على مر هذه ال�سنوات 

وهي من املهام املخولة قانونا للمركز الوطني للكتاب الذي 
تاأ�س�س يف 2009.

اأنظف  مت اختيار مدينة �سطيف 
من  الأوىل  الطبعة  خالل  مدينة 
جائزة رئي�س اجلمهورية للمدينة 

عليها  اأ�رصفت  والتي  اخل�رصاء، 
الزهراء  فاطمة  البيئة  وزيرة 
الرتبية  وزيرة  بح�سور  زرواطي 

وزير  غربيت،  بن  نورية  الوطنية 
م�ساهل  القادر  عبد  اخلارجية 
زوخ،  القادر  عبد  العامة  ووايل 

الثانية  املرتبة  عادت  فيما 
تلم�سان  وليتي  اإىل  والثالثة 

واملدية على التوايل.

قال رئي�س جمل�س اإدارة ال�رصكة 
�سعود بن نا�رص اآل ثاين  اأن ال�رصكة 
املتنقلة  لالت�سالت  الوطنية 
الكويت  يف  حققت  )اوريدو(  
ارتفاعا كبريا يف الإيرادات لفرتة 
هذا  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 
العام لت�سل اإىل 182 مليون دينار 
دولر(  مليون   600 )نحو  كويتي 
بارتفاع بلغت ن�سبته 13 يف املائة 
ال�سنة  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة 

املا�سية.
واأ�ساف اآل ثاين اأن اأو�ساع ال�سوق 
يف اجلزائر ل تزال �سعبة بالنظر 
الدينار  قيمة  انخفا�س  اإىل 
ال�سعرية  واملناف�سة  اجلزائري 

املحتدمة الأمر الذي �سغط على 
الدخل  على  وانعك�س  الإيرادات 
قبل احت�ساب الفوائد وال�رصائب 

وال�ستهالك والإطفاء.
انخفا�س  �سبب  اأن  واأو�سحت 
رئي�سي  ب�سكل  يرجع  الأرباح 
اأوريدو  م�ساهمة  »انخفا�س  اإىل 
اجلزائر ب�سبب البيئة القت�سادية 
قيمة  وانخفا�س  الفعالة  غري 
الأ�سعار  اإىل  بالإ�سافة  العملة 

التناف�سية«.
اأم�س  اأعلنت  ال�رصكة  كانت  و 
�سافية  اأرباحا  حتقيقها  اليوم 
كويتي  دينار  مليون  2ر16  بلغت 
امريكي(  دولر  مليون   53 )نحو 

لفرتة ال�سهر الت�سعة املنتهية يف 
30 �سبتمرب 2018 وقالت ال�رصكة 
يف بيان �سحفي اأن �سايف الأرباح 
اقل  يعد  املا�سية  ال�سهر  لفرتة 
من �سايف اأرباح نف�س الفرتة من 
حينها  بلغ  الذي  املا�سي  العام 
)نحو  كويتي  دينار  مليون  8ر34 
اأمريكي(  دولر  مليون  5ر114 
برتاجع بلغت ن�سبته 53 يف املائة، 
املجمعة  الأرباح  اأن  واأ�سافت 
فل�سا   32 بلغت  الواحد  لل�سهم 
لفرتة الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 
ب  مقارنة  املا�سي  �سبتمرب   30
69 فل�سا لل�سهم الواحد يف نف�س 

الفرتة من ال�سنة املا�سية.

�جلز�ئريون يثورون �شد �شلطان عمان

�الأفافا�س يد�فع عن �حلريات ويقمع منا�شليه

مواقع  على  جزائريون  ندد 
باخلرجة  الجتماعي  التوا�سل 
عمان  �سلطنة  �سلطان  قام  التي 

رئي�س  ا�ستقابله  بعد  قابو�س 
يف  نتنياهو  ال�سهيوين  الوزراء 
حث  م�سقط،  البالد  عا�سمة 

اعرتوا هذا الأمر بالإهانة للعرب 
الذين باتوا يبيعون اأنف�سهم للكيان 
اآخرون  قال  فيها  دولة،  بعد  دولة 

اإطار  يف  يدخل  ح�سل  ما  اأن 
ول  لل�سلطنة  الداخلية  ال�سيا�سة 

يحق لأي كان التدخل فيها.

يف  املنا�سلني  من  العديد  اأكد 
جبهة القوى ال�سرتاكية اأول اأم�س، 

يرددها  التي  الأفافا�س  خطابات 
حممد حاج جيالين دائما ما كانت 

تدافع عن احلريات والدميقراطية 
عك�س  احلزب  داخل  الواقع  لكن 

ذلك، لأن الكثري من املنا�سلني هم 
حتت طائلة الف�سل.

عني �لو�شطاالأحد 28  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �سفر 1440هـ 2



اأبو جرة ال�سلطاين :

�ملنتدى لي�س حزبا �أو نقابة ولي�س بديال لأي جهة ر�سمية

معتربا تنحية بوحجة منافيا للدميقراطية

�لأفافا�س يجمد ن�ساطاته يف �لغرفة �ل�سفلى للربملان
اأعلنت الكتلة الربملانية جلبهة القوى اال�سرتاكية عن جتميد كل ن�ساطاتها على م�ستوى الغرفة ال�سفلى للربملان بعدما قفزت املواالة فوق القوانني ون�سبت 

رئي�سا جديدا للمجل�س ال�سعبي الوطني، يف حني انتقدت تدخل ال�سلطة التنفيذية يف ت�سيري �سوؤون الربملان رغم نفيها ذلك يف الكثري من املرات.

علي عزازقة

حركة  كتلة  �إعالن  بعد  يومان 
��ستعد�دها  عن  �ل�سلم  جمتمع 
�جلديد  �لرئي�س  مع  للتعامل 
معاذ  �لوطني  �ل�سعبي  للمجل�س 
به  تعرتف  ال  �أنها  رغم  بو�سارب، 
�ل�سفلى،  للغرفة  �رشعي  كرئي�س 
جلبهة  �لربملانية  �لكتلة  خرجت 
�لقوى �ال�سرت�كية باأنها لن تتعامل 
�سورة  �سوه  �لذي  �لو�قع  هذ�  مع 
من  و�أطاح  �لت�رشيعية  �ملوؤ�س�سة 
�لعام  �لر�أي  و�سط  �أكرث  قيمتها 
جعلها  ما  و�خلارجي،  �لد�خلي 

تعلن عن جتميدها لكل ن�ساطاتها 
�ل�سعبي  �ملجل�س  م�ستوى  على 
�لوطني يف ظل وجود ما و�سفته 
�الأزمة  ت�سيري  يف  كبري  غمو�س 
قال  �ل�سياق  ذ�ت  �لربملانية. ويف 
مل  �الأفافا�س  باأن  �مل�سدر  ذ�ت 
يعرتف بـ«�ل�سعيد بوحجة« كرئي�س 
ولن  �لوطني  �ل�سعبي  للمجل�س 
�لرئي�س  ب�رشعية  كذلك  يعرتف 
�حلايل للغرفة �ل�سفلى �لذي و�سل 
بطرق  �ملجل�س  رئا�سة  �سدة  �إىل 
�مل�سدر  ور�ح  وملتوية،  غام�سة 
ذ�ته �إىل �أكرث من ذلك ملا �أكد �أن 
جبهة �لقوى �ال�سرت�كية ال ت�ستمد 

ناق�س  برملان  من  �رشعيتها 
نو�بها موجودون  لكون  لل�رشعية، 
يف مقاعد �ملجل�س بعد �أن �سوت 
�الإ�سارة  وجتدر  عليهم.  �ل�سعب 
�ملعار�سة  �أحز�ب  كل  �أن  �إىل 
�لغرفة  م�ستوى  على  �ملتو�جدة 
�أن  �أكدت  قد  للربملان  �ل�سفلى 
ما ح�سل يف �ملجل�س يعد خرقا 
�لنظام  لقو�نني �جلمهورية وحتى 
�أن  بعد  �ل�سفلى،  للغرفة  �لد�خلي 
دعت �ل�سلطات �لعليا �إىل �رشورة 
وبعد  لكن  �أجل حله،  �لتدخل من 
للمجل�س  جديد  رئي�س  �نتخاب 
لها فيما ح�سل  �إنها ال دخل  قال 

�رش�عا  كانت  �الأزمة  و�أن  �سيما 
د�خليا يف حزب �لتحرير �لوطني، 

و�ستتعامل مع �الأمر �لو�قع.
تطرق  فقد  بالذكر  وجدير 
�ملجل�س  ملف  �إىل  �الأفافا�س 
ب�سكل  �لوطني،  �ل�سعبي  �لوطني 
جبهة  �أن  �أ  �أكد  حيث  �سمني، 
ت�سارك  لن  �ال�سرت�كية  �لقوى 
و�الإلهاء  �لتمويه  حمالت  يف 
��ستحقاق  كل  ع�سية  تظهر  �لتي 
�نتخابي، ولكن �ستظل تنا�سل من 
�أجل بناء �إجماع وطني �لكفيل باأن 
يجعل �لبلد يخرج من �الأزمة �لتي 

يعي�سها �لبلد.

عمارة بن يون�س:

�ملعار�سة ل متلك �أي متثيل �سعبي 
 .      االأمبيا ال يعار�س تر�سح

 بوتفليقة لعهدة خام�سة

رد �الأمني �لعام »لالأمبيا«عمارة بن 
يون�س على عبد �لرز�ق مقري ملا 
دعا �ل�سعب �جلز�ئري �إىل �رشورة 
�أجل  من  �سلمية  بطريقة  �لتدخل 
�أكد  حيث  �لقائم،  �لو�سع  تغيري 
�أن كل �ملعار�سة بجميع م�ساربها 
تقوم  لكي  �سعبيا  متثيال  متلك  ال 
دعا  حني  يف  خطوة،  هكذ�  مبثل 
بنعم على  �لت�سويت  نو�ب �حلركة 
يخدم  الأنه   2019 �ملالية  قانون 

�ل�سعب ح�سبه.
�أم�س،  يوم  طالب  خن�سلة  من 
�ل�سعبية  للحركة  �لعام  �الأمني 
�جلز�ئرية، نو�ب حزبه بالت�سويت 
قانون  م�رشوع  على  بنعم  مبا�رشة 
�لغرفة  �سيُعر�س  �لذي  �ملالية 
�الأيام  خالل  للربملان  �ل�سفلى 
�ملقبلة، الأنه والأول مرة ال يت�سمن 
�أنه  ر�سوما و�رش�ئب جديدة، كما 
ال يحتوي على زياد�ت يف �الأ�سعار، 
�ملعار�سة  �أحز�ب  دعا  حني  يف 
�سيا�سة  عن  �لتوقف  �رشورة  �إىل 
�لتهدمي �لتي تتبناها منذ �سنو�ت، 
ال  بوتفليقة  �لرئي�س  و�أن  خا�سة 
حيث  جاحد،  �إال  �إجناز�ته  ينكر 
�أن �جلز�ئر  �ل�سدد:«  قال يف هذ� 
�أ�سعار  �نهيار  مو�جهة  ��ستطاعت 
توقع  وقت  2014 يف  �سنة  �لبرتول 
�لكثريون �نهيارها، وهو ما مل يكن 
�حتياط  لوال  حتقيقه  باالإمكان 
مليار   200 بلغ  �لذي  �ل�رشف 

دوالر«.
�النتخابات  �إجر�ء  موعد  وعن 

�أنها  �ملتحدث  �أكد  �لرئا�سية، 
توؤجل  ولن  وقتها  يف  �ستجرى 
�أبدى  باملقابل  كان،  �سبب  الأي 
بع�س  قيام  من  ��ستياءه  يون�س  بن 
ت�سكيلها  �ملعار�سة  �الأطر�ف 
�خلام�سة،   �لعهدة  �سد  جلبهات 
د�ستوري  حق  �لرت�سح  �أن  باعتبار 
ذلك  يف  مبا  مو�طن  لكل  م�رشوع 
�أما  �حلايل،  �جلمهورية  رئي�س 
لبوتفليقة  حزب  دعم  بخ�سو�س 
خام�سة،  لعهدة  �لرت�سح  �أر�د  �إذ� 
�جتماع  يف  ذلك  تقرر  عن  ك�سف 
معرب�  للحزب،  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
�لرئي�س  عن عدم معار�سته لقر�ر 
�إذ� �أر�د �لرت�سح خ�سو�سا �أن حزبه 
بوتفليقة  �ساند  �لذي  �لوحيد  كان 
يف جميع حمالته �النتخابية، قبل 
قدمه  مبا  �عرت�فا  مر�سه  وبعد 
لاللتفاف  �ل�سعب  د�عيا  للجز�ئر، 

حوله وعدم �لتخلي عنه.
�ال�ستمر�ر  من  يون�س  بن  وحذر 
�لنظام  وفق  �لبالد  ت�سيري  يف 
عرقلة  من  حمذر�  �ال�سرت�كي، 
نوعية  �قت�سادية  قفزة  حتقيق 
يكلف  �حلجار  م�سنع  قائال:« 
و200  مليار  �لعمومية  �خلزينة 
يقدم  ال  لكنه  دوالر  مليون 
وهذ�  �لكثري  �لوطني  لالقت�ساد 
�لذي  �ال�سرت�كي  �لنظام  ب�سبب 
�أثبت ف�سله يف �لكثري من �لدول«، 
د�عيا �إىل حترير �القت�ساد �لوطني 

وخ�سخ�سته.
علي عزازقة 

االأمني العام حلركة النه�سة حممد ذويبي

�أخلقة �لعمل �ل�سيا�سي مفتاح �حلل

حركة جمتمع ال�سلم باأدرار

�نتخاب �أحممد عمار رئي�سا للمكتب �لولئي

�سديق �سهاب من تيزي وزو 

�لعهدة �خلام�سة حتمية �سيا�سية  

حلركة  �لعام  �الأمني  دعا 
�لنه�سة حممد دويبي �أم�س 
�ل�سبت ب�سيدي بلعبا�س �إىل 
�لن�سال  تر�سيخ  �رشورة 
�لهادف  �لوطني  �ل�سيا�سي 
�إىل حتيني �لرب�مج �ل�سيا�سية 
يف �ستى �ملجاالت وتكري�س 

�لقانون و�لعمل �سمن  دولة 
و�لد�ستور،  �لقانون  �أحكام 
و�أو�سح دويبي لدى �إ�رش�فه 
للحركة  والئي  موؤمتر  على 
من  �إطار�ت  بح�سور 
جانب  �إىل  �لوطني  �ملكتب 
ومتعاطفني  منخرطني 

�أن  �ل�سيا�سية  ت�سكيلته  مع 
من  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب 
موؤمتر�تها  تنظيم  خالل 
�لن�سال  ب«تر�سيخ  مطالبة 

�ل�سيا�سي �لوطني«.
�مل�سوؤول  ذ�ت  ودعا 
�حلزبي �إىل �رشورة »ت�سيري 

�لذي  �القت�سادي  �لربنامج 
بالن�سبة  �أولوية  �ليوم  يعترب 
�قت�ساد  لبناء  للجز�ئر 
خارج  ومتنوع  قوي  وطني 
وبلد�ن  للمحروقات  �لتبعية 

�خلارج«.
م.�س

باملكتبة  �أم�س  �نعقدت 
مبدينة  للمطالعة  �لعمومية 
ملنا�سلي  عامة  جمعية  �در�ر 
�ل�سلم  جمتمع  حركة  ومنتخبي 
بح�سور و�إ�رش�ف ع�سو �ملكتب 
�حمد  �ل�سيخ  �لوطني  �لتنفيذي 

عملية  جرت  �أين  �الإبر�هيمي  
�لقيادية  �لهياكل  جتديد  �إعادة 
��ستح�سنه  دميقر�طي  جوي  يف 
�نتخاب  مت  حيث  �جلميع 
رئي�سا  عمار  �أحممد  �ل�سيد 
للمكتب �لوالئي للحركة كما مت 

�ملجل�س  رئي�س  �نتخاب  �أي�سا 
ر�أ�سته  عادت  حيث  �ل�سورى 
وبهذه  مو�ساوي  حممد  لل�سيد 
جمتمع  حركة  تكون  �لعملية 
بناء�  قيادتها  هيكلت  قد  �ل�سلم 
�لعامة  �لقيادة  توجيهات  على 

�حلركة  بان  �لكل  �أعرب  �أين 
ت�سعي �إيل مو��سلة �رشح مبادرة 
من  �نطالقا  �لوطني  �لتو�فق 
و��ستعد�د  �ملحلية  �مل�ستويات 

ال�ستحقاقات �لقادمة
اأدرار:بو�سريفي بلقا�سم 

�أكد �أم�س �لناطق �لر�سمي للتجمع 
�أن  �سديق  �لدميقر�طي  �لوطني 
�جلز�ئر ملزمة على �ال�ستمر�رية 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  بقيادة 
جاءت  حيث  بوتفليقة  �لعزيز 
كحتمية �سيا�سية م�سيفا يف جتمع 
�أمام  وزو  بتيزي  عقده  �سعبي 
قاعة مكتظة عن �آخرها مبتحف 
�حلكومة  �إخفاق  �أن  �ملجاهدين 

�ملجال  يف  ال  �لت�سيري  جمال  يف 
بانتقادهم  بح�سبه  �سمح  �لتنموي 
�لعديد  يف  �ملعار�سة  قبل  من 
�لت�سيري  يف  لكن  �ملنا�سبات  من 
و  �ملحلية  �لتنمية  يف  ال  ي�سيف 
م�سري�  �يجابي  �سيئا  �عتربه  هو 
تعرف  حقيقة  �جلز�ئر  �أن  �إىل 
�لو�سع  قائال  �سعبا  م�ستقبال 
�ل�سنو�ت  يف  للجز�ئر  �القت�سادي 

�ملقبلة �سيكون �سعبا لكن بف�سل 
رئي�س  رعاية  حتت  �ال�ستمر�رية 
�جلمهورية �جلز�ئر �ستكون �أف�سل  
م�سيفا �أن �حمد �ويحي �سخ�سيا 
هو من �أمرهم مب�ساندة بوتفيلقة 
يف تر�سحه لعهدة خام�سة و�أ�ساف 
�خليار  لهذ�  جد�  مرتاحون  �أنهم 
كون عبد �لعزيز بوتفيلقة له جتربة 
تتلخ�س يف �ربعة عهد�ت، ود�ئما 

يف  فعالة  م�ساركة  له  كانت  ما 
�لت�سرييو�أ�ساف  و  �لتنموي  �لعمل 
�سهاب “كانت لنا مو�قف موحدة 
فيما  �الأخرى  �الأحز�ب  مبعية 
بالعمل  �سلة  له  ما  بكل  يتعلق 
�ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت  و  �حلكومي 
كانت  لبتوفليقة  وتزكيتنا  �لكربى 

بتعليمة من �أحمد �أويحيي
 ح- كرمي
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حم�س  حلركة  �ل�سابق  �لرئي�س  �أعلن 
�أبو جرة �ل�سلطاين عن ميالد �ملنتدى 
منتدى  �أن  موؤكد�  للو�سطية،  �لعاملي 
�أو  نقابة  �أو  حزب  لي�س  �لو�سطية 
وطني  و��سع   ف�ساء  هو  بل  جمعية 
مفتوح على �لفكر و �لثقافة، م�ستبعد� 
للرئا�سيات  مر�سح  للمنتدى  يكون  �أن 
من  �سيدعم  �ملنتدى  �أن  ،موؤكد� 
�مل�ساحلة  و  �لتنمية  م�سار  ي�ستكمل 

�لوطنية.
�الأم�س  �ل�سلطاين  جرة  �أبو  رف�س 
�لعاملي  �ملنتدى  عن  �الإعالن  خالل 
حزب  �ملنتدي  �إعتبار  �لو�سطي 
�أو  ثقايف  وعاء  �أو  نقابة  �أو  �سيا�سي 
الأي  بديل  �أو  خارجي  لتنظيم  �إمتد�د 
منتدى  �أنه  مو�سحا   ، ر�سمية  جهة 

له  م�ستقل   وف�ساء  عاملي  جز�ئري 
�أو  جلهة  تابع  لي�س  و��سحة  �أهد�ف 
�أخرى ينتظم يف �سفوفه  يعادي جهة 
قيمة  تقدمي  على  قادر  هو  من  كل 
�إ�سافية. و �أبرز رئي�س حم�س �ل�سابق 
�أن توقيت �إعالن ميالد �ملنتدي فتح 
�لعديد من �لت�ساوؤالت فالبع�س ربطه 
�لبع�س  و  �ملقبلة  باالإ�ستحقاقات 
حقهم  من  و  حلزب  يتحول  �أن  توقع 
�لت�ساوؤل، موؤكد� �أن �ملنتدى ولد فوق 

كل �الأحز�ب و �ملنظمات.
:«�سحيح  �ل�سلطاين  جرة  �أبو  وقال 
�أفكارنا لكن ال  نختلف يف مو�قفها و 
حول  �لكربى  �مل�سرتكات  يف  نختلف 

�جلز�ئر، �لثو�بت،�لكر�مة.
�أن �ملنتدى  �ل�سلطاين  �أبو جرة  و�أفاد 

يف  �ساهمت  خم�س  حماور  يتناول 
وهي  �لقائم  للو�سع  �لفجوة  تعزيز 
يف  �الأحز�ب  و  �ملنظومة  �سعف 
،حمدودية  �ل�سعبي  �ملو�طن  �الإعد�د 
�لف�ساء�ت �لو��سعة للتالقي بني �لنخب 
،�إختالل �ملو�زين �الإجتماعية و ظهور 
�ملجتمع �ملخملي، �سعف �ملناهج و 

�إ�سطر�ب �ملفاهيم �الأ�سا�سية.
:«منتدى  مت�سل  �سياق  يف  م�سيفا 
مفتوح  عاملي  ف�ساء  �لو�سطية 
و  �مل�سرتك  �لعمل  تثمني  �إىل  ي�سعى 
و  �ل�سلمي  �لتعاي�س  و  �لثقافة  ن�رش 
قيمة  تعزيز  و  �لتطرف  و  �لعنف  نبذ 
�حلفاظ  يف  �مل�ساهمة  و  �حلريات 
على �لثو�بت �لوطنية،و�إعترب  �ملن�سق 
�لوطني للقيادة �ملوحدة لالأفالن عبد 

�ملبادرة  هذه  �أن  بلعياط  �لرحمان 
قدوة  للو�سطية   �لعاملي  للمنتدى 
�لهيمنة  يريد  من  لكل  �لعامل  يف 
�ملبادرة  هذه  تلقى  �أن  متمنيا  عليه، 
يف  �لعليا  �ل�سلطات  من  �لرعاية 
�جلز�ئر، و�لتاأييد و�الإملام من �ل�سعب 
�جلز�ئري،قائال يف �سياق مت�سل »كنا 
حكومة  يف  �ل�سلطاين  جرة  �أبو  مع 

و�حدة و�سنكون يف حكومة �أخرى ».
للحزب  باالإت�سال  �ملكلف  جهته  من 
�أنه  �أكد  مد�خلته  خالل   �لعتيد 
بع�س  مع  �الأيادي  و�سع  من   البد 
عن  �حلديث  �أن  م�سري�  قدما،  لل�سري 
بني  �لتو��سل  و  و�حلو�ر  �لو�سطية 

�الأجيال �أ�سبح  �أمر �رشوري.
رئي�سة  حف�سي  نورية  جهتها  من 

�جلز�ئريات  للن�ساء  �لعام  �الإحتاد 
�إعتربت �أن �ملنتدى �لعاملي للو�سطية 
حتقيق  و  �لفكر  لتنوير  ف�ساء  مبثابة 
وم�ساندتها  دعمها  موؤكدة  �لتنمية، 
للمبادرة ملناق�سة �لعديد من �لق�سايا 
�ملحافل  يف  �جلز�ئر  كلمة  الإي�سال 
�أن  مت�سل  �سياق  يف  مربزة  �لدولية، 
للو�سطية  �لعاملي  �ملنتدى  رئي�س 
بتغليبه  معروف  �ل�سلطاين   جرة  �أبو 

م�سلحة �لوطن فوق كل �إعتبار .
للعمال  �لعام  �الإحتاد  ممثل  و�أكد   
�لوقت  يف  �جلز�ئر  �أن  �جلز�ئريني 
�حلايل حتتاج �إىل مثل هذه �ملنتديات 
الإ�سالح �لنفو�س و �لرجوع �إىل قيمنا و 
تقاليدنا و ديننا �حلنيف و �لرجوع �إىل 

مرجعتنا �لوطنية .

حزب  �أن  ر�سميا   خالف  بن  و�أعلن 
ت�رشف  حتت  �لتنمية  و  �لعد�لة 
طرف  و  للو�سطية  �لعاملي  �ملنتدى 
عن  عبارة  �ملنتدى  �أن  ،معترب�  فيه 
لبنة �أ�سا�سية يتعاون فيها جميع �أفر�د 
للدولة،  �لكربى  باملعامل  للقيام  �الأمة 
�سادف  �لتاأ�سي�س  هذ�  �أن  م�سري� 

ذكرى �إندالع �لثورة �لوطنية . 
من جهته �ملحامي فاروق ق�سنطيني 
خالل مد�خلته  �أرجع �سبب �الأزمة�لتي 
تعي�سها �جلز�ئر و �لتي م�ست �لعديد 
�إىل  قوله  حد  على  �لقطاعات  من 
البد  �أنه  مو�سحا  �حلو�ر،  لغة  غياب 
�حلقيقي  للتفرغ  �أولويات  و�سع  من 

للتنمية
اإميان لوا�س 

.         ندعم من ي�ستكمل م�سار امل�ساحلة 



العام  للإحتاد  العام  الأمني  عمد 
املجيد  عبد  اجلزائريني  للعمال 
الإتهام،  لغة  اإىل  ال�سعيد،  �سيدي 
يتعر�ض  الإحتاد  اأن  قال  حيث 
طرف  من  ت�سويه  ملحاولت 
عن  تكتم  وان  داخلية،  جهات 
حدة  من  رفع  حني  يف  حتديدها، 
الكونفدرالية  ب�ساأن  الت�رصيحات 
اأنها  قال  التي  للنقابات  الدولية 
نقابة  لخرتاق  وفقا  تعمل  تريد 

بعينها يف اجلزائر.
العام  للإحتاد  العام  الأمني  اأكد 
خلل  اأم�ض،  اجلزائريني،  للعمال 
الكلمة التي األقاها خلل املوؤمتر 
ال�سياحة  عمال  لنقابة  الثالث 
منذ  تعاين  اجلزائر  اأن  والتجارة 
حماولة  من  �سنوات  ثمانية  قرابة 
من  الداخلية  �سوؤونها  يف  التدخل 
حماولة  ظل  يف  النقابات،  خلل 
للنقابات  الدولية  الكونفدرالية 
النقابي  احلق  ممار�سة  اخرتاق 
تعيد  ت�رصيحات  يف  البلد،  يف 
العمل  وزير  ت�رصيحات  لل�سطح 
الجتماعي  وال�سمان  وال�سغل 
مراد زمايل التي اأعقبت ان�سحاب 
منظمة  اجتماع  من  اجلزائر  وفد 
انتقادات  بعد  الدولية،  العمل 
بالت�سييقات  �سمتها  ملا  الأخرية 

اجلزائر،  يف  النقابي  العمل  على 
اإىل  التهم  تلك  زمايل  اأرجع  حيث 
دون  بعينها  �سخ�سيات  خلفيات 
تاأخذه  اعتماد ر�سمي، وهو ما مل 
بح�سبه.  الإعتبار  بعني  املنظمة 
اأ�ساف  ال�سعيد  ل�سيدي  وبالعودة 
اجلزائر   للعمال  العام  الحتاد  اأن 
»ال�سكارة«  اأو  باملال  ي�سرتي  ل 
على حد تعبريه، و اأنهم يخو�سون 
الدولية  الكونفدرالية  �سد  معركة 
�سنوات،  اأربعة  منذ  للنقابات 
متابعا اأن اخلروج من الكونفدرالية 

الدولية للنقابات اأمر جد عادي و 
قائل:  للحتاد،  اأزمة  ي�سكل  لن 
من  �سن�ستفيد  منه  خرجنا  اإذا   «
ال�سرتاكات التي ندفعها �سنويا له 

يف دفع اأجور عمالنا هنا«.
التهم  من  العام  الأمني  و�سعد 
مل  التي  العربي  الدول  بع�ض  اإىل 
�سد  تقف  اأنها  قال  ي�سمها، حيث 
اجلزائر. وبخ�سو�ض احلكومة اأكد 
فعلي يف  احلكومة هي �رصيك  اأن 
معركة النجاح، موؤكدا مرة ثانية اأن 
العنف لن يحقق املطالب العمالية 

التي يجب اأن حتل ح�سبه باحلوار، 
النقابي  باأن  موؤخرا  اأكده  ما  وهو 
له  م�ستقبل  ل  للعنف  يلجاأ  الذي 

بالإحتاد.
و�سدد �سيدي ال�سعيد على �رصورة 
املحافظة على الأمن وال�ستقرار 
بف�سل  اجلزائر  به  تنعم  الذي 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
اجلزائريني  كل  داعيا  بوتفليقة، 
املك�سب  هذا  على  للمحافظة 

املحقق باحلوار.
النقابية  الكنفدرالية  جهتها  من 
عدة  اأن  قالت  املنتجة  للقوى 
الت�سييق  من  يعانون  نقابيني 
العقوبات اإدانتهم  بلغت  وبع�سهم 
للإتفاقيات  خرقا  بال�سجن 
النقابي،  ن�ساطهم  ب�سبب  الدولية 
العمل  اأنها �ستخطر منظمة  قائلة 
ا�ستعمال  »بخطورة  الدولية 
الق�ساء يف حق العمال اجلزائريني 
و  منافية  اأحكام  واإ�سدار  و 
خمالفة للإتفاقيات الدولية للعمل 
املعركة  اإن  و   ، الإن�سان  وحلقوق 
اأجل  من  الإ�ستبداد  و  الظلم  �سد 
و  الدميقراطية  حتكمه  وطن  بناء 
احلريات ااأ�سا�سية لل�سعب م�ستمر 
بف�سل القوى  التي مل و لن متوت 
تاأكيداتها،  حد  على   ،». باجلزائر 
يف انتظار ردود الو�ساية يف حالة 
لدورتني  للمنظمة  امللفات  رفع 

متتاليتني. 

الوحيد  عبد  واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير  طماأن 
الأول  ال�سطر  �سددوا  الذين  عدل  مكتبي  متار، 
وحدة  األف   90 برجمة   كا�سفا  �سكناتهم  بت�سليمهم 
اإ�رصافه  �سكنية بعنوان  2019. واأو�سح طمار  خلل 
متعددة  بالقاعة  �سكنات  توزيع  عملية  على  اأم�ض 
احل�سة  بهذه  اأنه  بالعا�سمة،  �رصاقة  يف  الريا�سات 

نكون لبينا كافة املكتتبني، موؤكدا اأن النتائج املحقق 
احلكومي  العمل  بف�سل  جانب  ال�سكن  قطاع  يف 
الرتحيل  عمليات  اأن  الوزير  وقال  واملكثف  املن�سق 
بالعا�سمة،  �سملت 24 عملية  م�ست 47.000 عائلة  
األف عائلة مذكرا   14 اإىل جانب 09 عمليات  م�ست 
، عن اإ�سكان 27.000 عائلة  يف اإطار البيع بالإيجار 

ذات  ويف  العمومي  الرتقوي  اإطار  يف  عائلة  و5.000 
احلكومة  م�ستوى  على  ا�ستطعنا  الوزير  قال  ال�سياق 
واأخذ  للربنامج  اللزمة  املالية  املوارد  ت�سخري 
الور�سات  بعث  لإعادة  العقبات  كل  لتجاوز  التدابري 
املتوقفة من جهة اأخرى اأ�رصف اللواء زروق دحماين، 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  الجتماعية  امل�سلحة  مدير 

با�سم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ض اأركان 
يزيد  ما  توزيع  ال�سعبي، على عملية  الوطني  اجلي�ض 
لفائدة  ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية  وحدة   2134 عن 
الوطني  اجلي�ض  ومتقاعدي  العاملني  امل�ستخدمني 

ال�سعبي باجلزائر العا�سمة .
ف.ن�سرين

�سجل النمو ال�سامل للناجت الداخلي 
اخلام للجزائر ن�سبة منو بلغت 0،7 
من  الثاين  الثلثي  خلل  باملائة 
�سنة 2018 مقارنة بنف�ض املرحلة 
من �سنة 2017، ح�سب ما علم لدي 
اأما  للإح�ساء  الوطني  الديوان 
فقد  املحروقات،  لقطاع  بالن�سبة 
عرف تراجعا يف ن�سبة النمو بن�سبة 
8،2 - باملائة خلل الثلثي الثاين 
نف�ض  مقابل  اجلارية  ال�سنة  من 

املرحلة من ال�سنة املا�سية.
الناجت  منو  ن�سبة  قدرت  هكذا  و 
املحروقات  اخلام خارج  الداخلي 
بن�سبة 2،8 + باملائة خلل الثلثي 

مقارنة  اجلارية  ال�سنة  من  الثاين 
يرى  ،و   2017 من  الثلثي  بنف�ض 
اأن  للإح�ساء  الوطني  الديوان 
خارج  اخلام  الداخلي  الناجت  منو 
املحروقات »معتربا«. و جنم هذا 
النمو اأ�سا�سا عن القطاع الفلحي 
الفلحية  قطاع  عرف  بالفعل  و 
منوا م�ستمرا بلغ 8،9 باملائة خلل 
مقابل   2018 من  الثاين  الثلثي 
الثاين  الثلثي  خلل  باملائة   0،7
�ساهمت  و  املن�رصمة  ال�سنة  من 
ن�سبة  حت�سني  يف  اأخرى  قطاعات 
يتعلق  و  املحروقات.  خارج  النمو 
والأ�سغال  البناء  بقطاع  الأمر  

فيها  مبا  املياه  و  العمومية 
خدمات الأ�سغال العمومية  للنفط 
الذي �سجل منوا بن�سبة 3 باملائة و 
عرف بدوره قطاع ال�سناعة ن�سبة 
و  باملائة   2،1 بلغت  ايجابية  منو 
باملائة(   2،6( الت�سويق  خدمات 
 1،7( الت�سويق  غري  اخلدمات  و 
باملائة(، ح�سب تو�سيحات الديوان 
.  و يتعلق الأمر بالن�سبة خلدمات 
الت�سال  وو�سائل  بالنقل  الت�سويق 
املقدمة  اخلدمات  و  والتجارة 
للموؤ�س�سات و الأ�رص وكذا خدمات 
املطاعم،  و  املقاهي  و  الفنادق 
غري  خدمات  يخ�ض  فيما  اأما 

العقارية  ال�سوؤون  الت�سويق فتخ�ض 
وخدمات  املالية  اخلدمات  و 
الإدارات العمومية.  بالن�سبة للقيمة 
الداخلي  الناجت  منو  بلغ  اجلارية، 
من  الثاين  الثلثي  خلل  اخلام 
ال�سنة اجلارية 9،3 باملائة مقارنة 
بنف�ض املرحلة من ال�سنة املا�سية 
و يف هذا ال�سياق، ارتفاع امل�ستوى 
العام للأ�سعار خلل الثلثي الثاين 
باملائة   8،6 اجلارية  ال�سنة  من 
نف�ض  خلل  باملائة   3،5 مقابل 
و  املا�سية  ال�سنة  من  املرحلة 
يف�رص هذا الرتفاع اأ�سا�سا بارتفاع 

اأ�سعار املحروقات. 

قال اأن الهروج منها لن ي�ؤثر على الإحتاد

وزير ال�سكن عبد ال�حيد طمار يطمئن مكتتبي عدل

خالل الثالثي الثاين 2018 

حكيم مالك  

�سيدي ال�سعيد: الكونفدرالية الدولية 
للنقابات ت�سغط علينا منذ �سنوات

برجمة 90 األف وحدة بعنوان 2019

منو الناجت الداخلي اخلام بن�سبة 0,7 باملائة 

فيما نفى تلقي الحتادية اأي رد بخ�س��ص امللف، ي��سف قلفاط:

»رفع �سعر اخلبز �سرورة 
حمتمة على الو�ساية«

عمال مركب �سيدار احلجار 
يختارون 107 نقابيا وانتخاب 

الأمني العام الأ�سبوع القادم

الوطنية  الحتادية  رئي�ض  اأف�سح 
للخبازين، يو�سف قلفاط، عن عدم 
تلقي م�ساحله  اأي رد من احلكومة 
هام�ض  يف  النظر  اإعادة  بخ�سو�ض 
تكاليف  مع  يتوافق  ل  الذي  الربح 
اإعداد اخلبز العادي، رغم الدعوات 
التي رفعوها اإىل ال�سلطات من اأجل 

اإعطاء اخلباز هام�سا من الربح.
واأكد ذات امل�سدر باأن هذا امللف 
ل يزال على طاولة احلكومة للف�سل 
من  الو�سية  الوزارة  انتهاء  بعد  فيه 
ورفع مطلب حتديد هام�ض  عملها 
توجيهه  تعتزم  الذي  والدعم  الربح 
الربح  على  تعوي�سا  للخبازين 
ال�سعيف املتح�سل عليه، وذكر ذات 
املتحدث  باأن �سعر اخلبز حمدد بـ 
اأ�سعار  رفع  واحلديث عن  دينار   10
اخلبز يف بع�ض الوليات« »�سحيح«،  
لأن مامت ت�سجليه هو متعلق باخلبز 
املح�سن التي تكون اأ�سعاره حرة بناء 
يحددها  والتي  القانون  ن�ض  على 
املقادير  بح�سب  اخلباز  اأي�سا 

املحددة لكل اأنواع اخلبز.

رئي�ض  �سدد  اأخرى  جهة  ومن 
على  للخبازين،  الوطنية  الحتادية 
وزارة  رفعته  الذي  الدعم  ملف  اأن 
فيه  البث  يتم  مل  للحكومة  التجارة 
بعد قائل » منذ اأكرث من �سهر على 
من  رد  اأي  نتلق  مل  للمطالب  رفعنا 

احلكومة«.
الرقابة  م�سالح  غلق  وبخ�سو�ض 
لبع�ض  التجارة  لوزراة  التابعة 
ال�سجل  حترتم  ل  التي  املخابز 
القانون  اإن  قلفاط   قال  التجاري، 
احللويات  ي�سنع  خباز  فكل  وا�سح 
ميلك  ل  وهو  اخلبز  اإىل  اإ�سافة 
واحللويات  اخلبز  ل�سناعة  �سجل 

يغلق حمله او يتعر�ض لنذار.
له   اأن احتاد اخلبازين �سبق  ومعلوم 
رفع  ايل  اخلبازين  بع�ض  نفي جلوء 
القانون  اأن  موؤكدا  اخلبز،  ا�ستعار 
يفر�ض �سعر 10 دينار بالن�سبة للخبز 
العادي اأما باقي الأنواع فل تخ�سع 
حرة  اأ�سعارها  اأي  حمددة  لت�سعرية 

وتخ�سع لتقدير اخلباز.
علي عزازقة

نقابة  انتخابات  اأم�ض  اأول  جرت 
اختار  اأين  احلجار  �سيدار  مركب 
 310 اأ�سل  من  نقابيا   107 العمال 
اأجل  من  تر�سحوا  الذين  عامل 
الظفر بالتمثيل النقابي يف عملق 
يف  النتخابات  احلديد.ونظمت 
كل وحدات املركب حيث انطلقت 
�سباحا   9 على  الت�سويت  عملية 
ليل  العا�رصة  غاية  اإىل  وتوا�سلت 
الذين  العمال  دخول  انتظروا  اأين 
اإىل  الليلي  الدوام  بنظام  يعملون 
املركب على التا�سعة ليل من اأجل 
عملية  انطلقت  وبعدها  الت�سويت 
الفائزين  حتديد  مت  اأين  الفرز 
يتم  مل  حيث  نقابيا  فرعا   15 يف 
ت�سجيل اأي جتاوزات اأو اأي حوادث 
طيلة مدة القرتاع، وتعرف العمال 
للفائزين،  الكاملة  القائمة  عن 
للحتاد  العام  الأمني  وك�سف 
كمال  »الأويجيتيا«  لـ  الولئي 
الظروف  كل  توفري  مت  اأنه  فريتح 
النتخابات  هذه  اإجناح  اأجل  من 
اختيار  من  العمال  يتمكن  ولكي 
اأن  ممثليهم بطريقة �سفافة ودون 
يوؤثر عليهم اأي طرف، واأ�ساف اأن 
»العر�ض  مبثابة  كانت  النتخابات 
 95 ن�سبة  ت�سجيل  ومت  العمايل« 

و�ستنتظر  امل�ساركة،  من  باملائة 
الأ�سبوع  هذا  املختلطة  اللجنة 
من اأجل ا�ستقبال الطعون كاإجراء 
تنظيم  �سيتم  وبعدها  قانوين 
فيها  �سيحدد  التي  النتخابات 
العام  الأمني  الفائزين  نقابي   107
احلجار  �سيدار  لنقابة  اجلديد 
ويتوقع  النقابي،  املكتب  واأع�ساء 
اأن تربمج »الأويجيتيا« النتخابات 
يوم اخلمي�ض القادم، واأجمع العمال 
جترى  التي  الأوىل  املرة  هذه  اأن 
فيها النتخابات اخلا�سة بالنقابة 
�سيدار احلجار مبثل هذه  مبركب 
الطريقة وك�سفوا لـلو�سط اأن عهد 
واأن  وىل  قد  بالهاتف  التعيينات 
عمال احلجار هم الذين يختارون 
الأ�سداء  وح�سب  ممثليهم، 
قائمة  فاإن  املركب  من  الورادة 
اأ�سماء  ت�سم  الفائزين  نقابي   107
جديدة ويعول عليهم من اأجل �سخ 
النقابي  التمثيل  يف  جديدة  دماء 
ت�سم  ول  احلجار  �سيدار  مبركب 
على  حم�سوبني  اأطراف  القائمة 
�سي�ساهم  ما  وهو  القدمية  الكتل 
داخل  الحتقان  حدة  تقلي�ض  من 

اأ�سوار املركب م�ستقبل
رزق اهلل �سريف

اعترب الأمني العام لالإحتاد العام للعمال اجلزائريني اأن خروجهم من الك�نفدرالية الدولية 
للنقابات ل ي�ؤثر عليهم بل ي�جه الإ�سرتاكات لفائدة العمال، قائال اأنهم ي�اجه�ن �سغ�طات 

من قبلها منذ �سن�ات اإىل جانب دول عربية بالإ�سافة اإىل �سغ�ط جهات داخلية.
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اجلزائر العا�صمة

 ا�سرتجاع �سيارة 
م�سروقة و حجز 

كميات من القنب 
الهندي 

اجلزائر  والية  اأمن  ا�صرتجعت  م�صالح 
�صيارة  متفّرقة,  عمليات  يف  و  م�ؤخرا 
القنب  من  كميات  حجزت  و  م�رسوقة 
مهل��صة  قر�ص  األف  من  واأزيد  الهندي 
عن  ناهيك  مايل  ومبلغ  نقالة  وه�اتف 
اإثر  ذلك  و  حمظ�رة  بي�صاء  اأ�صلحة 
يف  فيهم  م�صتبه  اأ�صخا�ص   9 ت�قيف 
مراد  لبئر  االإدارية  املقاطعة  نطاق 
راي�ص, ح�صبما اأكدته  اأم�ص ال�صبت ذات 

امل�صالح يف بيان لها. 
و اأو�صح البيان اأن اأمن املقاطعة االإدارية 
لبئر مراد راي�ص عالج م�ؤخرا 8 ق�صايا 
خمتلفة كان اأهمها ق�صية �رسقة مركبة 
بجميع وثائقها مّت ا�صرتجاعها يف »زمن 
قيا�صي«, كما قام بحجز 63.2 غرام من 
القنب الهندي و 1025 قر�ص مهل��ص و 
)05( اأ�صلحة بي�صاء و 17 قارورة كح�ل و 
3 ه�اتف مقالة و مبلغ مايل قدره 15.8 
بندقيتي   2 اإىل  اإ�صافة  �صنتيم  ملي�ن 
ثمانية  ت�قيف  بعد  ذلك  و  بحري  �صيد 

)09( اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم.
 و قد اكت�صفت فرق التحري و من خالل 
قطاع  م�صت�ى  على  الدوريات  تكثيف 
باإحدى  مرك�نة  مركبة  االخت�صا�ص, 
م�صتبه  �صخ�صني  متنها  وعلى  احلظائر 
فيهما و قامت  فرقة ال�رسطة الق�صائية 
بت�قيف امل�صتبه فيهما  وحت�يلهما اىل 

املقر ال�صتكمال االإجراءات, حيث 
حمل  هي  املرك�نة  املركبة  اأن  تبنّي 

ال�رسقة, ح�صب البيان.
معاجلة  من  امل�صالح  نف�ص  متّكنت  و 
يف  واملتاجرة  بحيازة  متعلقة  ق�صية 
امل�ؤثرات العقلية مع حمل اأ�صلحة بي�صاء 
واردة  معل�مة  اإثر  على  وذلك  حمظ�رة 
ا�صتغاللها,  مّت  املحّققة  امل�صالح  اإىل 
عرث  الذي  فيه  امل�صتبه  ت�قيف  ليتم 
 )2000( قدره  مايل  مبلغ  على  بح�زته 
الإذن  وفقا  منزله  تفتي�ص  بعد  دينار, 
)792( قر�ص مهل��ص,  نيابي, مت حجز 
ثالثة  بحري,  �صيد   )02( بندقيتي 
قدره  مايل  ومبلغ  بي�صاء  اأ�صلحة   )03(
)75400( دينار ,من جهة اأخرى,  عاجلت 
تتعلق  الق�صايا  من  عدد  امل�صالح  ذات 
بال�رسقة ب�ا�صطة مفاتيح م�صطنعة من 
املخدرات  يف  املتاجرة  منزل,  داخل 
املتاجرة  الهندي«,  »القنب  ن�ع  من 
يف  املتاجرة  ال�صلبة,  املخدرات  يف 
حجز  مّت  حيث  الكح�لية,  امل�رسوبات 
الهندي,  »القنب  من  غرام    )63.2(
قارورة   )17( مهل��ص,  قر�ص   )233(
مايل  مبلغ  نّقالة,  ه�اتف   )03( كح�ل, 
�صالحان  �صنتيم,  ملي�ن   )82500( قدره 

)02( اأبي�صان حمظ�ران .
االأ�صخا�ص  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر   
على  عر�صهم  مّت  قد  فيهم  امل�صتبه 
وباأمر من  ة  الق�صائية املخت�صّ اجلهات 
وكالء اجلمه�رية املخت�صني اإقليميا, مت 
و�صع خم�صة )05( منهم احلب�ص امل�ؤقت, 
اثنان )02( حتت الرقابة الق�صائية, فيما 
ا�صتفاد اثنان )02( اآخران  من ا�صتدعاء 

مبا�رس.

من  امل�صتفيدين  ق�ائم  يف  ورد 
اجتماعي  م�صكن   1906 ح�صة 
عنها  املفرج  عم�مي  ايجاري 
االأ�صب�ع  نهاية  مترنا�صت  بدائرة 
اأ�صماء مقاول�ن , جتار   , املن�رسم 
من  حالة  ولد  وه�   , اطارات  و 
االحتقان املحلي غري امل�صب�ق يف 
�صف�ف املق�صيني من الفئة اله�صة 

من املجتمع املحلي .
من  املق�صيني  من  عدد  طالب   
ح�صة1906 وحدة �صكنية اجتماعية 
بدائرة مترنا�صت  ايجارية عم�مية 
يف ت�رسيح لهم مع ي�مية »ال��صط«, 

امل�ص�ؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
التدخل  , ب�رسورة  دومي اجلياليل 
واإداري  اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل 
واخلروقات  التجاوزات  يف  معمق 
التي �صاحبت عملية �صبط الق�ائم 
هذه  من  للم�صتفيدين  االأ�صمية 
على  وذلك  ال�صكن  من  النمط 
خلفية اإدراج اأ�صماء مقاولني , جتار 
ق�ائم  �صمن  بال�الية  اإطارات  و 
الذي  االأمر  وه�   , امل�صتفيدين 
يتنافى مع املادة 41 من املر�ص�م 
ماي   11 يف  امل�ؤرخ   /08 التنفيذي 
2008 والتي حتدد عمر امل�صتفيد بـ 
21 �صنة و االإ يتجاوز راتبه ال�صهري 
وبح�صب  جزائري  دينار  األف   24
للمق�صيني  متطابقة  ت�رسيحات 

للم�صتفيدين  االأ�صمية  القائمة  باأن 
فيها  ت�صت�يف  ال  اأ�صماء  �صمت 
�رسوط اال�صتفادة , بينما مت اإق�صاء 
و  املزرية  االجتماعية  احلاالت 

املطلقات .
ك�صفت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بع�ص  فاإن  م�ؤكدة  معل�مات 
ت�رسيحات  قدم�ا  امل�صتفيدون 
 , العمل  كاذبة بتقدمي �صهادة عدم 
وه� ما بات ي�صتدعي –ح�صبهم – 
�رسورة تدخل وايل ال�الية لتكليف 
جلنة حتقيق يف ق�ائم امل�صتفيدين 

طبقا ملا ين�ص عليه القان�ن .
عدد  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بال�صاأن  املهتمني  امل�اطنني  من 
اأن   , مترنا�صت  ب�الية  املحلي 

ال�الية  بعا�صمة  ال�صكن  ملف 
لقنبلة  الرتاكمات  ب�صبب  حت�ل 
تاأتي  تبعات  عدة  نتيجة   , م�ق�تة 
ا�صتكمال  يف  التاأخر  مقدمتها  يف 
عن  ناهيك   , ال�صكنية  امل�صاريع 
تفاوت االأدوات الرقابية بخ�ص��ص 
عمل اللجان املكلفة بت�زيع ال�صكن 
االجتماعي امل�جه بالدرجة االأوىل  
للفئة اله�صة من املجتمع املحلي .

من جهتها ي�مية »ال��صط« حاولت 
تكرارا ومرارا االإت�صال بكل من وايل 
ال�الية و رئي�ص الدائرة بتمرنا�صت 
اأنه  االإ  راأيهم يف امل��ص�ع  ملعرفة 
ت�اجد  ب�صبب   , ذلك  علينا  تعذر 
نطاق  خارج  ه�اتفهما  اأرقام 

التغطية .

اأحمد باحلاج 

والية  وايل  االأ�صب�ع  نهاية  اأ�رسف, 
امل�صيلة »حاج مقداد » رفقة ال�صلطات 
ت�زيع  حفل  على  واالمنية  املحلية 
مبختلف  �صكنية  وحدة   1200 ح�صة 
الندالع   64 بالذكرى  احتفاال  ال�صيغ 
ث�رة التحرير املجيدة من اأجل اإدخال 
العائالت  نف��ص  يف  والبهجة  ال�رسور 
من  العديد  على  امل�زعة  امل�صتفيدة 
لربنامج  تنفيذا  وذلك  ال�الية  بلديات 
ال�صيد  اجلمه�رية  رئي�ص  فخامة 
 180 منها  ب�تفليقة«,  العزيز  »عبد 
بلدية  من  بكل  مدعم  ترق�ي  �صكن 

 60 بره�م  وبلدية  �صكن   120 امل�صيلة 
املمن�حة  االإعانات  بلغت  فيما  �صكن 
بالعديد  مقرر   1020 ب  الريفي  للبناء 
القاها  كلمة  يف  ال�الية  بلديات  من 
على  اإ�رسافه  خالل  امل�صيلة  ةايل 
عملية ت�صليم املفاتيح, م�ؤكدا يف ذات 
يف  املحققة  االأرقام  هذه  اأن  ال�صياق 
قطاع ال�صكن خالل هذه ال�صنة تعك�ص 
بجدارة  اإجنازه  مت  طم�حاً,  برناجماً 
 2018 �صنة  اأن  معتربا  وا�صتحقاق, 
بامل�صيلة  ب�الية  االإ�صكان  �صنة  هي 
االأرقام  اأكرب  اأحرزت  اأن  بعد  بامتياز, 

ال�ايل  وهناأ  والت�زيع  االإجناز  يف 
من  امل�صتفيدة  العائالت  باملنا�صبة 
هذه ال�صكنات م�صريا اإىل اجلهد الكبري 
الظروف  لتح�صني  الدولة  تبذله  الذي 
ال�صكنية للم�اطنني كما ذكر باأن عملية 
االإنتهاء  ف�ر  �صت�صتمر  املفاتيح  ت�زيع 
من عملية التهيئة احل�رسي . انطالق 
م�صت�ى مقر  بالدم على  التربع  عملية 
رائعة,اأعطيت  مبادرة  يف  ال�الية  اأمن 
�صبيحة ام�ص مبقر امن والية امل�صيلة 
يف  بالدم  للتربع  حملة  انطالق  اإ�صارة 
مركز  مع  بالتن�صيق  ال�رسطة  اأو�صاط 

حقن الدم بامل�صيلة يف اإطار املبادرة 
ال�طنية التي اأطلقتها املديرية العامة 
بالدم  التربع  اأجل  من  ال�طني  لالأمن 
احلملة  و�صهدت  ال�رسطة  �صف�ف  يف 
ال�رسطة,  اأفراد  قبل  من  كبرياً  اإقباالً 
يف  امل�صاركة  على  �صن�يا  داأب�ا  الذين 
تندرج  االإن�صانية  الفعاليات  هذه  مثل 
اإطار  يف  االإن�صانية  املبادرة  هذه 
جت�صيد مبداأ ال�رسطة اجل�ارية الإنقاذ 
و�صحايا  مر�صى  من  االآخرين  حياة 

ح�ادث املرور .
عبدالبا�صط بديار 

اأكد رئي�ص الغرفة ال�طنية للمح�رسين 
ب�قطيب,  الكرمي  عبد  الق�صائيني, 
اأن  العا�صمة,  باجلزائر  ال�صبت  اأم�ص 
»�صاهمت  الق�صائي  املح�رس  مهنة 
االأخرية  ال�صن�ات  خالل  فعال«  ب�صكل 
يف ال�قاية من الف�صاد وتبيي�ص االأم�ال. 
وقال االأ�صتاذ ب�قطيب يف كلمة األقاها 
مبنا�صبة انعقاد اجلمعية العامة العادية 
للغرفة اجله�ية للمح�رسين الق�صائيني 
لناحية ال��صط, اأن املح�رس الق�صائي 
على  قادرا  يك�ن  الأن  »م�ؤهال  اأ�صبح 
الت�اجد االإيجابي يف كافة املجاالت« 

القان�نية  الثقافة  لن�رس  »ي�صعى  واأنه 
ورفع درجة ال�عي لدى اأفراد املجتمع 
لن  التي  والقان�ن  احلق  لدولة  دعما 
واع  جمتمع  بتك�ين  اإال  غايتها  تكتمل 
ن�ه  وواجباته«وباملنا�صبة,  بحق�قه 
للمح�رسين  ال�طنية  الغرفة  رئي�ص 
ي�ليه  الذي  ب«االهتمام  الق�صائيني 
قطاع  لتط�ير  حافظ  العدل  وزير 
ما  وه�  ج�انبه,  جميع  يف  العدالة 
االأ�صا�صية  البنية  ت�فري  يف  يتجلى 
الق�صائية  واملرافق  املن�صاآت  واإجناز 
اإىل جانب ع�رسنة القطاع ليتما�صى مع 

التط�رات التي يعرفها املجتمع«.
واأبرز يف هذا ال�صياق »اجله�د املبذولة 
تنفيذا  وهذا  العدالة,  قطاع  لرتقية 
عبد  اجلمه�رية,  رئي�ص  لت�جيهات 
اهتماما  اأوىل  الذي  ب�تفليقة,  العزيز 
اطار  يف  العدالة  لتط�ير  ملح�ظا 
اإر�صاء دولة  الدائم على وج�ب  تاأكيده 
مهنة  اأن  اإىل  والقان�ن«واأ�صار  احلق 
املح�رس الق�صائي »كان لها ن�صيب من 
ذلك  العدالة, حيث جتلى  تط�ر قطاع 
من خالل تزويدها بالن�ص��ص القان�نية 
احلا�صلة  للتغريات  ت�صتجيب  التي 

التي  الفراغات  وت�صد  املجتمع  يف 
جانب  اإىل  امليداين  التطبيق  يظهرها 
دعم املهنة  بامل�ارد الب�رسية الكفيلة 
بخدمة املتقا�صني وتقريب العدالة من 
الغرفة  رئي�ص  �صدد  امل�اطن«بدوره, 
اجله�ية للمح�رسين الق�صائيني لناحية 
ال��صط, دار بي�صا حممد, على �رسورة 
م�صريا  املهنة«,  باأخالقيات  »االلتزام 
اإىل اأن هذه اجلمعية تعد مبثابة »منرب 
املح�رسين  ان�صغاالت«  عن  للتعبري 

الق�صائيني.
م.�س

خمت�صرات من امل�صيلة

رئي�س الغرفة الوطنية للمح�صرين الق�صائيني عبد الكرمي بوقطيب

املق�صيون طالبوا مبعاقبة املت�صببني يف تاأجيج االحتقان املحلي

الوايل  ي�سرف على توزيع 1200 وحدة �سكنية

�ساهمنا ب�سكل فعال يف حماربة الف�ساد

مترنا�صت

مقاولون ، جتار و اطارات يف قوائم امل�ستفيدين من 1906 م�سكن

24 �ساعةاالأحد 28  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �صفر 1440هـ 5



من  عائلة   150 ممثلي  نا�شد   
ببلدية   2009 في�شانات  منكوبي 
الروي�شات بورقلة ، يف ت�رصيح لهم 
الأول  الوزير   « »الو�شط  يومية  مع 
التدخل  ب�رصورة  اأويحي  اأحمد 
وزارتي  م�شالح  لدى  ال�شخ�شي 
واجلماعات  والداخلية  ال�شكن 
مع  التجاوب  اأجل  من   ، املحلية 
اأ�شا�شا  املتمثل  امل�رصوع  مطلبهم 
يف �رصورة دعمهم مب�شاكن جديدة 
وعواقب   خماطر  من  لإنت�شالهم 
اأ�شبح  الذي  ال�شوارع  يف  الت�رصد 
اإىل   . م�شاجعهم  يق�ض  هاج�ض 
جانب ذلك فقد ك�شف املت�رصرين 
من التقلبات اجلوية قبل 09 �شنوات 
معنا  معر�ض حديثهم  الأن يف  من 
يف  احلق  قرار  �شدور  رغم  اأنه   ،
 2012 �شنة  م�شاكن  من  ا�شتفادتهم 

ف�شلت  املعنية  ال�شلطات  اأن  اإل 
انتهاج �شيا�شة  الت�شويف والهروب 
اىل الأمام عو�ض البحث عن حلول 
جذرية للم�شاكل القائمة التي اأرقت 
يومياتهم ، ومما يحز يف نفو�شهم اأن 
املحلية   بال�شلطات  التقائهم  عند 
لهم وعود  اقناعهم وتقدمي  يتم  مل 
مع�شلتهم،  حل  باقرتاب  تنبئ 
اأ�رصت  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
التكفل  اأن  لنا  م�شوؤولة  م�شادر 
تبقى  الفي�شانات  منكوبي  بو�شعية 
اإرادة  غياب  ظل  يف  غام�شة 
املحلية  ال�شلطات  من  حقيقية 
ومعلوم    . بان�شغالهم     للتكفل 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأن 
الإقليم قد وجهت  وتهيئة  املحلية 
القرار  ل�شناع  �شارمة  تعليمات 
للتكفل  الوطن  وليات  جميع  عرب 
اجلبهة  ان�شغالت  اأولويات  باأوىل 
الإجتماعية املحلية لتفادي ات�شاع 

عن  الناجتة  الحتجاجات  رقعة 
تاأجيج غليان واحتقان املواطنني . 
طرف  من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
امل�شوؤولني املعنيني مبلف منكوبي 
على  لزاما  يبقى  اجلوية  التقلبات 
150 عائلة منكوبة ببلدية الروي�شات 

الو�شع املزري لأجل غري  معاي�شة 
املت�رصرين  مت�شك  رغم   ، م�شمى 
يف  ادماجهم  �رصورة  مبطلب 
لإنت�شالهم  ال�شكنات  �شيغ  خمتلف 
الذي  ال�شارع  يف  الت�رصد  �شبح  من 

بات يالحقهم ح�شب قولهم .

ترويج  اآفة  مكافحة  اإطار  يف 
متكن   ، ال�شباب  و�شط  املخدرات 
الأول  احل�رصي  الأمن  عنا�رص 
بتقرت ولية ورقلة ، خالل اليومني 
لن�شاط  حد  و�شع  من  الآخرين 

اأخطر مروج للمخدرات .
وقائعها  تعود  العملية  تفا�شيل 
عقب تلقي عنا�رص الأمن احل�رصي 
الأول بتقرت معلومات تفيد بوجود 
العمر  من  الأربعينيات  يف  �شخ�ض 
و�شط  املخدرات  برتويج  يقوم 
ال�شباب ، لتبا�رص فور ذلك عنا�رص 
والتحري  البحث  عمليات  ال�رصطة 
مت  اأين   ، فيه  امل�شتبه  هوية  عن 
�شماته  وحتديد  عليه  التعرف 
اجل�شدية ، وبعد اإعداد خطة اأمنية 
عنا�رص  خاللها  من  جنح  حمكمة 
امل�شتبه  توقيف  من  ال�رصطة 

ن�شاطه  مبا�رصة  ب�شدد  وهو  فيه 
احد  م�شتوى  على  الإجرامي 
اإخ�شاعه  وبعد  ال�شعبية  الأحياء 
عرث  اجل�شدي  التلم�ض  لعملية 
املخدرات  من  قطع  على  بحوزته 
 121 بـ  وزنها  قدر  للرتويج  مهياأة 
اإىل  املعالج  الكيف  مادة  غرام من 
جانب مبلغ مايل مقدر بـ 7000 دج 
حتويله  ليتم  الرتويج  عائدات  من 
احل�رصي  الأمن  مقر  اإىل  مبا�رصة 
 . معه  والتحقيق  بتقرت  الأول 
الإجراءات  كافة  ا�شتيفاء  وعقب 
القانونية الالزمة ، مت اجناز ملف 
املتورط  �شد  جزائي  ق�شائي 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 
حقه  يف  اأ�شدرت  التي  املخت�شة 

حكم باأمر اإيداعه احلب�ض . 
�أحمد باحلاج  

املحلية  ال�شلطات  با�رصت 
الخت�شا�ض  دوائر  مع  وبالتن�شيق 
الجراءات  اإتخاذ  يف  الأمنية 
حت�شبا  الالزمة  والرتتيبات  
رعية   1540 ترحيل  عملية  لتنفيذ 
اجلن�شيات  خمتلف  من  افريقي 
نهاية  قبل  الأ�شلية  بلدانهم  نحو 
املعلومات  ح�شب  اجلارية  ال�شنة 

املتاحة .
ليومية  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 
املحلية  ال�شلطات  اأن   ،« »الو�شط 
غرار  على  احلدودية  بالوليات 
قد  ايليزي  و  اأدرار   ، مترنا�شت 
يف  الأخرية  الفرتة  خالل  �رصعت 
املادية  المكانيات  كافة  اإتخاذ 
بعملية  للقيام  حت�شبا  والب�رصية 
افريقي  رعية   1540 ترحيل 
لدول  خمتلفة  جن�شيات  يحملون 
مايل ، النيجر ، ت�شاد، ال�شينغال ، 
�شاحل العاج ، الغابون  والكامريون 
وح�شبما   ، الأ�شلية  بلدانهم  نحو 
علم من نف�ض اجلهات فاإن عملية 
الرتحيل التي �شتتم عرب 05 دفعات 

على  اجلارية  ال�شنة  نهاية  قبل 
لعدة  اأخذها  مت   ، تقدير  اأق�شى 
اعتبارات  لعل من ابرزها اح�شاء 
الأجانب  الرعايا  من  هائل  كم 
املقيمني بالرتاب الوطني بطريقة 
لتورط  اإ�شافة   ، �رصعية   غري 
بالنظام  خمل  حالة  يف  بع�شهم 
، ممار�شة  القتل   ، كال�رصقة  العام 
و  التزوير   ال�شعوذة،   ، ال�شحر 
املتاجرة  باملخدرات والأقرا�ض 
املهلو�شة وذلك ح�شبما اأفادت به 
حما�رص م�شالح مكافحة اجلرمية 
بالأمن  ال�رصعية  غري  الهجرة  و 
اأوردته  ما  وفق  الوطنيني  والدرك 

م�شادرنا .
 جدير بالذكر اأن ال�شلطات املعنية 
قامت  قد  املذكورة  بالوليات 
خالل ال�شنة من ترحيل 3879 رعية 
افريقي نحو بلدانهم الأ�شلية على 
17 دفعة وذلك مبا�رصة بعد اجناز 
الجراءات املعمول بها يف مواثيق 

الهجرة غري ال�رصعية .
�أحمد باحلاج 

�أ�شبحت �لع�شر�ت من عائالت  منكوبي في�شانات 2009 ببلدية �لروي�شات بورقلة مهددة بالت�شرد يف 
�ل�شو�رع ، يف ظل �لغمو�ض �لذي يكتنف م�شري قر�ر �ال�شتفادة  �ل�شادر يف 2009، وذلك يف ظل غياب 

معلومات دقيقة حول موعد ترحيلهم نحو �شكناتهم �جلديدة .

مطالب بالتحقيق يف غمو�ض قر�ر �ال�شتفادة �ل�شادر 2012

�أحمد باحلاج 

150 عائلة من منكوبي في�ضانات 
الروي�ضات بورقلة مهددون بالت�ضرد 

طالبت جمعيات املجتمع املدين 
بقرية بامنديل ببلدية ورقلة ، من 
امل�شوؤول الأول على الولية عبد 
التدخل  ب�رصورة  جالوي  القادر 
العاجل لتحريك عجلة امل�شاريع 

الرتبوية املجمدة .
اجلمعيات  عديد  نا�شدت 
بامنديل  بقرية  الفاعلة  املحلية 
موجهة  ار�شالية  يف   ، بورقلة 
لوايل الولية عبد القادر جالوي 
كانت قد ت�شلمت يومية »الو�شط 
التدخل  ب�رصورة  منها  »ن�شخة 
امل�شالح  جميع  لدى  ال�شخ�شي 
التنمية  عجلة  لتحريك  املعنية 
الرتبوية  امل�شاريع  بخ�شو�ض 
املعطلة بهاته القرية والتي تاأتي 

يف مقدمتها تاأخر اجناز م�رصوع 
ثانوية للق�شاء نهائيا على م�شكل 
 07 عرب  القرية  تالميذ  توزيع 
الن�رص  اثنان بحي  ثانويات منها 
والبقية يف و�شط املدينة ، وهو 
الأمر الذي زاد من حجم معاناة 
التالميذ مع قطع م�شافات بعيدة 
يف  الدرا�شة  مبقاعد  لالإلتحاق 
و�شائل  يف  الفادح  النق�ض  ظل 
 ، والعمومي  املدر�شي  النقل 
ت�شاءلت  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
ذات ال�شكوى عن م�شري م�رصوع 
الغربية  باجلهة  ابتدائية  اجناز 
التي مربجمة منذ �شنة 2013ومل 
يتم  اجناز منها �شوى الإدارة اأما 
الأق�شام فال وجود لها حلد الأن 

، حيث اأن هذه الو�شعية املزرية 
الت�شيري  كبري يف  ب�شكل  �شاهمت 
احل�شن  ال�شري  على  ال�شلبي 
الكتظاظ،  نتيجة  لالإبتدائيات 
املربر  غري  التاأخر  ن�شيان  دون 
ابتدائيات  �شاحات  ت�شوية  يف 
�شامل  وبن  �شعيد  بن  اأحمد  م�ض 

بوحف�ض  .
اإىل  جانب ذلك فقد �شددت ذات 
التدخل  �رصورة  على  ال�شكوى 
امل�شتعجل للق�شاء على النقائ�ض 
حجر  ابن  مبتو�شطة  امل�شجلة 
ال�شقالين التي تفتقر حلد كتابة 
وللمخابر  لالإدارة  الأ�شطر  هاته 
وقاعة املطالعة واملكتبة وقاعة 
الإعالم الآيل ، حيث تعترب هذه 

عن  عبارة  الرتبوية  املوؤ�ش�شة 
اأق�شام مق�شمة فقط ، ومما زاد 
احلالة   – -ح�شبهم  بلة  الطني 
ت�شكل  التي  للملعب  الكارثية 
اإ�شافة   ، التالميذ  على  خطرا 
والتي  املهرتئة  املياه  لدورة  
يتعطل بها العمل كل عام نتيجة 

قدمها .
الو�شايا  تدخل  انتظار  ويف 
الرتبوية  النقائ�ض  على  للق�شاء 
على  لزاما  يبقى  بامنديل  بقرية 
املتاأزم  الو�شع  معاي�شة  الأولياء 
�شلبا  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  الذي 
لفلذات  العلمي  التح�شيل  على 

اأكبادهم .
�أحمد باحلاج 

يتخبط  امل�شت�شفى املركزي م�شباح 
الأهقار  بعا�شمة  �رصير   200 بغداد 
مترنا�شت ، يف جملة من النقائ�ض غري 
بالأق�شام  تعلق  ما  خا�شة  املتناهية 
وحتى   ، ال�شتعجالية  �شواء  الطبية 
اأ�شبحت  التي  اجلثث  حفظ  م�شلحة 

هي الأخرى بحاجة لعالج  .
احتجاجية  وعرائ�ض  �شكاوى  ك�شفت 
وال�شكان  ال�شحة  لوزير  مرفوعة 
خمتار  امل�شت�شفيات  وا�شالح 
اجلراحة  غرفة  اأن    ، ح�شبالوي 
العامة بامل�شت�شفى املركزي  بعا�شمة 
للوازم  تفتقر     ، مترنا�شت  الولية 
الطبية  بالأطقم  دفع  مما  التعقيم، 

العمليات  تاأجيل  اىل  طبية  وال�شبه 
منها  تعلق  ما  خا�شة  اجلراحية 
الطني  زاد  ومما   ، احلرجة  باحلالت 
اجلمعيات  ممثلي  عدد  ح�شب  بلة 
الختفاء  هو  الفاعلة   املحلية 
الأدوية  و  الطبي  للعتاد  املفاجئ 
امل�شت�شفى  ب�شيدالة  ال�شت�شفائية 
على  الت�شاوؤل  باب  فتح  و�شع    ،
م�رصاعيه عن اأ�شباب تفاوت الأدوات 
الرقابية حيث اأ�شبح التحقيق يف مثل 
،  ومما  هكذا جتاوزت مطلب �شعبي 
زاد الطني بلة - ح�شبهم - هو النق�ض 
للتكفل  الإ�شعاف   �شيارات  الفادح يف 
بحالت املر�شى احلرجة ، خا�شة ما 

تعلق منها بتلك التي ت�شتدعي حالتها 
وليات  مل�شت�شفيات  لنقلها  احلرجة 
ب�شبب  وذلك   ، واأدرار  وغرداية  ورقلة 
الأطباء املخت�شني  الفادح يف  النق�ض 
يف اجلراحة العامة والن�شاء والتوليد و 
العظام و الأع�شاب واحلنجرة والأنف  
، حيث اأكدت ذات اجلهة وعلى ل�شان 
رئي�شها  النا�شط احلقوقي عبد القادر 
بامل�شت�شفى  الو�شع  اأن   ، الزاوي  
بات  مترنا�شت  الولية  بعا�شمة  الأم 
اأ�شبح   كما   ، بعيد  حد  اإىل  يحتمل  ل 
يقت�شى تدخل جاد من طرف الوزارة 
الو�شية لنت�شال هذا املرفق ال�شحي 
من غرفة الإنعا�ض ، كما اأبدى يف ذات 

وا�شتغرابه  ده�شته  حمدثنا   ال�شياق 
مل�شري  احلقيقية  الوجهة  عن  الكبري 
املئات من املاليري التي تر�شد �شنويا 
يزال  ل  الذي   ، القطاع  بذات  للتكفل 
الت�شيري  �شيا�شة  حتت  –ح�شبه-  يئن 
تفتقر  اإطارات  طرف  من  العرجاء 
للمهنية والتجربة ، ومما  يثري خماوف 
الإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  مرتادي 
وجود  عدم  هو  مترنا�شت   مبدينة 
 ، الأجنبية  للحالت  ر�شمية  �شجالت 
التي تزاول عالجها بامل�شت�شفى رغم 
الأفارقة  الرعايا  من  العديد  ت�شجيل 

امل�شابني بالأمرا�ض املعدية .
�أحمد باحلاج 

ورقلة

م�شت�شفى 200 �شرير بتمرن��شت   

جمعيات املجتمع املدين بقرية بامنديل ت�ضتنجد بالوايل 

نق�ص الأخ�ضائيني  وغياب خمطط ا�ضتعجايل للطوارئ 

�شبط بحوزته 121 غر�م من �لكيف �ملعالج 

�لعملية �شتكون على 05 دفعات قبل نهاية 

اأخطر مروج للمخدرات 
يف قب�ضة الأمن احل�ضري 

الأول بتقرت      

 ترحيل 1540 رعية افريقي 
نحو بلدانهم الأ�ضلية 
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ثالث  عن  عبارة  والبناية 
هند�سية  فنية  بتحفة  طوابق 
الوزير  اأعجبت  رائعة  جد 
له  زيارة  اآخر  يف  لوح  الطيب 
للوالية  وحتتوي على 5 قاعات 
اإجمايل  با�ستيعاب  جل�سات 
ي�سل اإيل 1000 �سخ�ص ومرافق 
ال�سرتاحة  ف�ساء  اال�ستقبال 
اإيل  باالإ�سافة  املوظفني 
حظرية اأر�سية لل�سيارات بطاقة 
ومدخل  �سيارة   100 ا�ستيعاب 
االحتياجات  ذوي  بفئة  خا�سة 
باأجهزة  جتهيزه  مع  اخلا�سة  
الفيديو واملراقبة حيث اأ�رشفت 
مع  اجنازه  على  مقاوالت   5
تطبيق يف اجنازه كل املقايي�ص 
وهو مك�سب لقطاع العدالة مما 
وتعمل  الق�سائية  االأ�رشة  يريح 

عك�ص  ح�سنة  جد  ظروف  يف 
يعي�ص  الذي  القدمي  املجل�ص 
�سيق مالحظ كما عرف القطاع 
تو�سعة وترميم عدة حماكم مع 
اإدارية  حمكمة  اجناز  درا�سة 

انه مل  امل�سدر  واأ�ساف  الحقا 
اخلفيفة  الروتو�سات  اإال  يبقي 
والربط  خارجية  تهيئة  من 
عن  اأما  وغريها  بال�سبكات 
تاأخر اجناز هذا الهيكل ملدة 7 

�سنوات يعود اإيل متاطل وعجز 
مما  قبل  من  االجناز  مقاوالت 
وت�سليم   بينهم  العقود  ف�سخ  مت 
اإيل  امل�رشوع  اجناز  عمل 

مقاوالت اأخرى  .    

اأكدت م�سادر من مبني مديرية التجهيزات العمومية بوالية اأدرار اأن جمل�س الق�ساء اجلديد الذي انطلق يف اجنازه �سنة 2012 
مبدخل مدينة ادرار طريق املطار  �سوف ي�ستلم يف ال�سدا�سي االأول من ال�سنة املقبلة  حيث و�سلت ن�سبة االجناز اإيل 85 يف املائة 

بتكلفة مالية اإجمالية ما يفوق 145 مليار �سنتيم

اأدرار

بو�سريفي بلقا�سم 

 املجل�س الق�سائي اجلديد ي�ستلم
 يف ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019  

ميلة 

نظام حتويل مياه ال�سط الغربي 

مر�سي العيون باأدرار

اأدرار

وهران 

اإجناز م�سروعي حت�سني التزويد باملياه ال�سروب

 16 بلدية بوليات النعامة وتلم�سان
 و�سيدي بلعبا�س ت�ستفيد من امل�سروع

 معاناة تتفاقم ووزارة 
ال�سحة مدعوة للتدخل

زحف الرمال يعمق معاناة 
م�ستعملي طريق ترنكوك البي�س  

 حجز اأزيد من 13 قنطار 
من النفايات النحا�سية 

بوالية  العيون  مر�سي  يعاين 
التي  ادرار جملة من امل�ساكل 
يف  اأمامهم  عائقا  اأ�سبحت 
وهذا  وعالجهم  بهم  التكفل 
االأطباء  غياب  من  وا�سح 
االأخ�سائيون يف طب العيون بل 
يوجد اإال عيادة خا�سة مبدينة 
من  الع�رشات  ت�ستقبل  ادرار 
خمتلف  من  يوميا  املر�سي 
الفح�ص  و�سار  الوالية  مناطق 
فيها �سعبا جراء وجود طبيب 
املر�سي  اأما  ووحيد  واحد 
عمليات  باإجراء  املعنيون 
بالوالية  بها  يتم  فال  جراحية 
بل جتدهم يتنقلن اإيل خمتلف 
الواليات ال�سمالية ووالية وادي 
اأطباء  فيهم  الذي  ب�سار  �سوف 
من  اجلراحة  يف  خمت�سني  
�رشوريا  واأ�سبح  كوبا  دولة 
اخلوا�ص  االأطباء  دعم  على 
املخت�سني يف اال�ستثمار وفتح 
املر�سي  الن  خا�سة  عيادات 
�سار  بهم  والتكفل  تزايد  يف 
يف  االأطفال  خا�سة  �سعب 
يعانون  الذين  الق�سور  مناطق 

العيون  الرماد  مر�ص  من 
بوا�سطة  واملتنقل  املعدي 
كما  واالأيدي  امللوثة  املياه 
على  الطبيعية  العوامل  تاأثر 
العيون ب�سكل وا�سع منها تطاير 
الرمال واحلرارة املرتفعة التي 
�سبكات  على  ترث  االأخرى  هي 
اأغلبية  اأن  واملالحظ  العني 
باأجهزة  يعملون  الذي  العمال 
ول�ساعات  يوميا  االآيل  االإعالم 
عيونهم  تاأثرت  اأين  كبرية 
ونق�ص النظر واأ�سبحوا يقبلون 
على طب العيون الأخذ نظارات 
ظل  ويف  النظر  تزيدهم  طبية 
هذا كلهم تبقي التغطية الطبية 
�سعيفة  االخت�سا�ص  هذا  يف 
خريطة  و�سع  ي�ستدعي  مما 
يف  والو�سع  تتما�سي  جديدة 
وفتح  خمت�سني  اأطباء  جلب 
طرف  من  اأخري  عيادات 
يف  االأطباء  الن  اخلوا�ص 
التلبي  العمومية  امل�ست�سفيات 
املطالب املتزايدة وخا�سة يف 

اجلراحة
 بو�سريفي بلقا�سم /ادرار 

اأمام  وا�سحة  املعاناة  اأ�سبحت 
بني  الرابط  الطريق  م�ستعملي 
والرابط  بادرار  ترنكوك  مدينة 
بوالية البي�ص جراء تزايد ظاهرة 
مما  الطريق  على  الرمال  زحف 
اأ�سحاب  معاناة  وعمق  عرقل 
املركبات يف التنقل اأمام الكثبان 
ت�سكلت يف امل�سلك  التي  الرملية 
بالرغم من تدخل مديرية االأ�سغال 
تلك  مرة  كل  واإزالة  العمومية 
الرمال لكن تعذر عليها من احلد 
تقريبا  م�سافة  على  الظاهرة  من 
يف  ت�سبب  الو�سع  هذا  كلم   250
حوادث مرور �سعبة ومميتة وبات 
من ال�رشوري اجناز حواجز على 

حافة امل�سلك  تقليديا ما يعرف 
بافراق كحل اأويل للحد من زحف 
الرمال املتزايدة خا�سة يف فرتة 
ت�سهد املنطقة تزايدها  بوا�سطة 
يعاين  كما  الرملية  العوا�سف 
الطريق  هذا  م�ستعملي  اأي�سا 
اخلدمات  حمطات  غياب  من 
النقال مما  الهاتف  وغياب �سبكة 
املعاناة  وعمق  �سلبي  ب�سكل  اثر 
اأين  الطريق  هذا  مل�ستعملي 
ال�سلطات  ينا�سدون  اأ�سبحوا 
الطريق  بهذا  االهتمام  ب�رشورة 
الذي يعترب مك�سب يف فك العزلة 

وتقريب امل�سافات
بو�سريفي بلقا�سم 

املجموعة  م�سالح  متكنت 
بوهران  الوطني  للدرك  االإقليمية 
يوم اخلمي�ص من حجز 13 قنطار 
النحا�سية,  النفايات  من  كلغ  و58 
االأمنية  الهيئة  لدى  علم  ح�سبما 

املذكورة.
اإىل  وردت  ملعلومات  ا�ستغالال  و 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة 
وهران(  )جنوب  ال�سحمي  ب�سيدي 
باملنطقة  م�ستودع  وجود  مفادها 

النفايات  من  كمية  على  يحتوي 
عنا�رش  تنقل  )النحا�ص(  ال�سلبة 
املكان  عني  اإىل  الوطني  الدرك 
وا�ستفاء  دورية  ت�سكيل  بعد 
االإجراءات القانونية اأين مت العثور 
على الكمية املذكورة من النفايات 
هذه  تكون  اأن  يرجح  و  النحا�سية 
يذكر  للتهريب.  موجهة  الب�ساعة 
يزال  ال  الق�سية  يف  التحقيق  اأن 

متوا�سال من قبل  املحققني. 

زغاية  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
)غرب ميلة( اأزيد من 27 مليون د.ج 
حت�سني  م�رشوعي  اأ�سغال  الإجناز 
من  بكل  ال�رشوب  باملياه  التزويد 
وم�س�ستة  العني"  "راأ�ص  م�ستة 
من  علم  ما  ح�سب  "جالمة", 
لذات  وال�سفقات  الربامج  مكتب 
اأن  اأو�سح  الذي  اجلماعة املحلية 
يف  يندرجان  امل�رشوعني  هذين 
للتنمية  البلدية  خمططات  اإطار 
غ�سون  يف  اأ�سغالهما  و�ستنطلق 

�سهرين كاأق�سى تقدير.

ويتمثل امل�رشوع االأول يف جتديد 
العني"  "راأ�ص  م�ستة  تزويد  �سبكة 
�سي�ستفيد  ما  ال�رشوب  باملياه 
وقد  ن�سمة   1500 حوايل  منه 
 11,8 قيمته  ما  لذلك  خ�س�ص 
�سبكة  اإجناز  ي�سمل  د.ج  مليون 
اأق�ساها  مدة  يف  كلم   2,5 بطول 
بعد  االأ�سغال  و�ستنطلق  اأ�سهر   8
امل�سدر.  لنف�ص  وفقا  اأ�سابيع,   6
اأما امل�رشوع الثاين في�سمل اإجناز 
اأ�سغال ربط خزان ب�سعة 750 مرت 
ال�سب  نقطة  من  انطالقا  مكعب 

400 مرت  م�سافة  بني هارون على 
مع  �سخ  حمطة  اإجناز  عن  ف�سال 
من  املياه  ل�سخ  جتهيزاتها  كل 
وهذا  اخلزان  نحو  ال�سب  نقطة 

باملياه  جالمة"  م�ستة"  لتزويد 
من  اأزيد  يقطن  حيث  ال�رشوب 
1000 �سخ�ص وهو ما يتطلب اأزيد 

من 16 مليون د.ج.

لتلبية حاجيات �سكان 16 بلدية من 
و�سيدي  وتلم�سان  النعامة  واليات 
�سيتم  ال�رشوب,  املاء  من  بلعبا�ص 
حتويل مياه احلو�ص الهيدروغرايف 
"ال�سط الغربي" انطالقا من والية 
بتزويدها  �سي�سمح  مما  النعامة, 
العن�رش احليوي على  املنظم بهذا 
مدار ال�ساعة مع فتح اآفاقا جديدة 
ويوفر  ا�ستثمارية  م�ساريع  لبعث 
هذا النظام  الذي و�سع يف اخلدمة 
ما  اأو  يوميا  مكعب  مرت  اآالف   110
�سنويا   يعادل 40 مليون مرت مكعب 
لبلديات مكمن بن عمار و الق�سدير 
النعامة(  )والية  املوىل  عبد  وقرية 

و �سبدو والعري�سة و �سيدي جياليل 
و  القور و �سبدو والبويهي  )جنوب 
والية تلم�سان( و را�ص املاء و رجم 
حلمام  بئر  و  ال�سبع  وواد  دمو�ص 
بن  و  �ستوان  و  �سلي�سن  و  واحلقيبة 
�سيدي  والية  غرب  )جنوب  بادي�ص 
على  للقائمني  ا�ستنادا  بلعبا�ص(, 

قطاع املوارد املائية بالوالية.
وقد مت ال�رشوع يف اإمداد البلديات 
باملاء  النعامة  بوالية  املعنية 
املا�سي  ماي  �سهر  منذ  ال�رشوب 
جتارب  اإجراء  حاليا  يجري  فيما 
املعنية  بالبلديات  املياه  اإي�سال 
�ست�ستفيد  التي  تلم�سان  بوالية 

باملاء  املنظم  التزود  من  "قريبا" 
كما  ال�ساعة,  مدار  على  ال�رشوب 
اإجناز  اأ�سغال  وتوجد  اإليه  اأ�سري 
الغربي  ال�سط  مياه  حتويل  نظام 
النهائية لل�رشوع  حاليا يف مراحلها 
لالآبار  كلي  ا�ستغالل  يف   " قريبا   "
حقول  عرب  املنجزة  العميقة 
ب"حا�سي  واملتواجدة  التنقيب 
و  حلن�ص"  "مكمن  و  تركني" 
و  طويل"   "حا�سي  و  "الرا�سيدية" 
بن  مكمن  بدائرة  املغبورة"  "عقلة 
النعامة(  والية  غرب  )�سمال  عمار 
وا�ستكمال عملية التجهيز و الربط 
ال�سخ  حمطات  لو�سع  الطاقوي 

م�سار  طول  على  املياه  خزانات  و 
�سبكات  و  اجلر  قنوات  وخطوط 
عليها  ي�ستمل  التي  باملياه  التموين 
ح�سب   , االإ�ستغالل  حيز  امل�رشوع 

تو�سيحات مديرية الري بالوالية.
وت�سمن م�رشوع حتويل مياه ال�سط 
الغربي الذي كلف اأكرث من 43 مليار 
دينار  حفر 60 بئرا عميقا و  و�سبكة 
من  كلم   154 طولها  املياه  لتحويل 
طولها  املياه  جلر  وقناة  االأنابيب 
حمطات   9 جانب  اإىل  كلم   187
لل�سخ و 28 خزان مائي اإ�سافة اإىل 
مركز للت�سيري و املراقبة عن بعد, 

وفق ذات امل�سدر.
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غزة كما يريدها »الإ�سرائيليون« 
حممد �ل�سعيد �إدري�س

عن  غزة  قطاع  ا�ستبعاد  يكن  مل 
الذي  اال�سرتاتيجي  التقرير  حمتوى 
القومي  االأمن  بحوث  »معهد  اأعده 
»اإ�رسائيل«  م�ستقبل  عن  االإ�رسائيلي« 
مدرو�ساً؛  خمططاً  كان  بل  عفوياً، 
فالتقرير املذكور جاء يف »�سيغة عمل« 
»اإ�رسائيل«  جتنيب  االأ�سا�سي  دافعها 
خماطر اأي درجة من درجات احتمال 
ثنائية  الواحدة  الدولة  »خيار  ظهور 
ال�سعبني  بني  جتمع  التي  القومية« 
دولة  يف  والفل�سطيني  »االإ�رسائيلي« 
الدولتني«  »حل  خليار  كبديل  واحدة 
الذي ترف�سه »اإ�رسائيل« وال ترى كافة 
تعتربه  ملا  حل  من  ال�سيا�سية  قواها 
»مع�سلة فل�سطينية« �سوى خيار احلكم 
دولة  �سمن  املدنية  االإدارة  اأو  الذاتي 
وال�سيادة  ال�سلطة  �ساحبة  »اإ�رسائيل« 
التاريخية  فل�سطني  اأر�ض  كل  على 
»الوطن  اأو خيار  البحر،  اإىل  النهر  من 
البديل« يف االأردن �سمن »كونفيدرالية 

اأردنية - فل�سطينية«.
ثنائية  الدولة  خيار  عن  احلديث  ُفتح 
القومية جمدداً؛ حيث جاء على ل�سان 
يف  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض 
احلكومة  رئي�ض  مع  له  »مداعبة« 

على  نتنياهو  بنيامني  »االإ�رسائيلية« 
هام�ض لقائهما يف اجتماعات اجلمعية 
�سبتمرب/  يف  املتحدة  للأمم  العامة 
»معهد  تقرير  وجاء  الفائت،  اأيلول 
»االإ�رسائيلي«  القومي«  االأمن  بحوث 
كمحاولة اإنقاذ للم�ستقبل »االإ�رسائيلي« 
من م�سري اأ�سود اإذا وجد خيار الدولة 
على  تدعمه  اأر�سية  القومية  ثنائية 
من  واإقليمية،  دولية  موؤثرة  م�ستويات 
للم�ستقبل  اآمن«  »بديل  طرح  خلل 
االإقرار  م�سمونه  »االإ�رسائيلي« 
باإمكانية قيام دولة فل�سطينية كاحتمال 
ال�رسوط  وفق  م�ستقبلي  كخيار  اأو 
»اإ�رسائيل«  ووجود  اأمن  ت�سمن  التي 
»خطة  اأو  عمل«  �سيغة  »خلل  من 
يف  املذكور  التقرير  ت�سمنها  عمل« 
مقدورها اأن ت�سمح م�ستقبًل بالو�سول 
و»االإ�رسائيلية«  الفل�سطينية  باالأو�ساع 
�سيا�سي  بانف�سال  ت�سمح  حالة  اإىل 
باعتبار  واقت�سادي،  )اأر�سي(  واإقليمي 
االأكرث  »البديل  هو  االنف�سال  هذا  اأن 
»الإ�رسائيل«  ي�سمح  الذي  ا�ستقراراً« 
ب�سكل  امل�ستقبل  حتديات  مبواجهة 
اأف�سل، ويحافظ على طابعها وهويتها 
وم�ساحلها  )اليهودية(  القومية 
كما  يهودية  كدولة  واالأمنية  االأ�سا�سية 

اأقرها موؤخراً »قانون القومية«.

تفا�سيل  يت�سمن  املذكور  التقرير 
تهيئة  مبقدورها  التي  االإجراءات  عن 
الظروف للتاأ�سي�ض لدولة فل�سطينية يف 
التدريجي  االن�سحاب  مثل  امل�ستقبل 
منطقة  اإىل  و�سمها  )ب(  مناطق  من 
اأ�سا�ض  معاً  املنطقتان  لت�سكل  )اأ(، 
الدولة، ولكن �سمن �رسوط  قيام هذه 
اأبرزها �سم املنطقة )ج(  »اإ�رسائيلية« 
اأرا�سي  من   %60 حوايل  ت�سكل  التي 
ال�سفة اإىل »اإ�رسائيل« وفر�ض �سيطرة 
غور  على  »الإ�رسائيل«  ح�رسية  اأمنية 
واملحاور  املعابر  وكافة  االأردن 
اال�سرتاتيجية. وكلها �رسوط ومطالب 
اأي  دون  الغربية  ال�سفة  حول  ترتكز 
اهتمام بقطاع غزة، اأو اهتمام هام�سي 
والتهويد  التو�سع  اأن خمطط  يعني  ما 
غزة  قطاع  ي�سمل  ال  »االإ�رسائيلي« 
ل�سببني؛ اأولهما اأن م�ساحته املحدودة 
جداً ال ت�سمح باأي تو�سع ا�ستيطاين فيه، 
وثانيهما الكثافة ال�سكانية العالية التي 
ت�سكل اإزعاجاً هائًل لقادة »اإ�رسائيل«، 
التقرير  واعتبار  اال�ستبعاد  هذا  لكن 
م�سوؤولية  القطاع  يف  االأو�ساع  تطوير 
التاأويل  اأبواب  يفتح  واإقليمية،  دولية 
»اإ�رسائيلياً«  خمططاً  هناك  باأن 
يف  لكن  غزة«،  »دولة  خيار  لت�سجيع 
»االإ�رسائيليون«  يريد  االأحوال  كل 

للقطاع  املقلقة  االأعباء  من  التخل�ض 
يف  اال�سرتاتيجي  مل�رسوعهم  للتفرغ 
املع�سلة  هي  هذه  الغربية.  ال�سفة 
تهويد  يريدون  هم  »االإ�رسائيلية«، 
اأرا�سي  من   %60 من  اأكرث  و�سم 
االإزعاج  لكن  »اإ�رسائيل«،  اإىل  ال�سفة 
تنفيذ  اإكمال  يربك  غزة  من  القادم 
اأنهم  يقني  على  وهم  املخطط،  هذا 
الكربى«  »اإ�رسائيل  بناء  ي�ستطيعوا  لن 
التي  التوتر  لبوؤرة  حل  اإيجاد  دون 
ميثلها قطاع غزة ال�ستحالة التورط يف 
الأنهم  ع�سكرياً،  القطاع  اجتياح  قرار 
الدولية  احلدود  اإىل  بذلك  �سي�سلون 
اإىل  جمدداً  العودة  ثم  ومن  لفل�سطني 
حتمل م�سوؤولية القطاع مبا يعنيه ذلك 
من �سم لهذا اجلزء امللتهب اإىل كيان 
عاجزون  وهم  »االإ�رسائيلية«،  الدولة 
خيار  فر�ض  عن  الوقت  ذات  يف 
التي  االرتباك  ولعل يف حالة  التهدئة، 
الوزراء  جمل�ض  على  نف�سها  فر�ست 
)الكابينيت(  امل�سغر  »االإ�رسائيلي« 
الدالئل  من  حتمل  اأ�سبوعني  منذ 
عقد  فقد  املعنى.  هذا  يوؤكد  ما 
االجتماع، عقب جمعة اقتحام ال�سباب 
الغزاوي لل�ساتر احلدودي لـ»اإ�رسائيل«، 
التخاذ قرار حا�سم ملا يجب فعله مع 
رئي�ض  ياأتي  اأن  التوقع  وكان  القطاع، 

من  كل  برفقة  االجتماع  اإىل  احلكومة 
ومعه  ليربمان  اأفيجدور  احلرب  وزير 
م�سرتكة  عمل  بخطة  االأركان  رئي�ض 
هو  حدث  ما  لكن  اخل�سو�ض،  بهذا 
ورئي�ض  احلرب  وزير  من  كل  جميء 
وزير احلرب  بروؤى مت�ساربة.  االأركان 
االنتخابات  وحتديات  واقع  يحكمه 
يدفع  ولذلك  القادمة،  الت�رسيعية 
بخيار احلرب كخيار وحيد لك�سب ثقة 
كتلة انتخابية كبرية، اأما رئي�ض االأركان 
اخليار  هذا  يرف�سون  اجلي�ض  وخلفه 
ما  احلرب،  جتنب  على  وحري�سون 
و�سط  خيار  لطرح  الوزراء  بع�ض  دفع 
بني احلملة الع�سكرية الواحدة ورف�ض 
اللعبة  قواعد  بتغيري  وذلك  اجلي�ض، 
باإ�رسارهم  غزة  �سباب  فر�سها  التي 
على اقتحام ال�ساتر الرتابي وااللتحام 
اإليه.  قريبة  بعودة  طموحاً  بالوطن 
طرح هذا االقرتاح و�ساغه، كما يقول 
يديعوت  �سحيفة  يف  برنباع«  »ناحوم 
غالنت،  االإ�سكان  وزير  احرونوت، 
اجلنوبية،  للمنطقة  االأ�سبق  القائد 
االإجراءات  رفع  يربط  اقرتاح  وهو 
الع�سكرية مبعدل جتاوز الفل�سطينيني، 
�سيتعني  البالونات  اإطلق  ا�ستمر  فاإذا 
الهدوء  واأن  االإجراءات،  ت�سعيد 
التهدئة  يجلب  �سوف  القطاع  يف 

بوادر  اإىل  اإ�سارة  مع  »االإ�رسائيلية«، 
جمال  تو�سيع  تت�سمن  طيبة  اإغراءات 

ال�سيد واإدخال الوقود اإىل القطاع.
القطاع  اأو�ساع  »االإ�رسائيليون«  يتابع 
تو�سيع  مع  ال�سابق  يف  كانوا  املربكة، 
فجوة ال�سدام بني ال�سلطة الفل�سطينية 
ي�سعون  االآن  هم  »حما�ض«،  وحركة 
لن  والتهدئة  القطاع،  التهدئة يف  وراء 
البوؤ�ض  اأو�ساع  تفاقم  ظل  يف  حتدث 
يوؤكد  كما  الوحيد،  �سببها  لي�ض  التي 
وال�سغوط  القيود  »االإ�رسائيليون«، 
واأي�ساً  بل  »االإ�رسائيلي«،  واحل�سار 
على  لل�سلطة  املالية  ال�سغوط 
بني  ال�رساع  وترية  واحتدام  القطاع، 
اأنهم  يبدو  لذلك  و»حما�ض«،  ال�سلطة 
بجدية  ثقة  على  باتوا  »اإ�رسائيل«  يف 
مبعوث  ميلدينوف،  نيكوالي  ن�سائح 
االأو�سط  لل�رسق  املتحدة  االأمم 
»للإ�رسائيليني«:  فيها  قال  التي 
االأحوال  اأف�سل  يف  التهدئة..  »ان�سوا 
قد  ق�سري  هدوء  على  �ستح�سلون 
قليًل«،  اأطول  لزمن  تهدئة  اإىل  يتطور 
غزة  قطاع  مع  االأزمة  بقاء  يعني  ما 
»االإ�رسائيليون«  ياأمله  ما  غري  على 
من تهدئة يريدون توظيفها ال�ستكمال 
اأرا�سي  معظم  وتهويد  �سم  خمطط 

ال�سفة الغربية.

نا�سر نا�سر

االإعلن  يعنيه  ما  اأخطر  اإن 
و�سائل  كل  عرب  الر�سمي 
والدولية  املحلية  االإعلم 
الوزراء  رئي�ض  زيارة  عن 
�سارة  وزوجته  االإ�رسائيلي 
رئي�ض  ومعهم  نتنياهو، 
كوهني  يو�سي  املو�ساد 
وم�ست�سار االأمن القومي مائري 

بن �سابات �سلطنة عمان بعد 
ال�سلطان  من  ر�سمية  دعوة 
لقاءات  واإجراء  قابو�ض، 
م�سارات  يف  ومطولة  معمقة 
اأمنية و�سيا�سية ت�سمنت على 
ما يبدو مو�سوع عملية ال�سلم 

ومو�سوع اإيران.
اإن اأخطر ما يف االأمر هو حتول 
عقول  يف  املحّرم  التطبيع 
العربية  ال�سعوب  كل  وقلوب 

ال�رسية  من  واالإ�سلمية 
العلنية  اإىل  اأ�سل  املرفو�سة 
واملجاهرة املقيتة، والتي قد 
ت�سل اإىل حد االإجرامية.  من 
اللفت للنظر اأن هذه الزيارة 
مل�ساعر  امل�ستفزة  العلنية 
وامل�سلمني،  العرب  جميع 
جاءت مبا�رسة بعد اأيام قليلة 
من زيارة الرئي�ض الفل�سطيني 
ل�سلطنة  عبا�ض  حممود 

عليها  الكبري  وثنائه  عمان، 
مما  قابو�ض  مليكها  وعلى 
امل�سوؤولية  من  جزءا  يحمله 
ويوقعه يف الكثري من احلرج، 
العام  الراأي  يف  ويظهره 
كمن  كذلك  يكن  واإن مل  حتى 
اأعطى ال�رسعية لهذا التطبيع 
امل�سبوق  غري  العماين  العلني 
وقوميا  وطنيا  واملرفو�ض 
لهذه  ميكن  هل  واإ�سلميا. 

من  �سيئا  حتقق  اأن  اللقاءات 
اأم  وامل�سلمني  العرب  م�سالح 
اأنها مل�سالح �سيقة وخا�سة؟ 
هل ميكن لها اأن تدفع باجتاه 
الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 
وبالتاأكيد  اأنها  اأم  امل�سلوبة؟ 
واآخر  كبري  اإجناز  جمرد 
اأخرى  جمانية  عربية  وهدية 
يف  اليمني  حكومة  ل�سيا�سات 
لكل  والراف�سة  »اإ�رسائيل« 

غزاويني  الفل�سطينيني:  اأنواع 
كانوا اأو �سفاويني، حم�ساويني 
ماذا ميكن  فتحاويني.  اأو  هم 
للفل�سطيني اأن يفعل اإزاء هذا 
هذا  ويف  اخلطري،  التحول 
اأن  املرير؟  العربي  الواقع 
ي�ستطيعه  وما  يتقنه  ما  يفعل 
واملقاومة  الرف�ض  وهو 
وذلك  واال�ستنكار،  والتظاهر 

اأ�سعف االإميان.  

قابو�س والتطبيع العلني
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ANEP N°: 832373 الو�سط:2018/10/28

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ضتاذة : لع�ضب فتيحة/ حم�رضة ق�ضائية

التابعة لإخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة و جمل�س ق�ضاء تيبازة
27 �ضارع مولهم حممد اأولد فايت – اجلزائر 

حم�رض التبليغ الر�ضمي )حكم ابتدائي ح�ضوري( عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة / لع�ضب فتيحة املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة .
تنفيذا للأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/09/18 ، رقم الرتتيب 18/03909 ، فهر�س رقم : 18/4055 املت�ضمن الإذن 
بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي ) حكم ابتدائي ح�ضوري ( يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على اأن يكون الن�رض على نفقة 

الطالب . بطلب من / عريف العالية 
املقيمة ب / حي احلرية رقم 27 – ال�ضلف –

بناءا على احلكم ال�ضادر بتاريخ 2017/11/02 ، فهر�س رقم : 17/07757 ، رقم اجلدول : 17/05056 ، م�ضحح باحلكم املوؤرخ يف : 18/03/22 ، 
رقم الفهر�س : 18/02593 ، رقم اجلدول : 18/01191 ، عن الق�ضم الجتماعي مبحكمة ال�رضاقة ، و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات 

املدنية و الإدارية 
بلغنا عن طريق الن�رض

تعا�ضدية �ضناعة البرتول ممثلة يف �ضخ�س ممثلها القانوين رئي�س  جمل�س الإدارة .
الكائن مقرها ب / جتزئة رقم 45 قاو�س 02 �س ب رقم 12 ال�رضاقة 

- حيث انه وفقا ملا جاء بن�س املادة 412 من ق اإ م اإ الفقرة الثانية و الثالثة و التي جاء فيها » اإذا رف�س الأ�ضخا�س الذين لهم �ضفة تلقي التبليغ 
الر�ضمي ا�ضتلم حم�رضا التبليغ تطبق اأحكام الفقرة الأوىل و علوة على ذلك ير�ضل التبليغ الر�ضمي بر�ضالة م�ضمنة مع الإ�ضعار بال�ضتلم اإىل 
اأخر موطن له ، يثبت الر�ضال امل�ضمون و التعليق بختم اإدارة الربيد اأو تاأ�ضرية رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي اأو موظف موؤهل لذلك اأو تاأ�ضرية 
رئي�س اأمناء ال�ضبط ح�ضب احلالة ، و اإذا كانت قيمة اللتزام تتجاوز 500.000 دج يجب اأن ين�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية 

وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة طالبة » 
وليكن على علم و حتى ل يجهل

 املح�رضة الق�ضائيةاثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه بجريدة يومية وطنية طبقا للقانون 
لع�ضب فتيحة  
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19 يوًما من املطاردة

هكذا تبحث "اإ�سرائيل" عن منفذ "بركان"
بعد 19 يوما من مطاردة منفذ عملية م�صتوطنة "بركان" الفدائية، وحمالت العتقال الوا�صعة التي �صنها الحتالل "الإ�صرائيلي" واملداهمات امل�صعورة للبيوت يف 
مدينتي طولكرم وقلقيلية، بال�صفة املحتلة؛ ظنا من جهاز "�صاباك" واجلي�ش اأن يف هذه املنطقة حلقة �صائعة اإن عرثوا عليها قد تو�صلهم ملنفذ العملية ما تناقله 

الإعالم العربي وحديث املحللني الأمنيني وال�صيا�صيني ال�صهاينة، حول حتركات اجلي�ش وال�صاباك يف الو�صول ملنفذ عملية بركان، وا�صتخدام و�صائل وتقنيات 
حديثة والعتماد على عن�صر اجلوا�صي�ش واأجهزة ال�صلطة يف هذا الأمر، بالإ�صافة للدور الذي يلعبه الإعالم العربي يف ن�صر ال�صائعات والروايات املفربكة.

جزء من خلية

فقد ذكرت �صحيفة يديعوت، 
�أمنية  م�صادر  عن  نقال 
�إ�رس�ئيلية، �أن منفذ �لعملية يف 
بركان )�لبطل �أ�رسف نعالوة( 
�أيد  وقد  خلية؛  من  جزء  هو 
هذ� �لر�أي �ملحلل �لع�صكري 
في�صمان،  �إليك�س  لل�صحيفة 
"لي�س  عنو�ن  حتت  فكتب 
�أ�صبوعني  "بعد  وحيًد�":  ذئبًا 
�لذي  �لهجوم  من  ون�صف 
ليفنغر  يحزقيل  كيم  فيه  ُقتل 
�أن خلية  وزيف حاجبي، تبني 
�ملنفذ  �صاعدت  فل�صطينية 
�لفل�صطيني من �صمال �ل�صفة 
على �لتنظيم و�لهروب"و�أ�صار 
�أمن  لدى  �لتقييم  �أن  �إىل 
عنا�رس  هناك  "�أن  �الحتالل 
على  ت�صاعده  �ملناطق  يف 
فر�صية  مكرًر�  �الختباء"، 
ولي�س  منظمة  خلية  وجود 
عمال فردياً كما �صاد �العتقاد 
-لدى �الحتالل- مبا�رسة بعد 

�لعملية.
وي�صيف �ملحلل �لع�صكري �أن 
ت�رسيح  على  ح�صل  �ملنفذ 
بركان  منطقة  يف  عمل 
خ�صوعه  بعد  �ل�صناعية 
�الآن  ولكن  �أمني،  لفح�س 
يعمل  مل  �ملنفذ  �أن  �ت�صح 
خالل  من  ولكن  مبفرده، 
)مقاومة(،  �إرهابية"  "منظمة 
نظمت  �ملجموعة  �أن  مدعيا 
دون  �لعملية  قبل  نف�صها 
�الأمن  قو�ت  تكت�صفها  �أن 

"�الإ�رس�ئيلية".

�صح معلومات

هذه  �أن  �إىل  في�صمان  وي�صري 
جيد�  مهياأة  كانت  �ملنظمة 
ملرحلة �لهروب من �مل�صهد، 
على  �ل�صعب  من  يجعل  ما 
موقع  حتديد  �الأمن  قو�ت 
�ملنفذ �ملختبئ يف �ملنطقة 
�أ�صبوعني ون�صف، منبها  منذ 
�لتي  �العتقاالت  حملة  �إىل 
لالأ�صخا�س  �الحتالل  نفذها 
به  �ت�صال  على  كانو�  �لذين 

مبن يف ذلك عائلته.
في�صمان؛  �أليك�س  وبح�صب 

فاإن عدم �لقب�س على �ملنفذ 
مع  مبا�رسة،  �لهجوم  بعد 
معلومات  على  �لعثور  عدم 
يف  للم�صاعدة  ��صتخبارية 
تقييم  �إىل  يقود  �عتقاله، 
هناك  �أن  �الأمنية  للم�صادر 
من ي�صاعده عرب متعاونني يف 

�مليد�ن.
جهاز  �إن  في�صمان:  ويقول 
"�صاباك"  �لعام  �الأمن 
�ل�صيغة  رف�س  �إىل  مييل 
خلية  �أن  عن  تتحدث  �لتي 
مف�صاًل  �لعملية،  ور�ء  تقف 
��صتخد�م م�صطلح "جمموعة 
وهو  �ملتعاونني"،  من 
م�صطلح معاد غ�صلُه لتخفيف 
منظمة  هناك  �أن  �إمكانية 
قو�ت  لها  ت�صل  مل  موجودة 
"�الإ�رس�ئيلي"ومنذ  �جلي�س 
و�ن�صحاب  �لفد�ئية،  �لعملية 
�الأ�صو�ت  تعالت  منفذها، 
حلماية  �لغربية  �ل�صفة  يف 
وم�صاعدته.  �لبطل  منفذها 
حركة  يف  �لقيادي  وقال 
حنيني،  �حلكيم  عبد  حما�س 
"حماية  له:  ت�رسيٍح  يف 
�لبطل نعالوة و�إيو�وؤه، وتوفري 
�حتياجاته �للوج�صتية �لالزمة 
�جلهادي،  طريقه  ملو��صلة 
و�إبعاد �أيدي �ملحتلني وعيون 
�خلائنني عنه؛ باتت م�صوؤولية 

�أبناء  كل  على  عامة  وطنية 
�أخالقياً  وتكليفاً  �صعبنا، 
ي�صتطيع  من  كل  على  خا�صاً 
�لنماذج  م�صتح�رسين  ذلك، 
�صعبنا  قدمها  �لتي  �مل�رسفة 
يف  ثورته  �صنو�ت  مد�ر  على 
وتوفري  �ملقاومني  �حت�صان 

بيئة حامية لهم".

ت�صاعد العمليات

�أنه  في�صمان  �ملحلل  ويوؤكد 
يف  �لنار  �إطالق  عملية  منذ 
�ملنطقة �ل�صناعية يف بركان 
�لهجمات  بحجم  �رتفاع  طر�أ 
�صد  �لفردية  و�لعمليات 
"�الإ�رس�ئيلي"  �جلي�س  قو�ت 
ذلك  ومع  �لغربية،  �ل�صفة  يف 
جد�ً  �لكبرية  �لقفزة  فاإن 
�جلي�س  �صد  �لعمليات  يف 
هناك  وقعت  و�مل�صتوطنني 
بعد مقتل �لفل�صطينية عائ�صة 
�لر�بي، �لتي �أ�صيبت بحجارة 
�صيارتها  ر�صقو�  م�صتوطنني 
يف �صمال �ل�صفة يف 12 �أكتوبر 

�ملا�صي.
قناة  �أقرت  �صياق مت�صل  ويف 
حماوالت  �أن  �لعربية  كان 
باءت  "�الإ�رس�ئيلي"  �جلي�س 
عن  �لبحث  يف  بالف�صل 
�لتي  بركان  عملية  منفذ 

�أكتوبر  من  �ل�صابع  يف  وقعت 
�صمال  "بركان"  منطقة  يف 
ُقتل  و�لتي  �صلفيت  مدينة 
بالرغم  م�صتوطنان،  خاللها 
�ال�صتخبارية  �جلهود  من 
و��صتجو�ب عائلته و�ملقربني 

منه و�أ�صدقائه، وفق قولها.
يف  قالت  �لعربية   13 �لقناة 
�جلي�س  �إن  �صابق:  وقت 
من�صور�ت  �أ�صدر  �الإ�رس�ئيلي 
حذر فيها �ل�صكان من تقدمي 
عملية  ملنفذ  م�صاعدة  �أي 
ي�صخ�س  �أي  و�أن  بركان، 
نف�صة  �صيعر�س  بذلك  يقوم 
فقد  �لقانونية؛  للم�صوؤولية 
�أو  منزله  يهدم  �أو  ي�صجن 
�أو  ت�صاريح  �أي  تُ�صحب 

ت�صهيالت ميتلكها.

حرق خيارات الأمان

�ل�صوؤون  يف  للخبري  وكان 
�أحمد  �صالح  "�الإ�رس�ئيلية" 
ما  حول  �ملالحظات  �أبرز 
ورد لغاية �الآن يف ق�صية منفذ 

عملية"بركان":
يف م�صتهل و�أهم �ملالحظات 
ميار�س  �لعربي  �الإعالم  �أن  
للجي�س  نف�صه  �لدور 
�ل�صم  بد�ّس  لكن  و"�صاباك"؛ 
�لرتويج  حيث  �لع�صل؛  يف 

وتغيري  �لق�ص�س  وفربكة 
�لعاملني  فغالبية  �حلقائق، 
يف �الإعالم �لعربي �إن مل يكن 
جميعهم وخا�صة �ملحللني هم 
وع�صكرية،  �أمنية  خلفية  من 
�أ�صاليبهم  يف  غر�بة  فال 
عرب  �صمومهم  وبث  �خلبيثة 
بدفع  �ملختلفة  �لو�صائل 
لينتقم من  و�ل�صاباك  �جلي�س 
عملية  كل  بعد  �لفل�صطينيني 

فد�ئية.
و�أ�صاف �ملخت�س يف حديثه: 
�ملدعو  وعرب  "�صاباك"  �إن 
�ل�صاباك يف  "ح�صن" م�صوؤول 
جنني كما عرف هو عن نف�صه 
�أنا  قبل �أ�صبوع بقوله "مرحبًا 
��صمي ح�صن م�صوؤول �ل�صاباك 
�الإ�رس�ئيلي يف جنني، و�أنا يف 
لت�صفية  مهمة  يف  طولكرم 
وكما  بركان"،  عملية  منفذ 
�أُعلن �أنه هو من قتل �ل�صهيد 
�الأ�صلوب  هذ�  جر�ر.  �أحمد 
�خلبيث لن ينطلي على �صعبنا 
�أن  يُدرك  �لذي  �لفل�صطيني 
�لكيان ي�صتخدم هذه �لو�صائل 
للنا�س،  دماغ  غ�صل  لعمل 
منفذ  م�صري  �أن  و�إيهامهم 
مثل  �صيكون  "بركان"  عملية 

�ل�صهيد �أحمد جر�ر.
يحاول  �أخرى  ناحية  من 
�لذي  وباالأ�صلوب  "�صاباك" 

برجل  �ملدعو  ي�صتخدمه 
�لع�صب  جّز  "ح�صن"،  �صاباك 
ي�صك  �لذي  �ملناطق  يف 
�لو�صول  يف  تفيده  قد  �أنها 
�لعملية،  لطرف خيط ملنفذ 
وللمحاولة �لفا�صلة يف ح�صار 
"حرق  طريق  عن  �ملنفذ 
وترويع  �الأمان"،  خيار�ت 
عليهم  و�ل�صغط  �ل�صكان 
ولو  معلومة  �أي  الإعطائهم 
عليها  يتكئون  ب�صيطة  كانت 
ملقاومة ف�صلهم، وفق �أحمد.

فاإن  �ملخت�س؛  وبح�صب 
يتبعه  �لذي  �الأ�صلوب 
�لتحقيق  يف  "�صاباك" 
ومنفذي  �ملطاردين  بق�صايا 
باخلبث؛  ميتاز  �لعمليات 
على  ميد�نيا  يعتمدون  حيث 
�أ�صحاب �لتجارب �ملعدومة، 
�العتقاالت  فينفذون 
يكمن  هنا  ومن  �لع�صو�ئية، 
�الأ�صئلة  حيث  �خلطر؛ 
ال  �أنها  �ملعتقل  يظن  �لتي 
�ملطارد  خا�صية  عن  تفيد 
�لعادية  �الأ�صياء  يف  و�ملقاوم 
�للبا�س  من  يحب  "ماذ�  مثل 
و�الأكل و�مل�رسب وعن نومه، 
وطريقة  وعو�طفه،  و�صالته، 
تفكريه، وعن مز�جه وحديثه، 
�أم  �أمر��س  لديه  كان  و�إذ� 
�ملخت�س  ويختم   ."... ال 
�إىل  باالإ�صارة  �أحمد  �صالح 
ق�صية مهمة "�أي معلومة من 
عن  �ملعتقلني  �أو  �ملو�طنني 
منفذي �لعمليات و�ملقاومني؛ 
هي خطوة لالأمام تق�رس عمر 
وت�صعف  �ملقاوم  �ملطارد 
�أمنه وحتا�رسه"، منبها �إىل �أن 
�ملزروعة  �لكامري�ت  ق�صية 
و�ملحالت  �ل�صو�رع  يف 
و�ملدن  �لقرى  يف  �لتجارية 
جد�،  خطرية  �لفل�صطينية 
�لتقاط  عن  �إبعادها  ويجب 
�ل�صور من �حلار�ت و�ل�صو�رع 
�لتخزين  جهاز  �إخفاء  �أو 
�لتابع لها، الأنها خطوة مهمة 
بالن�صبة ل�صاباك وجي�س �لكيان 
�أن  كما  للمقاومني،  للو�صول 
تناقل �الأخبار من �ملو�طنني 
�أي�صا  �لفل�صطيني  �الإعالم  �أو 
من  طبق  على  خدمة  يقدم 

ذهب للكيان و�أجهزة �أمنه. 

ا ونوًعا املقاومة تدر�س تو�سيع دائرة الرد كًمّ
�لذر�ع  �لقد�س،  �رس�يا  �أكدت 
�جلهاد  حلركة  �لع�صكري 
�أن  �ل�صبت،  �أم�س  �الإ�صالمي، 
تدر�س  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

ونوعاً  كماً  �لرد  د�ئرة  تو�صيع 
ببط�صه  �لعدو  ��صتمر  �إذ� 
وقالت  �صعبنا  على  وعدو�نه 
�ل�رس�يا يف ت�رسيح مقت�صب: 

"�ملقاومة �لفل�صطينية تدر�س 
ونوعاً  كماً  �لرد  د�ئرة  تو�صيع 
ببط�صه  �لعدو  ��صتمر  �إذ� 
وليعلم  �صعبنا،  على  وعدو�نه 

جاهزة  �ملقاومة  �أن  �لعدو 
و��صت�صهد  �أبعد".  هو  ملا 
نحو  و�أ�صيب  مو�طنني   6
جي�س  بر�صا�س  �آخرين   250

�لذي  �ل�صهيوين  �الحتالل 
�لتي  �ل�صلمية  �مل�صري�ت  قمع 
جرت �أم�س �جلمعة على طول 
�حلدود �ل�رسقية لقطاع غزة، 

�الحتالل  طائر�ت  و�صنت 
�صل�صلة  �لليلة  �ل�صهيوين 
للمقاومة  مو�قع  على  غار�ت 

يف مناطق متفرقة.



ارتكاب  حيثيات  اأن  الوا�ضح  من 
والت�رصيحات  اجلرمية، 
ثم  اإنكاراً  حولها،  املت�ضاربة 
البدائية  واملحاوالت  اإقراراً، 
ت�ضتخف  فجة  بطريقة  لتغطيتها 
بالعقول واالأذهان، اأعطت مفعوال 
ال�ضتار  ت�ضدل  اأن  فبدل  عك�ضيا. 
نحو  بها  دفعت  اجلرمية،  على 

ال�ضدارة والتدويل.

 جرمية قتل خا�شقجي 
مل تكن �شدفة �إمنا مت 

�لتخطيط لها م�شبقا 

لدى  املتوفرة  واالأدلة  املعلومات 
�ضاق  والتي  الرتكية،  االأمن  اأجهزة 
يف  منها  جزء  اأردوغان  الرئي�س 
خطابه اأمام كتلة حزبه الربملانية، 
بو�ضوح  ت�ضري  املا�ضي،  الثالثاء 
ذهب  خا�ضقجي،  جمال  اأن  اإىل 
مت  وح�ضية،  جرمية  �ضحية 
مت  فقد  م�ضبقا.  لها  التخطيط 
العامة  القن�ضلية  اإىل  ا�ضتدراجه 
يف  ال�ضعودية  العربية  للملكة 
ا�ضطنبول بهدف ت�ضفيته ج�ضدياً. 
لهذه  �ضخ�ضا   15 تخ�ضي�س  اأن  اإذ 
ميكن  وال  �ضدفة،  لي�ضت  املهمة 
كل  باأن  تف�ضريها،  يقبل  ال  كما 
بالعودة لبالده  اأتوا الإقناعه  هوؤالء 

اأو ا�ضتجوابه.
الرئي�س اأردوغان ف�ضل ذلك قائال: 
»قبيل احلادث و�ضل اإىل اإ�ضطنبول 
فريق �ضعودي من ثالثة اأ�ضخا�س 
يف  بلغراد  غابة  با�ضتك�ضاف  وقام 
اإ�ضطنبول ومناطق بوالية يالوفا«. 
القر�س  نزع  مت  اأنه  واأ�ضاف 
القن�ضلية  كامريات  من  ال�ضلب 
خا�ضقجي.  مقتل  يوم  ال�ضعودية 
اأدلة  اأيدينا  »يف  قائال:  وتابع 
قوية على اأن جرمية القتل عملية 
خمطط لها ولي�ضت �ضدفة، واإلقاء 
تهمة قتل خا�ضقجي على عنا�رص 
الراأي  وال  نحن  يقنعنا  ال  اأمنية 

العام العاملي«.

جرمية قتل خا�شقجي 
جرمية �شيا�شية 

بامتياز

جمال  �ضخ�ضية  اإىل  بالنظر 
ب�ضفته  العاملية،  خا�ضقجي 

التي  بو�ضت«،  »وا�ضنطن  يف  كاتباً 
ال�ضحف  اأ�ضهر  من  واحدة  تعد 
اأحد  وكونه  العامل،  م�ضتوى  على 
البارزين  واملفكرين  املثقفني 
ا�ضت�ضافته  تتم  حيث  عامليا، 
جامعات  من  العديد  طرف  من 
البحوث  ومراكز  املرموقة  العامل 
دفع  فقد  املختلفة،  والدرا�ضات 
الدول  وروؤ�ضاء  العامل  قادة  ذلك 
اإىل املطالبة باإجراء حتقيق مهني 
و�ضفاف، يك�ضف مالب�ضات حادثة 

اغتياله.
ترامب  االأمريكي  الرئي�س  دخول 
على خط االأزمة بت�رصيحاته غري 
املن�ضجمة، حيث يبدو تارة �ضديد 
احلما�ضة لك�ضف اجلرمية ومعاقبة 
لفت  يحاول  اأخرى  وتارة  اجلناة، 
احلقيقيني،  اجلناة  عن  االأنظار 
فئة  نفذتها  اجلرمية  باأن  بالقول 

مارقة، اأعطاها بعدا اآخر.
روؤ�ضاء  من  املتكررة  املطالبات 
وفرن�ضا  اأملانيا  من  كل  وقادة 
وغريهم،  وا�ضبانيا  وبريطانيا 
يف  امل�ضوؤولني  كبار  اإىل  اإ�ضافة 
اأن  على  يدل  االأوربي،  االحتاد 
خا�ضقجي  جمال  قتل  جرمية 
يعقل  ال  بامتياز،  �ضيا�ضية  جرمية 
اأن تنفذ بدون اإرادة �ضيا�ضية تقف 

خلفها.

جرمية قتل خا�شقجي 
ق�شية دولية 

باأن  التاأكيد  على  اأردوغان  حر�س 
تركيا  تخ�س  ال  اجلرمية  هذه 
باأ�رصه،  العامل  تهم  بل  وحدها، 
وتوؤمل ال�ضمري االإن�ضاين، يف اإ�ضارة 
منه اإىل �رصورة ا�ضتمرار ال�ضغط 
الر�ضمية  املنظمات  من  الدويل 
وغري الر�ضمية ، مما ي�ضاعد على 

حتقيق الهدف بك�ضف اجلرمية.
واملعطيات  الظروف  اأن  �ضحيح 
رافقت  التي  واملالب�ضات 
خا�ضقجي،  جمال  اغتيال  جرمية 
لكن  متميزا.  دوليا  بعدا  اأك�ضبتها 
طرف  من  لالأزمة  الذكية  االإدارة 
فيما  وخ�ضو�ضا  الرتكية،  الدولة 
االأدلة  ت�رصيب  بعميات  يتعلق 
باجلرمية  اخلا�ضة  واملعلومات 
وفق خطة نف�ضية مدرو�ضة، �ضكلت 
�ضاعد  الذي  االأ�ضا�س  العامل 
على  العاملية  االإعالم  و�ضائل 
حلظة  والوقائع  االأحداث  ر�ضد 
االأخبار  اإبقاء  يف  و�ضاهم  بلحظة، 
املتعلقة باجلرمية �ضاخنة وحافلة 

و�ضائل  األهب  كما  باملفاجاآت، 
التوا�ضل االجتماعي التي تفاعلت 
ال�ضاعة،  مدار  على  احلدث  مع 

فاأك�ضبته زخما اإ�ضافيا.
اأردوغان اأ�ضار اإىل ذلك يف خطابه 
اإىل  خا�ضقجي،  »جمال  بقوله: 
كان  �ضعوديا  مواطنا  كونه  جانب 
�ضحفيا عامليا اأي�ضا، وهذا يفر�س 
وتركيا  دولية،  م�ضوؤولية  علينا 
�ضتتابع  الدويل  املجتمع  با�ضم 
الق�ضية كممثل لل�ضمري االإن�ضاين«. 
ال�ضحفي  مقتل  »اإن  واأ�ضاف: 
بالده،  قن�ضلية  يف  ال�ضعودي 
جرمية �ضيا�ضية، واأنه من الواجب 
من  بها  املتورطني  مع  التحقيق 

الدول االأخرى اإن وجدوا«.

�إقر�ر �ل�شعودية خطوة 
مهمة

اإقرار  اأي�ضا  اعترب  اأردوغان 
داخل  ال�ضعودية مبقتل خا�ضقجي 
لكنه  مهمة،  خطوة  القن�ضلية 
�ضبب  عن  ذاته  الوقت  يف  ت�ضاءل 
يومنا  اإىل  ال�ضعوديني  ك�ضف  عدم 
خا�ضقجي  جثة  مكان  عن  هذا 
وعن  مبقتله،  اإقرارهم  رغم 
اإ�ضطنبول  يف  ال�ضعودي  القن�ضل 
قال اأردوغان: »اأخربت ال�ضعوديني 
اأن قن�ضل اإ�ضطنبول مل يكن يتحلى 
حاول  القن�ضل  وهذا  بالكفاءة، 
ا�ضتقبال  خالل  من  نف�ضه  تربئة 
داخل  والتجول  رويرتز  مرا�ضل 
ي�ضتهزاأ  وكاأنه  القن�ضلية  غرف 

باحلادثة«.

حماكمة جميع 
�ملتورطني �أمر ال مفر 

منه

�رصورة  على  اأردوغان  �ضدد 
ال�ضمري  اإن  وقال  حماكمة اجلناة، 
االإن�ضاين لن يكون مطمئنا حتى تتم 
االغتيال  اأمر  اأ�ضدر  من  حما�ضبة 
»اإذا  قائال:  وتابع  املنفذين.  وكل 
اإىل  ت�ضليمها  اجلثة مت  باأن  �ضلمنا 
الك�ضف  فعليكم  حملي،  متعاون 
عن هويته، وعلى اعتبار اأن مقتل 
خا�ضقجي جرمية �ضيا�ضية، فيجب 
الدول  بها من  اإ�رصاك املتورطني 
التحقيقات«،ودعا  يف  االأخرى، 
املتورطني  حماكمة  اإىل  اأردوغان 
يف مقتل خا�ضقجي داخل االأرا�ضي 
اجلرمية  اأن  اعتبار  على  الرتكية، 

وقعت داخل حدود تركيا، واأو�ضح 
اأن بالده متتلك احلق يف التحقيق 
جمال  ال�ضعودي  ال�ضحفي  مبقتل 
خا�ضقجي، على اعتبار اأن اجلرمية 

نفذت يف اإ�ضطنبول.
باأن  اأردوغان  الرئي�س  ت�رصيح 
القن�ضلية  يف  وقعت  واإن  اجلرمية 
احلدود  �ضمن  اأنها  اإال  ال�ضعودية، 
واإن  فيينا،  معاهدة  واأن  الرتكية، 
لكنها  احل�ضانة،  متنح  كانت 
با�ضم  اجلرائم  ارتكاب  تبيح  ال 

الدبلوما�ضية. 

ال نية لرتكيا يف 
�لت�شعيد مع �ل�شعودية 

ت�رصيح اأردوغان باأن احلكم ينبغي 
اأن يقوم علي العدل، ثم ذكره امللك 
خادم  ب�ضفته  مرات  ثالث  �ضلمان 
به،  يثق  واأنه  ال�رصيفني،  احلرمني 
ال�ضعودي  للطرف  وا�ضحة  ر�ضالة 
الفر�ضة  منح  اأولهما  باجتاهني. 
النظر  الإعادة  ال�ضعودية  للقيادة 
اخلطوات  واتخاذ  موقفها،  يف 
ال�رصورية املنا�ضبة، حتى لو كانت 
والثانية  موؤملة،  جراحية  عملية 
اإجراء حتقيق ح�ضا�س ب�ضاأن مقتل 
عادلة  جلنة  ِقبل  من  خا�ضقجي 
اأي  وحمايدة متاما، وال ي�ضتبه يف 

�ضلة لها باجلرمية.
نتائج  »انتظرنا   : اأردوغان  يقول 
التحقيق كي ال نتهم اأحدا، وزودت 
اأكتوبر   14 يف  �ضلمان  امللك 
لدينا،  املتوفرة  باملعلومات 
وقررنا يف تلك املحادثة الهاتفية 
وبناء  ت�ضكيل جلنة عمل م�ضرتكة، 
دخول  مت  امللك  تعليمات  على 

ويف  وتفتي�ضها،  القن�ضلية  مبنى 
هذه االأثناء عاد القن�ضل اإىل بالده 

ومت عزله من من�ضبه«.
مع  الت�ضعيد  يف  لرتكيا  نية  ال 
يف  لها  نية  ال  اأنه  كما  ال�ضعودية، 
مقتل  على  الت�ضرت  اأو  ال�ضكوت 
يداهم  الوقت  خا�ضقجي.  جمال 
على  وطاأة  اأ�ضد  لكنه  اجلميع، 

ال�ضعودية، الأن الكرة يف ملعبها.

�إد�رة �الأزمة �أم �الإد�رة 
باالأزمة

تركيا  التزام  على  اأردوغان  �ضدد 
بالقانون الدويل واملواثيق الدولية، 
وحر�س القيادة الرتكية علي عدم 
الوقوع يف اأي جتاوز قانوين ، واأن 
تتم  والتفتي�س  التحقيق  جمريات 

وفقاً للمعايري الدولية.
يرى البع�س اأن التن�ضيق بني تركيا 
الواليات املتحدة االأمريكية، ثمنه 
�ضفقة بني ترامب و اأردوغان على 
خا�ضقجي!.  جمال  دم  ح�ضاب 
الرئي�س  اإ�ضارة  اإىل  م�ضتندين 
بالرئي�س  ات�ضاله  اإىل  اأردوغان 
اإظهار  علي  معه  واتفاقه  ترامب، 
الذي  الوقت  يف  لكن  احلقيقة 
الإدارة  الرتكي  الطرف  فيه  ي�ضعى 
يبدو  للحقيقة،  والو�ضول  االأزمة 
كل  حري�ضا  االأمريكي  الطرف 
من  اال�ضتفادة  على  احلر�س 
من  توظيفها  طريق  عن  االأزمة، 
ال�ضغوط  من  مزيد  ممار�ضة  اأجل 

واالبتزاز �ضد ال�ضعودية.

�شفقة �أم ثمن �شيا�شي

يف حماولة من ال�ضعودية الحتواء 
وجتنب  خا�ضقجي،  مقتل  اأزمة 
امللك  اأوفد  تركيا،  مع  ال�ضدام 
�ضلمان بن عبد العزيز م�ضت�ضاره 
الفي�ضل،  خالد  االأمري  اخلا�س، 
التقى  لرتكيا  خا�ضة  زيارة  يف 
خاللها الرئي�س اأردوغان وعددا 

من امل�ضوؤولني االأتراك.
تاميز«  »نيويورك  �ضحيفة 
الفي�ضل  االأمري خالد  اأن  ك�ضفت 
خالل  االأتراك  على  عر�س 
ح�ضار  اإنهاء  الأنقرة،  زيارته 
من  �ضل�ضلة  جانب  اإىل  قطر، 
املغرية.  املالية  العرو�س 
تركيا،  داخل  ا�ضتثمارات  منها 
و�ضع  لتح�ضني  وم�ضاعدات 
الرئي�س  لكن  الرتكي.  االقت�ضاد 
الرتكي اأردوغان »رف�س العر�س 
بطريقة غا�ضبة وقال اإنها ر�ضوة 
يف  اأردوغان  حديث  �ضيا�ضية«، 
اإعالمية  حمالت  عن  خطابه 
خالل  تركيا  ا�ضتهدفت  �رص�ضة 
تلطيخ  هدفها  كان  التحقيقات، 
قف�س  يف  وو�ضعها  �ضمعتها 
االتهام ،وا�ضح اأن هدف حمالت 
هو  الرتكي،  باملوقف  الت�ضكيك 
ممار�ضة ال�ضغوط على ال�ضلطات 
باأن  الرتويج  خالل  من  الرتكية، 
عن  �ضكوتها  ثمن  قب�ضت  اأنقرة 

مقتل جمال خا�ضقجي. 
اغتيال  جرمية  اأن  املوؤكد  من 
ال�ضحفي جمال خا�ضقجي جرمية 
�ضيا�ضية بكل املقايي�س، وال ميكن 
اأن متر هذه اجلرمية دون عقوبة، 
الذين  مرتكبوها،  يدفع  اأن  اأقلها 
و�ضمعتها  واأمنها  تركيا  ا�ضتهدفوا 
�ضيا�ضيا  ثمنا  االأوىل،  بالدرجة 

باهظا.

رغم مرور مدة طويلة، تزيد على ثالثة �أ�شابيع، على حادثة مقتل �ل�شحفي �ل�شعودي، �لكاتب يف �شحيفة »و��شنطن بو�شت«، جمال خا�شقجي، �إال �أنها ال تز�ل حتتل �شد�رة �مل�شهد �ل�شيا�شي 
عامليا. �إذ تت�شدر �الأخبار �ملتعلقة بها ن�شر�ت �الأخبار وعناوين �ل�شحف، و�شطور �ملقاالت و�لتحليالت، ف�شال عن تفاعل �ملاليني من �لن�شطاء عرب و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.

جرمية خا�شقجي تلقي بظاللها

م٫�س 

قر�ءة متاأنية يف �آخر خطاب للرئي�س �لرتكي �أردوغان  

باقتطاع 33 مليار دوالر �أمريكي مقارنة مبو�زنة عام 2019

تر�مب ياأمر �لبنتاغون بتقلي�س مو�زنة عام 2020
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأمر 
ترامب، وزارة الدفاع »البنتاغون«، 
 ،2020 لعام  موازنتها  بتقلي�س 
باقتطاع 33 مليار دوالر اأمريكي، 

مقارنة مبوازنة العام 2019 وقال 
االأمريكي  الدفاع  وزير  نائب 
ت�رصيحات  يف  �ضاناهان،  باتريك 
اأبلغت  ترامب  اإدارة  اإن  �ضحفية، 

اإبقاء  »ب�رصورة  الدفاع  وزارة 
موازنة الدفاع ل�ضنة 2020 املالية 
حتت الـ 700 مليار دوالر«واأ�ضاف 
بخف�س  اخلا�ضة  التعليمات  اأّن 

املائة  يف   4.5 بن�ضبة  امليزانية 
الدفاع  وزارة  »اأجربت  االآن  حتى 
منف�ضلتني  ميزانيتني  اإن�ضاء  على 
 2020 املالية  لل�ضنة  فعال  ب�ضكل 

املقبل«ويف  اأكتوبر  يف  تبداأ  التي 
الكونغر�س  وافق  املا�ضي،  اوت 
وزارة  موازنة  على  االأمريكي 
قيمتها  وبلغت   2019 لعام  الدفاع 

716 مليار دوالر  ي�ضار اأن ترامب 
الفيدرالية  الوكاالت  يطالب 
بخف�س االإنفاق بن�ضبة 5 يف املائة 

بحلول ال�ضنة املالية 2020.
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عي�شة ق.

لرئي�س  التن�سيقي  االجتماع  لكن 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
الدين زط�سي مع اأع�ساء اجلمعية العامة 
اأم�س  جرت  التي  اأ�سغالها  لتح�سري 
الرئي�س  هيئة  قرار  م�سداقية  �رضب 
عبد الكرمي مدوار بعدما ا�ستغّل رئي�س 
فر�سة  زعيم  البا�سط  عبد  عنابة  احتاد 
تواجده يف العا�سمة للم�ساركة يف اأ�سغال 
اإىل  احلديث  اجل  من  العامة  اجلمعية 
االأوىل يف  الكروية  الهيئة  امل�سوؤول على 
اأجل  من  �سمانات  منحه  والذي  بالدنا، 
الكافية ق�سد حل  احل�سول على املهلة 
اأزمة الالعبني الدائنني للفريق، واملهلة 
 15 كانت  بعدما  كاملة  اأ�سهر  �ستة  متتد 
الذي  الرابطة  قرار  يوما فح�سب خالل 

ن�رضته االأ�سبوع املن�رضم.
تراجع رئي�س الفاف وت�ساهله مع ق�سية 
عدد  يدين  التي  عنابة  اإحتاد  فريق 

املالية  مب�ستحقاتهم  العبيها  من  كبري 
جلنة  طاولة  على  ملفات  و�سعوا  مثلما 
املنازعات يفتح االأبواب على م�رضاعيها 
من اأجل مترد اأندية اأخرى يف القرارات 
التي ت�سدرها اإحدى الهيئتني الكرويتني 
�سفيح  على  م�سوؤوليها  وي�سع  بالدنا  يف 
�ساخن، باعتبار ان الرتاجع عن ال�رضب 
بيد من حديد يفتح املجال لعدة تاأويالت 
اجلزائرية،  الكرة  م�سلحة  تخدم  ال 
يوؤكد  الرابطة  قرار  عن  الفاف  وتراجع 
هيئة  تتخذها  التي  القرارات  �سعف 

مدوار اأمام نظريه زط�سي.

زعيم عبد البا�شط: زط�شي كان 
متفهما و�شنعمل على ت�شوية 

الديون

البا�سط  عبد  عنابة  احتاد  رئي�س  ك�سف 
الفاف  مع  اتفاق  اإىل  تو�سل  اأنه  زعيم 
مع  فريقه  ملف  ت�سوية  بخ�سو�س 
الالعبني الذين يدينون لالإدارة باأموالهم 

العالقة، واأو�سح انه وجد تفهما وت�ساهال 
كبريين من طرف زط�سي الذي اأكد له اأن 
»بونة«  مدينة  ت�سكيلة  م�سوؤويل  عزمية 
�ساهم  العبيها  نحو  ديونها  ت�سوية  يف 
مهلة  ومنحها  معها  هيئته  ت�ساهل  يف 
من  اأ�سهر   6 اإىل  متديدها  عرب  اأخرى 
اأجل التمكن من دفع تلك القيمة املالية، 
واأو�سح املتحدث يف ت�رضيحات اإعالمية 
اأنه �سوف يقوم باالإجراءات االإدارية من 
يدينون  الذين  الالعبني  حت�سيل  اجل 
اأموالهم  ت�سوية  اأجل  من  وا�ستدعائهم 

العالقة.
زط�سي  ان  فريقه  ان�سار  زعيم  وطمئن 
اأجل  من  لالإدارة  ال�سماح  على  وافق 
املركاتو  خالل  جدد  العبني  ا�ستقدام 
االإجازات  ومنحهم  املقبل  ال�ستوي 
الثاين  الن�سف  يف  عادية  ب�سورة  للعب 
مو�سحا  احلايل،  الكروي  املو�سم  من 
اأن فريقه �سوف يركز على لعب ال�سعود 
اإىل دوري ال�سواء بعد حل امل�ساكل التي 

تعرت�س طريقه حاليا.

زط�ضي ي�ضع قرارات مدوار على املحكناق�ض تعليمة مدوار ومدد املهلة 6 اأ�شهر الحتاد عنابة
يبدو اأن م�شداقية قرارات الرابطة املحرتفة لكرة القدم اأ�شبحت ت�شرب عر�ض احلائط، بعد 

امل�شتجدات التي عرفها ملف فريق احتاد عنابة الذي كان املوقع الر�شمي للهيئة الكروية قد ك�شف عرب 
بيان منح اإدارة الفريق النا�شط يف الرابطة املحرتفة الثانية مهلة متتد 15 يوما من اجل ت�شوية ديون 
الالعبني ال�شابقني للفريق والذين و�شعوا �شكاوى على م�شتوى جلنة املنازعات اأو تطبيق القانون يف 

حال عدم التجاوب مع القرار

وفاق �شطيف 
/ اأهلي جدة 

ال�شعودي اليوم 
ابتداء من 19:00

الن�ضر الأ�ضود 
ي�ضعى ل�ضمان 
نتيجة مريحة 

قبل الإياب
اإىل  �سطيف  وفاق  فريق  يعود 
اخلارجية  املناف�سات  خو�س 
�سهرة  اأين ي�رضب موعدا جديدا 
ماي  الثامن  ملعب  على  اليوم 
جدة  اأهلي  نادي  يالقي  عندما 
النهائي من  ثمن  الدور  ذهاب  يف 
مناف�سة البطولة العربية لالأندية، 
ويعول ممثل اجلزائر يف املناف�سة 
على حتقيق فوز مريح على ملعبه 
قبل خو�س مقابلة االإياب مبلعب 
اأن مهمة  جدة ال�سعودية، باعتبار 
ر�سيد  املغربي  املدرب  اأ�سبال 
اأين  �سهلة،  تكون  لن  الطاو�سي 
الفوز  �سمان  على  االأخري  يعول 
امل�ستوى  وتاأكيد  والنتيجة  بالداء 
االأهلي  اأمام  اأ�سباله  قدمه  الذي 
مرارة  من  بالرغم  امل�رضي، 
االإق�ساء من الدور ن�سف النهائي 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  مل�سابقة 
اإىل م�ساحلة  الفريق  ي�سعى  حيث 
اأن�سارهم املر�سحني للتنقل بقوة 
مثلما حدث اأمام االأهلي امل�رضي 
وو�سع قدم نحو الدور ربع النهائي 
من املناف�سة العربية، التي حولت 
اأنظارها  اإدارة الفريق ال�سطايفي 
اأجل  نحوها، وو�سعتها هدفا من 
التتويج بلقبها يف الن�سخة احلالية 
املالية  املكافاآت  ظل  يف  خا�سة 
االحتاد  و�سعها  التي  الكبرية 

العربي للمتوج باللقب.
خيارات  الفني  الطاقم  وميلك 
الت�سكيلة  و�سع  اأجل  من  عديدة 
املنا�سبة لالإطاحة مبناف�سه اأهلي 
جدة خا�سة واأن التعداد ي�سم 24 
عدا  ما  مكتمال  و�سيكون  العبا 
حلبيب  الالعب  غياب  ت�سجيل 
اإ�سابة  يعاين  الذي  بوقلمونة 
اإدارة  طردته  الذي  �ساعد  واأن�س 

الفريق الأ�سباب ان�سباطية.

وفد اأهلي جدة 
التحق اأم�ض باأر�ض 

الوطن

ال�سعودي  جدة  اأهلي  وفد  التحق 
اإىل  البارحة  من  متاأخر  وقت  يف 
ملباراته  ا�ستعدادا  الوطن  اأر�س 
حل  اأين  �سطيف،  وفاق  اأمام 
خا�سة  طا�رضة  عرب  االأهلي  وفد 
وتنقلوا  �سطيف  مبطار  مبا�رضة 
من  اإقامتهم  فندق  اإىل  مبا�رضة 
قبل  الراحة  من  ق�سط  اأخذ  اأجل 
تدريبية  ح�سة  على  احل�سول 
واحدة خا�سوها م�ساء البارحة يف 
الوفد  وح�رض  املواجهة،  توقيت 
فردا   42 �سمن  بتعداد  االأهالوي 
حيث تكفلت اإدارة الرئي�س ح�سان 

حمار بتكاليف اإقامته.
الرجنتيني  املدرب  تعداد  و�سهد 
بابلو جويدي غياب الالعب عمر 
ال�سومة الذي ا�ستبعده من قائمة 
ي�ساركون  الذين  الالعبني اجلانب 
جانبه  اإىل  العربية،  املناف�سة  يف 
املقهوي  ح�سني  من  كل  غياب 
ب�سبب  روانو  األيك�سي�س  واال�سباين 

االإ�سابة.
عي�شة ق.

الرابطة تعلن عن تعديالت يف برجمة مباريات الرابطتني املحرتفة االأوىل والثانية

تاأجيل اختتام مرحلة الذهاب اإىل 23 نوفمرب

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأحدثت 
اجلوالت  على  تعديالت  القدم 
املحرتفة  الرابطة  عن  املتبقية 
االأوىل والثانية والتي اأجلت اختتام 
 23 تاريخ  اإىل  الذهاب  مرحلة 
نوفمرب املقبل عو�س 21 من نف�س 
االأوىل  للرابطة  بالن�سبة  ال�سهر 
مثلما  للثانية  بالن�سبة  نوفمرب  و30 
وياأتي  �سابق،  وقت  يف  عنه  اأعلنت 
اإىل  الربجمة  يف  اجلديد  التغيري 
الرابطتني  من   12 اجلولة  تاأجيل 
مربجمة  كانت  والتي  املحرتفتني 
ان  قبل  املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية 
يتم تغيريها اإىل 30 اأكتوبر احلايل، 

عن  مباريات  خم�س  جتري  حيث 
تاأجيل  با�ستثناء  االأوىل  الرابطة 
االأمر بكل  ثالث مواجهات ويتعلق 
من وفاق �سطيف ون�رض ح�سني داي 
املقررة يف 14 نوفمرب، جمعية عني 
مليلة واحتاد بلعبا�س املربجمة يف 
اأمام  القبائل  و�سبيبة  نوفمرب   15
 19 يف  املقررة  ق�سنطينة  �سباب 
منه، فيما جتري اجلولة 13 بتاريخ 
لقاء  تاأجيل  عدا  ما  نوفمرب  و6   5
اجلزائر  ومولودية  بجاية  مولودية 
تلعب   14 اجلولة  نوفمرب،   15 اإىل 
اأيام 9 و10و11 نوفمرب، بينما تختتم 
مرحلة الذهاب بخو�س اجلولة 15 

اأيام 21، 22 و23 نوفمرب  واالأخرية 
ما عدا تقدمي مباراة احتاد اجلزائر 
نوفمرب.   15 اإىل  ق�سنطينة  و�سباب 
توقف  الكروية فرتة  الهيئة  واأقرت 
الفاحت  بني  ما  الوطنية  البطولة 
اأعلنت  بينما  منه،  و17  دي�سمرب 
اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة  تواريخ 
اجلهوي  الدور  التايل،  النحو  على 
ما قبل االأخري يومي 9و10 نوفمرب، 
 23 يومي  االأخري  اجلهوي  الدور 
 18 يومي   32 الدور  نوفمرب،  و24 
و19 دي�سمرب والدور ال�ساد�س ع�رض 

يومي 25 و26 دي�سمرب.
 عي�شة ق.

الطبعة ال�شابقة لن�شف ماراطون اجلزائر العا�شمة

م�ضاركة اأزيد من 800 
عداء يف املناف�ضة

ل�سباق  ال�سابعة  الطبعة  عرفت 
العا�سمة  اجلزائر  ماراطون  ن�سف 
غابة  ب�ساحة  ام�س  اأول  جرت  التي 
م�ساركة  براهيم  دايل  يف  ديكار  بوا 
هذا  وعرف  عداءة،  و  عداء   850
املوعد الريا�سي الذي نظمته وكالة 
بالتن�سيق مع االحتادية  تنظيم،  برو 
اجلزائرية للريا�سة للجميع،م�ساركة 
وال  لالأندية  منتمني  غري  عدائني 
عبد  و�رضح  مهيكلة،  جمعيات 
العام  املناجري  رزقان  املجيد 
حقيقي،  عر�س  »اإنه  قائال:  للوكالة 
املحلية  ال�سلطات  كانت  لقد 
لقد  الطبعة،  هذه  لتنظيم  مرتاحة 
منهم  م�سارك، ح�رض   2500 �سجلنا 
االأ�سناف  كل  م�ستوى  على   850
ع�رض  ميثلون  عداوؤون  بينهم  من 
وهذا  باجلزائر.  مقيمة   جن�سيات 
يف  حت�سنا  اأننا  اأظن  هام.  �سيء 
الظروف  اأن  كما  التنظيم،  جمال 
املناخية كانت مثالية يف هذا اليوم 

امل�سم�س«.
اجلزائر  ماراطون  ن�سف  وجرى 
على م�سافة 12 كم �ساركت فيه كل 
االأ�سناف ذكورا واإناثا، حيث اأعطيت 

دايل  جامعة  قرب  االنطالق  اإ�سارة 
براهيم يف اأعايل العا�سمة، وي�سيف 
التو�سيح  يجب  قائال:«  رزقان 
هدفه  كم،   12 م�سافة  اختيار  باأن 
و  باجلري  امل�ساركني  لكل  ال�سماح 
اإنهاء ال�سباق، لو حددنا امل�سافة 21 
كم، لواجه اأغلب  العدائني �سعوبات 
كبرية. �سنفكر يف تنظيم امل�سافتني 
القادمة  الطبعة  واحد خالل  اآن  يف 
براهيم،  بدايل  اأي�سا  �ستجري  التي 
و  الريا�سة  تهم  التظاهرة  كون هذه 

ال�سباب والوطن«.
ح�سب  الرتتيب  اعداد  مت  وقد 
 30-18 اجلن�س  و  العمرية  الفئات 
�سنة،   50-41 �سنة،   40-31 �سنة، 
واأكرث،  �سنة   61 و  �سنة،   60-51
�رضاء  و�سل  على  الفائزون  وح�سل 
اأحد  لدى  دينار  اآالف   10 بقيمة 
باالإ�سافة  التظاهرة  هذه  ممويل 
وت�ستاأنف  �سمارتفون،  جهاز  اإىل 
اجلزائر  ماراطون  ن�سف  تظاهرة 
�سنوات،   3 دام  توقف  بعد  ن�ساطها 
بتاريخ  االأخرية  الطبعة  حيث جرت 

19 اأكتوبر 2015.
وكاالت 

بطولة العامل للم�شارعة االإغريقو رومانية

بن عي�ضى ي�ضيع التتويج 
بامليدالية الربونزية

طارق  اجلزائري  امل�سارع  اأهدر 
 72 وزن  يف  عي�سى  بن  عزيز 
بامليدالية  التتويج  فر�سة  كغ 
االإغريقية  املناف�سة  الربونزية يف 
لالأكابر  العامل  لبطولة  الرومانية  
املجر  ببوداب�ست  حاليا  اجلارية 
اإيك  البلغاري  اأمام  انهزامه  عقب 
يف   0-9 بنتيجة  منات�ساكانيان 
الثالثة،  املرتبة  اأجل  من  النهائي 
وكان اجلزائري قد انهزم يف الدور 
ثمن النهائي اأمام املجري بالينت  
كربا�سي بنتيجة 11-0 قبل اأن يطيح 
بريتو  دي  جوال�سون  بالربازيلي 
يف   1-4 بنتيجة  جينيور  رامو�س 
لقاء اال�ستدراك، وعادت امليدالية 
فرانك  لالأملاين  الفئة  الذهبية يف 
املجري  اأمام  فاز  الذي  �ستيبلري 
الوقت  يف   ،1-2 كربا�سي  بالينت 
الربونزية  امليدالية  عادت  الذي 
را�سيل  لالأذربيجاين  االأخرى 
بالرو�سي  اأطاح  الذي  �سينياف 

اأبويازيد  مانت�سيغوف. 
اآدم  امل�سارع  اأق�سي  جهته،  من 
ثمن  الدور  يف  كغ   87 بوجملني 
االخت�سا�س  نف�س  يف  النهائي 
با�سار  ميتيهان  الرتكي  اأمام 
بارريرو  راويريو  الكندي  ويواجه 
اأجل امليدالية  يف اال�ستدراك من 
حمزة  امل�سارع  اأما  الربونزية، 
اأم�س  واجه  كغ   97 حلوي 
الدور  يف  داداك  اأندريج  الت�سيكي 
اأي�سا  واأق�سي  ع�رض،  ال�ساد�س 
 55 الكرمي  عبد  فرغات  مواطنه 
اأمام  النهائي  ثمن  الدور  يف  كغ 
خا�ساتريان  �سارجي�س  الربازيلي 
الوطني  املنتخب  وي�سارك   ،3-5
امل�سرتكة  للم�سارعة  للرجال 
اأ�رضاف  حتت  م�سارعني  باأربعة 
الطاقم الفني الوطني املتكون من 
كوماي  دوميرتو  رو�سو  الروماين 

واجلزائري معزوز بن جدعة.
وكاالت
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عي�شة ق.

تواجد  الأ�شغال  �شهدت  حيث 
الأع�شاء  لعدد  القانوين  الن�شاب 
مت  والذين  احلا�رضين 
ت�شجيل تواجد 98 ع�شوا 
ع�شو   120 جمموع  من 
اأع�شاء  عدد  ي�شكلون 
مت  اأين  العامة،  اجلمعية 
البارز  الغياب  ت�شجيل 
لرئي�س الحتادية ال�شابق 
مثلما  روراوة  حممد 
اأم�س، ومّرت  ك�شفنا عنه 
عادية  ب�شورة  الأ�شغال 
وهي التي �شهدت ح�شور 
الأندية املحرتفة  روؤ�شاء 
روؤ�شاء  جانب  اإىل 
لكرة  اجلهوية  الرابطات 
يتم  �شوف  حيث  القدم، 
تكوين  مراكز  اأربع  بناء 
ال�رضق،  عرب  جهوية 
البالد  وجنوب  الغرب 

امل�شاهمة  اأجل  من 
باملواهب  بالعتناء 
ال�شابة والبحث عنها عرب 
الوطن،  وليات  خمتلف 
يتعلق  الأمر  واأن  خا�شة 
با�شتمرارية احلفاظ على 
ال�شابة  املواهب  خمزون 
امل�شتديرة  الكرة  يف 
ح�شب ت�رضيحات �شابقة 

لرئي�س الفاف.

�شرار: الت�شيري 
الهاوي للم�شريين 
حمل بالفاف اإىل 

ت�شييد مراكز 
التكوين

الريا�شي  املدير  اعترب 
لفريق احتاد اجلزائر عبد 
اأن ت�شويت  الكرمي �رضار 
العامة  اجلمعية  اأع�شاء 
اجلزائرية  لالحتادية 

القدم على تد�شني مراكز 
للفاف  التابعة  التكوين 
وقفزة  ايجابية  خطوة 
امل�شتديرة  للكرة  نوعية 
ح�شبه،  بالدنا  يف 
خالل  من  اأكد  حيث 
ال�شحافية  الت�رضيحات 
اأم�س انه يعترب هذا الأمر 
و�شيمنح  تاريخيا  اجنازا 
الأمام  نحو  خطوة 
الكرة  تطوير  اجل  من 
م�شتقبال،  اجلزائرية 
خالل  املتحدث  وبرر 
اجلمعية  اأ�شغال  ح�شوره 
للفاف  ال�شتثنائية  العام 
ال�شلبية  الو�شعية  اأن 
تتواجد عليها كرتنا  التي 
امل�شوؤولني  فيها  ت�شبب 
على الأندية الذين يفتقد 
البع�س منهم لالحرتافية 
يف الت�شييرب، مو�شحا لأن 
يف  جاء  الفاف  م�رضوع 

ما  اإنقاذ  اجل  من  وقته 
�شمعة  من  اإنقاذه  ميكن 

كرتنا امل�شتديرة.
وطلب �رضار على هام�س 
للفاف  العامة  اجلمعية 
العتذار من رئي�س اللجنة 
اجلزائرية  الأوملبية 
بعد  برياف  م�شطفى 
الذي  التفاهم  �شوء 
تبادل  اإثر  بينهما  حدث 
وقت  يف  الت�رضيحات 
�شابق عقب الأحداث التي 
احتاد  مقابلة  �شهدتها 
اجلوية  والقوة  اجلزائر 
البطولة  �شمن  العراقي 
اين �شارع برياف  العربية 
للطرف  العتذار  اإىل 
انه  �رضار  واأكد  العراقي، 
لأنه  برياف  غلى  يعتذر 
ومل�شلحة  منه  �شنا  اكرب 
الريا�شة اجلزائرية يجب 

طي ال�شفحة.

بح�شور 98 ع�شوا وامتناع ممثل �شبيبة ال�شاورة عن الت�شويت

زط�شي ي�شفع معار�شيه بامل�شادقة على م�شروع مراكز التكوين
جنح رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي يف مترير م�شروع بناء مراكز التكوين التابعني للفاف 

عرب امل�شادقة عليه من طرف اأع�شاء اجلمعية العامة التي جرت �شباح اأم�س يف مركز حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي 
مو�شى، اأين وافق اأغلب االأع�شاء على الت�شويت باملوافقة على امل�شروع الذي كان الوحيد �شمن جدول اأعمال اجلمعية 

العامة اال�شتثنائية للفاف ومل يعرف �شوى امتناع رئي�س فريق �شبيبة ال�شاورة مامون حمليلي عن الت�شويت

اأكد ان انطالق االأ�شغال جانفي املقبل بقيمة 
اإجمالية قدرها 400 مليار �شنتيم

زط�شي: امل�شادقة على م�شروع 
مراكز التكوين �شفعة للمعار�شني

النادي الهاوي يتنازل لها عن ن�شبة %67 
مقابل رف�س بوحف�س

�شركة مدار متلك اأغلبية 
اأ�شهم �شباب بلوزداد

اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  و�شف 
لكرة القدم خري الدين زط�شي مترير 
هيئته مل�رضوع ت�شييد مراكز اتلكوين 
اأع�شاء  طرف  من  امل�شادقة  عرب 
الكروية  لهيئته  العامة  اجلمعية 
والراف�شني  للمعار�شني  ب�شفعة 
حاول  ملن  قا�شية  و�رضبة  للم�رضوع 
الكروية،  ال�شاحة  من  �شده  الوقوف 
اأن الأطراف التي كانت  اأو�شح  حيث 
توجيه  مت  التكوين  م�رضوع  تعار�س 
اجلمعية  �شوتت  عندما  قوية  �شفعة 
و�رضبة  عليه،  باملوافقة  العامة 
�رضعيته  يف  للم�شككني  موجعة 
الأمور  اأكرث  اأن  وا�شتطرد  للفاف، 
مل  كان  الأم�س  حدث  يف  اإيجابية 
بداأت  التي  الكروية  للعائلة  ال�شمل 
للكرة  خدمة  الذهنيات  تغيري  يف 
زط�شي  وك�شف  م�شتقبال  اجلزائرية 
عقدها  التي  ال�شحافية  الندوة  يف 
اجلمعية  ا�شغال  نهاية  عقب  اأم�س 
العامة ال�شتثنائية اأن قيمة بناء مركز 
التكوين الواحد تبلغ قيمته 140 مليار 
�شنتيم وفق تقييم مكاتب الدرا�شات، 
على  قدرته  من  واثق  اأنه  �شدد  لكنه 
 100 القيمة  لت�شبح  املبلغ  تخفي�س 
انه  م�شيفا  للواحد،  �شنتيم  مليار 
 400 مبلغ  اإنفاق  على  يعمل  �شوف 
التكوين  مراكز  على  �شنتيم  مليار 
الأ�شغال  قيد  و�شعها  التي  الأربعة 
و�شوف تكون مبعايري عاملية ح�شبه، 
يف  النطالق  اأن  املعني  واأ�شاف 
�شيكون  التكوين  املراكز  بناء  اأ�شغال 
ابتداء من �شهخر جانفي 2019، اأين 
النتهاء  منه  الأوىل  اخلطوة  �شتكون 
بها  تقوم  التي  التقنية  الدرا�شة  من 
مكاتب الدرا�شات قبل النطالق اإىل 
اأ�شغال  يف  وال�رضوع  امليداين  العمل 

البناء.

مدوار لي�س من 
ي�شدر العقوبات 

وال منلك دليال 
حول الف�شاد

من  الفر�شة  زط�شي  وا�شتغل 

الرابطة  رئي�س  على  الدفاع  اأجل 
الكرمي  عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
مدوار عقب احلملة التي طالته عقب 
اأهلي  فريق  �شد  العقوبات  �شدور 
اأحداث  خلفية  على  بوعريريج  برج 
اأمام  مباراته  يف  وقعت  التي  العنف 
هياأته  اأنه  واأو�شح  اجلزائر،  مولودية 
املالعب  يف  العنف  مظاهر  �شد 
خا�شة واأن �شور ملعب 20 اأوت 1956 
اأن  اأو�شح  كانت �شادمة ح�شبه، لكنه 
التي  بالعقوبات  له  عالقة  ل  مدوار 
جلنة  م�شوؤولية  تعترب  والتي  �شدرت 
الرابطة.  عهن  امل�شتقلة  الن�شباط 
وو�شف زط�شي يف �شياق خمتلف اأن 
النتقادات التي طالت تاأجيل برجمة 
ل  الوطنية  البطولة  من   12 اجلولة 
اأنه  ورغم  ال�شجة،  تلك  كل  ي�شتحق 
اعتذر عن التوقيت املتاأخر لالإعالن 
ذلك  ان  اأ�شار  انه  اإل  التاأجيل،  عن 
ي�شتحق  ول  الربجمة  على  يوؤثر  لن 
ح�شبه،  العدم  من  م�شاكل  اإحداث 
التي  الف�شاد  ق�شايا  اإىل  وتطرق 
اأو�شح  اأين  الوطنية،  البطولة  تطال 
امللمو�شة  الأدلة  متلك  ل  الفاف  اأن 
من  التحرك  ميكنها  ول  الأمر  حول 

دون امللو�س.

ت�شريحات �شعدان 
تخ�شه وحده ولن 

توؤثر على العالقات 
مع االحتاد امل�شري

واأو�شح الرئي�س ال�شابق لنادي بارادو 
ال�شابق  الوطني  الناخب  ق�شية  اأن 
م�شتجدات  اأي  تعرف  مل  الكاراز 
بعد ال�شكوى التي رفعها �شد الفاف 
للعبة،  الدويل  الحتاد  م�شتوى  على 
الق�شية  يتابعون  اأنهم  اأ�شار  حيث 
و�شوف يك�شفون قرار الهيئة الكروية 
الدولية عند �شدوره، وتطرق املعني 
اأطلقها مديره  التي  الت�رضيحات  اإىل 
�شعدان  رابح  ال�شابق  الوطني  الفني 
وم�رض  اجلزائر  مباراة  ترتيب  حول 
واأو�شح    ،2010 اإفريقيا  كاأ�س  يف 
�شعدان وحده ولن توؤثر على العالقة 
مو�شحا  والحتاديني  البلدين  بني 
الحتاد  رئي�س  مع  متينة  العالقة  اأن 
ريدة  اأبو  هاين  للعبة  ي  امل�رض 
بني  ودية  مباراة  برجما  والحتادين 

املنتخبني الأوملبيني.
عي�شة ق.

ل�شباب  الهاوي  النادي  رئي�س  قرر 
من   %67 عن  التنازل  بلوزداد 
الوطنية  ال�رضكة  ل�شالح  الأ�شهم 
اإقناع  يف  الف�شل  بعد  »مادار«، 
بوحف�س  حممد  ال�شابق  الرئي�س 
و�شت�شبح  اأ�شهمه،  عن  بالتنازل 
�شباب  لفريق  مالكة  »مادار« 
بلوزداد بعد �رضاء غالبية الأ�شهم، 
الر�شمي  الإعالن  �شيتم  حيث 
مت  وبذلك  الأ�شبوع،  هذا  خالل 
التي  املالية،  لالأزمة  حد  و�شع 
امل�شاكل  من  الكثري  يف  ت�شببت 

يقبعون  وجعلتهم  العقيبة  لأبناء 
البطولة  يف  الأخري  املركز  يف 
الوطنية، و�شتتكفل ال�رضكة بت�شوية 
العالقة على م�شتوى جلنة  الديون 
النادي  يتمكن  لكي  املنازعات، 
فرتة  يف  الالعبني  ا�شتقدام  من 
كما  القادمة،  ال�شتوية  النتقالت 
اأجورهم،  الفريق  لعبي  �شتمنح 
لل�رضكة  الأول  الهدف  و�شيكون 
متمثال يف اإنقاذ �شباب بلوزداد من 

�شبح النزول اإىل الدرجة الثانية.
ق.ر.

 اأظهر ا�شتعداد بدنيا خارق
ا يف تدريبات اأول اأم�س

 غوالم يده�س اأنت�شيلوتي
 ومر�شح للعب اأمام روما

ده�شة  غولم  فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأثار 

كارلو  اليطايل  نابويل  نادي  �شفوف  يف  مدربه 

اأنت�شيلوتي من خالل ا�شتعداده للعودة اإىل املناف�شة من 

جديد والتي ابتعد عنها لنحو 10 اأ�شهر ب�شبب ال�شابة 

التي كان يعاين منها على م�شتوى الركبة، حيث ك�شفت 

للخ�رض  الأي�رض  الظهري  اأن  ايطالية  اإعالمية  تقارير 

اأظهر لياقة بدنية عالية خالل احل�شة التدريبية التي 

خا�شها اأول اأم�س واأ�شبح مر�شحا للعودة اإىل امليادين 

جمددا يف وقت قريب، ورغم عودة غولم من اإ�شابة 

خطرية هددت م�شواره الكروي وهو الذي اأجرى عليها 

اأنه ظهر م�شتعدا ب�شكل لفت  عمليتني جراحيتني اإل 

من الناحية البدنية، وح�شب نف�س امل�شادر ل ي�شتبعد 

ايتيان  �شانت  نادي  اليطايل خريج  املدرب  ان مينح 

التي  القمة  يف  قليلة  دقائق  اللعب  فر�شة  الفرن�شي 

جولة  قمة  روما يف  نادي  اأمام  اليوم  �شهرة  تنتظرهم 
اليوم من الدوري اليطايل.

ع.ق.

�شوقي غريب يرف�س التعقبل على 
ت�شريحات الناخب الوطني ال�شابق

عنرت يحي يطالب �شعدان 
بالك�شف عن االأ�شماء

رابح �شعدان  الوطني  الناخب  بها  اأدىل  التي  الت�رضيحات  التي مل متر  املباراة  لنتيجة  وامل�رضي  الوطني  املنتخبني  ترتيب  اإفريقيا 2010 لفائدة امل�رضيني حول  الجتماعي خالل تلك الفرتة عنرت يحي والذي خرج عن �شمته عندما ن�رض دون اأن تعرف ردود فعل خمتلفة، والتي كان اآخرها جنم اخل�رض جمعتهما يف ن�شف نهائي كاأ�س  التوا�شل  موقع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب  الك�شف عن تغريدة  ر�شالة طالبها من خاللها �رضورة  له  يف احلقيقة وعدم ال�شكوت من خالل الك�شف عن اأ�شماء املتورطني »تويرت«، ووجه  املن�رضم  اخلمي�س  ك�شفه  مثلما  املقابلة  ترتيب  ق�شية  درمان: يف  اأم  ملحمة  قائد  تغريدة  يف  وجاء  اإعالمية،  معرفة »�شعدان ملزم بالذهاب بعيدا يف ت�رضيحاته والك�شف عن اأ�شماء ت�رضيحات  نريد  نحن  كالمه،  يف  يق�شدهم  كان  والذين  املتورطني 
اإفريقيا يف املقابل، رف�س املدرب امل�رضي �شوقي غريب الذي كان يعمل احلقيقة«. الفني لت�شكيلة »الفراعنة« خالل كاأ�س  ثمانية التعقيب على ت�رضيحات �شعدان، واأكد اأن تلك الت�رضيحات غري ع�شوا يف اجلهاز  الذي مرت عليه  واأ�رض على عدم فتح املو�شوع  منطقية 

اأعوام كاملة.
ع.ق.
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�صانت اإتيان يوا�صل نزيف النقاط
و��ضل �ضانت �إتيان نزيف �لنقاط ب�ضقوطه يف فخ �لتعادل �أمام م�ضيفه نيم 1-1 يف 

�فتتاح �ملرحلة 11 من �لدوري �لفرن�ضي، وكان �ضانت �إتيان �لبادئ بالت�ضجيل عرب رميي 
كابيال يف �لدقيقة �لأوىل، لكن نيم �أدرك �لتعادل بو��ضطة �لدويل �ملغربي ر�ضيد عليوي، 
وهي �ملبار�ة �لثالثة تو�ليا �لتي يف�ضل فيها �ضانت �إتيان يف حتقيق �لفوز فاكتفى بنقطة 
و�حدة رفع بها ر�ضيده �إىل 17 نقطة بفارق �لأهد�ف خلف غرميه ليون �لذي حّل �أم�س 

�ضيفا على �جنيه، ورفع نيم ر�ضيده �إىل 11 نقطة يف �ملركز 13، ولعب �أم�س �أي�ضا 
تولوز مع مونبلييه، وليل مع كاين، وموناكو مع ديجون، و�أميان مع نانت، وغانغان مع 

�ضرت��ضبورغ، وليون مع �جنيه، وتختتم �ملرحلة �ليوم بلقاء�ت رين مع رين�س، وبوردو مع 
ني�س، ومر�ضيليا مع باري�س �ضان جريمان.                  

 غريزمان: بر�صلونة ي�صتطيع 
ا لفوز بدون مي�صي

قال �أنطو�ن غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد، �إن بر�ضلونة قادر على �لفوز يف �لكال�ضيكو 
 ،»ESPN« أمام ريال مدريد �ليوم رغم �إ�ضابة جنمه ليونيل مي�ضي، ةويف حديث ل�ضبكة�
قال �لدويل �لفرن�ضي: »�ضتكون مبار�ة ر�ئعة مثل كل كال�ضيكو، من �ل�ضيئ �أل يتو�جد 
مي�ضي مع بر�ضلونة«، و��ضتدرك: »لكن �لبار�ضا ميتلك �لالعبني �لقادرين على �لفوز، 

ا، �ضتكون مبار�ة جميلة«. وعن طموح �أتلتيكو مدريد  ريال مدريد بحاجة لالنت�ضار �أي�ضً
هذ� �ملو�ضم، �أجاب: »نحن نقاتل مثل كل عام، يف �ملو�ضم �ملا�ضي كنا يف �ملركز �لثاين 
ويجب �أن ن�ضتمر على هذ� �لنحو، علينا �أن نو��ضل �لعمل«، وتابع غريزمان: »يجب �أن 

نكون د�ئًما بني �لثالثة �لأو�ئل، لقد فعلنا ذلك ل�ضنو�ت عديدة، لكن يف عام و�حد ميكن 
�أن يحدث �أي �ضيء، لقد خ�رسنا بع�س �لنقاط، وجميع �لفرق كذلك، علينا �أن ن�ضتفيد 

من تعرث �خل�ضوم«.

 اأنفانتينو يرف�ض اإقامة مباراة 
الليغا بالواليات املتحدة

�أعلن رئي�س �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم جاين �إنفانتينو �أن �لفيفا يرف�س من حيث �ملبد�أ عزم 
ر�بطة �لدوري �لإ�ضباين �إقامة مبار�ة منه يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وهي خطوة تثري جدل 
يف �إ�ضبانيا، و�إثر �جتماع ملجل�س �لفيفا يف �لعا�ضمة �لرو�ندية كيغايل، قال �إنفانتينو: »�ملجل�س 

�ضدد على �ملبد�أ �لريا�ضي �لذي يجب مبوجبه على �ملباريات �لر�ضمية �ضمن �لبطولت 
�لوطنية، �أن تقوم على �أر��ضي �لحتاد �ملعني«، وتعتزم ر�بطة �لدوري �إقامة مبار�ة بني بر�ضلونة 

حامل �للقب وجريونا يف �أو�خر جانفي �ملقبل مبدينة ميامي �لأمريكية، يف خطوة  �أبدى يف 
�ضبتمرب �ملا�ضي حتفظاته على هذه �ملبار�ة.  ويف ت�رسيحات �أول �أم�س مل يحدد �مل�ضوؤول 

�لدويل �خلطو�ت �لتي ميكن للفيفا �تخاذها يف حال �أر�د �أن يحول هذ� �لرف�س �إىل منع، 
ومبوجب �ملادة 71 من قانون �لفيفا يحق لالحتاد �تخاذ قر�ر نهائي يرتبط بال�ضماح بكل مبار�ة 
دولية �أو بطولة دولية«، ويف ت�رسيحات �بد� رئي�س ر�بطة �لدوري �لإ�ضباين خافيري تيبا�س م�رس� 
على �مل�ضي يف خطوته حتى �لنهاية، ولوح باأنه قد يرفع �لق�ضية �إىل �ملحكمة، من دون �أن يحدد 

ما �إذ� كانت حمكمة �لتحكيم �لريا�ضي.

 فرايبورغ يحرم مون�صنغالدباخ 
من اللحاق بدورمتوند

�إىل  دورمتوند  ببورو�ضيا  �للحاق  من  وحرمه  مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  �ضحوة  فر�يبورغ  �أوقف 
�ل�ضد�رة موؤقتا عندما تغلب عليه 3-1 يف �فتتاح �ملرحلة �لتا�ضعة من �لدوري �لأملاين، وتقدم 
فر�يبورغ مبكر� وحتديد� يف �لدقيقة �لأوىل من ركلة جز�ء �إثر عرقلة جيان لوكا فالد�ضميت 
بنجاح   بيرت�ضن  نيلز  لها  فانربى  �ضومر  يان  �ل�ضوي�رسي  �لدويل  �حلار�س  من  �ملنطقة  د�خل 
�ضقيق جنم ت�ضيل�ضي �لإجنليزي �إدين بنجاح، ومنح فالد�ضميت �لتقدم لفر�يبورغ مطلع �ل�ضوط 
�لثاين عندما تلقى كرة د�خل �ملنطقة من يانيك هاربريير تابعها بي�رس�ه د�خل �ملرمى قبل �أن 
ي�ضجل لوكا�س هولر �لهدف �لثالث لأ�ضحاب �لأر�س يف �لدقيقة �لثالثة �لأخرية من �لوقت بدل 
�ل�ضائع بت�ضديدة بيمناه من خارج �ملنطقة، وهي �خل�ضارة �لأوىل لبورو�ضيا مون�ضنغالدباخ يف 
مبارياته �خلم�س �لأخرية 3 �نت�ضار�ت وتعادل و�حد فتجمد ر�ضيده عند 17 نقطة يف �ملركز 
�لثاين، وهو مهدد بالرت�جع يف حال فوز �رسيكه فريدر برمين وبايرن ميونيخ وليبزيغ وهرتا 
برلني �ل�ضبت و�لأحد. يف �ملقابل، حقق فر�يبورغ فوزه �لثالث هذ� �ملو�ضم و�لأول يف مبارياته 

�لأربع �لأخرية خ�ضارة وتعادلن فرفع ر�ضيده �إىل 12 نقطة و�ضعد �إىل �ملركز �لثامن.

اأرقام قبل موقعة الكال�صيكو

نقدم �أرقاماً و�إح�ضائيات هامة قبل مبار�ة �لكال�ضيكو بني بر�ضلونة وريال مدريد يف �جلولة �لعا�رسة من �لدوري �لإ�ضباين 
 بر�ضلونة �أكرث فريق يف �لليغا فاز على ريال مدريد 70 مبار�ة.
ريال مدريد �أكرث فريق يف �لليغا فاز على بر�ضلونة 72 مبار�ة.

�ضجل بر�ضلونة يف �آخر 21 مبار�ة لعبها �أمام ريال مدريد يف �لليغا جمموع 48 هدفاً.
 مل يخ�رس ريال مدريد يف �آخر 3 مباريات لعبها يف �لكامب نو يف �لدوري فاز يف مبار�ة وتعادل يف مو�جهتني.

 مل يخ�رس بر�ضلونة يف �آخر 41 مبار�ة لعبها على �أر�ضه يف �لدوري فاز يف 33 مبار�ة وتعادل يف 8 مو�جهات.
منذ �أول مبار�ة كال�ضيكو لليونيل مي�ضي، مل يفز بر�ضلونة يف �ملبار�تني �للتني لعبهما �أمام ريال مدريد بدون وجوده يف �لفريق 
تعادل يف مبار�ة و�نهزم يف �أخرى.  هذ� �أول كال�ضيكو لريال مدريد بعد مغادرة كري�ضتيانو رونالدو �إىل جوفنتو�س، فاز ريال 
مدريد مرتني �أمام بر�ضلونة دون وجود �لدون يف �لفريق. هذ� �أول كال�ضيكو دون وجود ليونيل مي�ضي وكري�ضتيانو رونالدو منذ 

دي�ضمرب 2007، عندما فاز �لريال 1-0 يف مبار�ة يف �لليغا.
 �ضجل مهاجم بر�ضلونة لوي�س �ضو�ريز 6 �أهد�ف �أمام ريال مدريد يف �لدوري منذ �أول مبار�ة له يف �ملناف�ضة يف مو�ضم 2014-

2015، �أكرث من �أي لعب �آخر خالل �لفرتة نف�ضها.
 �ضجل قائد ريال مدريد �ضريجيو ر�مو�س 4 �أهد�ف بالر�أ�س �أمام بر�ضلونة يف �لليغا، �أكرث من �لتي �ضجلها �أمام �أي فريق �آخر 

يف �ملناف�ضة.
خ�رس مدرب بر�ضلونة �أرني�ضتو فالفريدي 12 مرة يف 20 مبار�ة خا�ضها يف �لدوري �أمام ريال مدريد فاز يف 6 مباريات وتعادل 

يف منا�ضبتني، �أكرث من خ�ضارته �أمام �أي فريق �آخر يف �لليغا.
 هذ� �أول كال�ضيكو جلولني لوبيتيغي، 5 من �آخر 6 مدربني لريال مدريد خ�رسو� يف �أول مبار�ة لهم �أمام بر�ضلونة وزين �لدين 

زيد�ن �لوحيد بينهم �لذي متكن من �لفوز 2-1 يف �لكامب نو يف �أفريل 2016.
 2-1 �لنتيجة �لأكرث تكر�ر�ً بني �لفريقني يف تاريخ �لليغا 43 مرة، 20 منها لرب�ضلونة و23 منها لريال مدريد.

 ليونيل مي�ضي هد�ف �لكال�ضيكو �لتاريخي بر�ضيد 26 هدفاً.
كري�ضتيانو رونالدو و�ألفريدو دي �ضتيفانو 18 هدفاً هما �ضاحبا �أكرب عدد من �لأهد�ف لريال مدريد يف تاريخ �لكال�ضيكو بجميع 

�ملناف�ضات.
 �ضريجيو ر�مو�س ومي�ضي �لالعبان �حلاليان �ضاحبا �أكرب عدد من �مل�ضاركات يف �لكال�ضيكو 38 يف جميع �ملناف�ضات.

 ر�مو�س �لالعب �حلايل �ضاحب �أكرب عدد من �مل�ضاركات يف �لكال�ضيكو يف �لليغا 26 مبار�ة.

جاره  من  �ل�ضد�رة  �نتز�ع  يف  بر�ضلونة  �إ�ضبانيول  نادي  ف�ضل 
بلد  �أم�س مع م�ضيفه  �أول  بتعادله  موؤقتا  بر�ضلونة  �لكاتالوين 
�لوليد 1-1 يف �فتتاح �ملرحلة �لعا�رسة من �لدوري �لإ�ضباين، 
و�نتز�ع  غال  فوز  حتقيق  �إىل  طريقه  يف  �إ�ضبانيول  وكان 
�لدقيقة  �إغلي�ضيا�س يف  لبورخا  �ل�ضد�رة عندما تقدم بهدف 
20، لكن بلد �لوليد �أدرك �لتعادل يف �لدقيقة �لأوىل من �لوقت 
حرة  ركلة  من  فريدي  د�نييلي  �لإيطايل  عرب  �ل�ضائع  بدل 
لإ�ضبانيول  �لثالث  �لتعادل  وهو  �ملنطقة،  خارج  من  مبا�رسة 
مل  �لتي  �لأخرية  �خلم�س  مبارياته  يف  و�لثاين  �ملو�ضم  هذ� 
بفارق  نقطة  �إىل 18  فيها طعم �خل�ضارة، فرفع ر�ضيده  يذق 
�ليوم  يو�جه  �لذي  بر�ضلونة  �لكاتالوين  جاره  خلف  �لأهد�ف 

غرميه �لتقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو.
يف �ملقابل، �أفلت بلد �لوليد من خ�ضارته �لثالثة هذ� �ملو�ضم 
و�لأوىل منذ �رس�ئه من جنم �لرب�زيل وريال مدريد وبر�ضلونة 
و�نرت ميالن �ليطايل �ل�ضابق رونالدو، وقبل �رس�ئه، كان بلد 
هبوطه  منذ  �لأوىل  �لدرجة  �إىل  �ملو�ضم  هذ�  �لعائد  �لوليد 
بثالثة  �لأخري  وقبل   19 �ملركز  يحتل   ،2014-2013 مو�ضم 
مبارياته  �لكاملة يف  �لعالمة  لكنه حقق  وهزميتني،  تعادلت 
باملئة   51 لن�ضبة  رونالدو  �متالك  تلت  �لتي  �لأخرية  �لأربع 
�ليوم  فعززه  �ل�ضاد�س،  �ملركز  �إىل  و�ضعد  �لنادي  �أ�ضهم  من 
بر�ضيد 16 نقطة بفارق �لأهد�ف خلف �أتلتيكو مدريد �لذي 

��ضت�ضاف �أم�س ريال �ضو�ضييد�د. 

اإ�صبانيول يف�صل يف اعتالء �صدارة الليغا موؤقتًا
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الكاتبة نادين املعروفة ب Queen everdine   جلريدة الو�سط 

الرواية قادرة على احتواء عوا�صف الروح
 Falling نادين من اجلزائر العا�سمة كاتبة رواية اجنليزية بعنوان » الوقوع يف حب ال�سرير« طالبة جامعية تخ�س�ص هند�سة مدنية و عمري 19 �سنة

For The Evil
حاورها / اأ. خل�سر . بن يو�سف

لو طلب منك تقدمي 
نف�سك ، كيف تقدم 
نادين نف�سها للقراء 

؟
اأنا جمرد زهرة منت و�سط اأوراق 
اأخرى  اأزهارا  تعرف  مل  خ�رضاء، 
مثلها لكنها متعنت الفرق بينها ،و 
الأوراق لذا مل ت�ست�سلم يف حتقيق 
اأنا  كورقة،  ل  كزهرة  اأحالمها 
بل  العادي  تعرف  مل  فتاة  جمرد 
خمتلفة  تكون  اأن  دائما  اختارت 
كاتبة  ت�سبح  بان  حلمت  لطاملا  و 

عاملية ،و ها اأنا اأبداأ امل�سوار

متى كانت بداية 
ع�سقك للقلم وحب 

الكتابة لديك ؟
الثامنة  �سن  يف  كانت  البدايات 
ق�سائد  بكتابة  بداأت  عمري،  من 
كيف  جيدا  اأذكر  ق�سرية  �سعرية 

بداأت ذلك
 

يف بداية امل�سوار 
ومع اأول خطواتك 
املتعرثة يف خما�ص 

الكتابة كتبت 
باللغة االجنليزية 

، كيف جاءتك 
الفكرة ومن اأين 

ا�ستمديت كل تلك 
ال�سجاعة للكتابة 

باللغة العاملية 
االأوىل لتخطي اأول 

ا�سدار لك ؟
يف احلقيقة كنت مرتددة ، لقد كنت 
خواطر   ، ح�سب  و  فقرات  اأكتب 
لإخراج مكنوناتي،  فقدم يل اأحد 
الأ�سدقاء فكرة كتابة الرواية ، ما 
اأن بداأت عام 2016 اإىل هذا العام 
كانت  الكثري،    و  الكثري  تخطيت 
العائلية  ال�سغوطات  بع�ض  لدي 
كما  البكالوريا  عام  �سادفني  و 
كنت  م�سو�سة،  كانت  الأفكار  اأن 
من  كتبت  ما  لأقراأ  اأعود  مرة  كل 
�سعبة  بفرتات  حقا  مررت  الأول  
داهمني  الوقت   ، كثريا  مر�ست   ،
كثريا و امللل و ال�سجر قتالين من 
كتابتها كل مرة  لكني عزمت على 

اإنهائها يف �سبيل حتقيق حلمي

تاأملت يف كتابك 
» الوقوع يف حب 
ال�سرير«  و�سدين 

العنوان وهو ينم عن 
ق�سة مثرية جديرة 

بالقراءة  تطرق 
القلب والعواطف 

وحتاكي العقل 
واملنطق ، اأول جترية 

باللغة االجنليزية 
، حدثينا عن هذا 

العمل والن�ص ، ومن 
اأين ا�ستلهمت اأحداث 

هذا العمل ؟
بالدولة  معجبة  اأنني  احلقيقة 
الكورية و اللغة و ال�سكان و طريقة 
عي�سهم من حيث اجلانب الإيجابي 
هناك  من  اأ�سدقاء  عرفت  اأي�سا 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
يف  اأ�سماءهم  و  حميطهم  وظفت 
�سخ�سيتان  اإىل  بالإ�سافة  الق�سة 

مزجت  و  اجلزائر   من  مهمتان 
مع  الأماكن  و  الدولتني  تقاليد 
الق�سة  لأحداث  بالن�سبة   ، بع�ض 
اإىل  اإ�سافة  بنف�سي  تخيلتها  فقد 
التجارب ال�سخ�سية و التي حتدث 
وقتنا احلايل كذلك  العموم يف  يف 
الق�سة  عن�رضا جديدا يف  اأ�سفت 
و  قبل  من  كاتب  اأي  ي�ستعمله  مل 
ق�سة  ق�ستني يف  رويت  اأنني  لي�ض 
و   ، ذلك  من  اأكرث  هي  بل  واحدة 
�سيظهر ذلك يف اجلزء الثاين الذي 

بداأت بالتح�سري له

ما هو الهدف او 
ال�سرية التي تريد 

جت�سيدها نادين من 
خالل روايتها ؟

من  اإىل  ر�سالة  اأوجه  اأن  اأريد 
و  �سقاء  جمرد  احلياة  اأن  يظنون 
تنتهي فقط بو�سع  اأن كل مع�سلة 
كان  لو  و  باأمل  و جتاوزها  فا�سلة 
احلياة  �ساقت  مهما  اأنه  و  �سئيال 
ح�ساب  دائما  هناك  خانتنا  و  بنا 

يُدفع بعد ذلك

تكتبني يف جمال 
الرواية ، هل 

�سن�سهد لك كتابات 
يف اخلاطرة 

والق�سة وال�سعر ؟
اأفكر يف ذلك و رمبا يوما  ل زلت 
�ساء  اإن  العربية  باللغة  �ساأكتب  ما 

اهلل 

ماذا عن املعيقات 
وال�سعوبات التي 

واجهتك اأثناء 
عملية الن�سر ؟

مل يكن لدي الوقت الكايف و ح�سب 
يرام.،  ما  على  كان  �سيء  كل  لكن 
�سكرا لدار املثقف على الت�سميم 
الطبع  عملية  يخ�ض  ما  كل  و 
للرواية  بالن�سبة  اأما  الن�رض،  و 
فخطئي الوحيد هو عدم قراءتها 
ي�سحح  من  اأجد  مل  و  النهاية  يف 
�سيء  كل  بعد  الأخطاء  بع�ض  يل 
اأنا مبتدئة لذا اأرجو من القراء اأن 

يعذروين على هذه الغفلة

معر�ص الكتاب 
الدويل �سيال 2018 
يلتقي فيه الكتاب 
بالقراء ماذا يعني 

بالن�سبة اإليك وهل 
ممكن اأن تعطي 

القراء موعدا فيه ؟

منذ اأن بداأ املعر�ض الدويل �سيال 
اأع�سق  العائلة،  مع  اأح�رضه  اأنا  و 
لطاملا  و  املحبوب  ع�سق  الكتب 
ككاتبة  حا�رضة  اأكون  باأن  حلمت 
بكاتب  التقيت  املا�سي  العام   ،
متنى اأن يراين يف �سيال هذا العام 
ما  و  اأمنيتي  احلمد هلل حتققت  و 

قاله.
ماهي طموحات 
نادين الكاتبة ؟

اأفيد  كاتبة عاملية  اأ�سبح  اأن  اأريد 
كيفية  عن  فكرة  لديهم  لي�ض  من 
التعاي�ض،  فكرة  ن�سيان  و  العي�ض 
باأ�رضه  العامل  األهم  اأن  اأريد 
باأفكاري و رواياتي التي �ساأقدمها 
بكل ما لدي فكما �سحيت من قبل 
كوين   «  Queen everdine
اأطمح  ما  لأبلغ  �ساأ�سحي  افردين 

معروفة حلد  اأنا  باملنا�سبة   ، اإليه 
الن با�سم     ف�سلت ا�سم ال�سهرة 

و لي�ض ا�سمي احلقيقي 

كلمة اأخرية للقراء 
وللجريدة

عائقا  اأو  عبئا  اأكون  ل  اأن  اأمتنى 
اأحد و لكل من لديه  بكتاباتي لأي 
نعي�ض  فليحققه،  �سغري  حلم  لو  و 
مرة ل اثنتان و نتعلم من اأخطائنا 
جزيال  �سكرا  ثانية،  اإعادتها  ل 
املثقف  لدار  و  �ساندين  من  لكل 
حتقيق  يف  ال�سباب  ت�ساعد  التي 
التوفيق  اأمتنى  ككتاب،  اأحالمهم 
يف  الو�سط  جلريدة  النجاح  و 
م�سوارها ال�سحفي فهذا �رضف يل 
و �سكرا جزيال على هذه املقابلة 

املتوا�سعة

راأي

مدن ت�صتهر باملاأكوالت ..يف زمن االنتكا�صات
بقلم: جمال ن�سراهلل

هم�ض يف اأذين اأحد املعلمني قائال 
املدينة)  بو�سط  مقهى  يف  ونحن 
املحل  لهذا  �ساحبي  يا  اأنظر 
اخلا�ض بالبيتزا والقرنطيطا وكيف 
هي النا�ض تتدافع نحوه..اأنا فتحت 
مكتبة مل اأبع يف ظرف �سنة كاملة 
لغلقها  �سارعت  حتى  واحدا  كتابا 
نهائيا( �ستان اإذا بني ثقافة البطون 
وثقافة العقول..فهّم اجلميع اليوم 
وليحدث  اأول  بطونهم  ملء  هو 
بعدها ما يحدث..وهذا هو الواقع 
ال�سحي ال�رضف �سئت اأم اأبيت ويف 
من  اإل  اجلزائرية  املدن  غالبية 
لهذا  اأ�سري  اأن  اأردت  ربك؟ا  رحم 

فيديو  �ساهدت  اأن  بعد  املو�سوع 
مربك  رفيق  املخرج  للزميل  
وهو يعر�ض اإحدى مهازل املركز 
اأينما  اخل�رضاء..  بعني  الثقايف 
وكر  اإىل  الهام  املرفق  هذا  حتول 
للتبول والتغوط عفاكم اهلل؟ا      ثم 
اأ�ساف مربك باأن الوليات واملدن 
على  تتناف�ض  اأ�سبحت  الكربى 
ال�سعبية  والأكالت  الأطباق  ثقافة 
اإىل  الزفيطي  عيد  اإل..فمن  لي�ض 
مهرجان  اإىل  معر�ض)املطلوع( 
للدوبارة  واآخر  ال�سخ�سوخة 
الزعرور  عيد  ياأتي  رمبا  وغدا 
القرنطيطا  مهرجان  ويليه  والنبق 

والبقرير وهكذا دواليك؟ا
غاب  زمن  يف  يحدث  هذا  كل   

والإبداع  الفكري  الإنتاج  فيه 
وبرز  واأ�سكاله.  األوانه  مبختلف 
؟ا  املطبخي  الإنتاج  للوجود 
اأقل  فاإىل �سنوات خلت كان على 
تقدير هناك حركية يف امل�رضح 
واملو�سيقى والر�سم . واملجالت 
الأدبية والأخرى احلائطية داخل 
داخل  اأو  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
الثقافية  واملراكز  ال�سباب  دور 
الوزارة عن  اأن تخلت  ..لكن بعد 
حدثت  الهامة  املرافق  هذه 
الكوارث..يحدث  تلوى  الكوارث 
هذا على الرغم من وجود اآلف 
�ستى  يف  واملبدعات  املبدعني 
والخرتاعات.. البتكارات 

هذه  �ستذهب  اأين  وال�سوؤال 

�ستُ�سِقل  واأيت  اليوم  الطاقات 
نف�سها  وجدت  هي  اإذ  مواهبها 
عن  ومف�سولة  تامة  عزلة  يف 
عبارة  كانت  التي  املراكز  هذه 
لتطوير  وور�سات  اأح�سان  عن 
البداع واإيوائها بل رعايتها حتى 
�ستى  فى  باجلديد  وتاأتي  تتفتق 
اأ�ساب  جمالت احلياة..ما الذي 
�سارت  حتى  احلبيب  البلد  هذا 
النا�ض تت�سابق فقط على ما ميال 
نقول  ل  حتى  ونزواتها  بطونها 
مع�سلة  حقا  اإنها  ؟ا  �سهواتها 
مابعدها مع�سلة ي�سعب اخلروج 
تتبدل  مل  اإن  املظلم  نفقها  من 
وتتجدد.. الفوقية  ال�سيا�سات 

هذه  حدة  تزداد  �سوف  واإل 

جميعا  علينا  وي�سعب  املهازل 
الو�سول اإىل اأن�ساف احللول على 
الن�ساط  �سار  تقدير..لقد  اأقل 
الثقايف يف قب�سة و�سلطة اجلهات 
ل  اأنه  بدليل  والر�سمية  الو�س�سة 
اأن يقرتب  اإل بعد  للوجود  يظهر 
موعد قدوم هذا الوفد اأو ذاك..

دائم  ن�ساط  هنالك  يعد  فلم 
اأو حركية حية وم�ستمرة  ودوؤوب 
والطاقات  املواهب  دفع  لفائدة 
�سعار  الأمام..بل  نحو  اخلالقة 
اجلميع هو )  ال�سعب يريد هكذا( 
وكاأن بالن�ساط الفكري اأو العلمي 
والأدبي من هموم النخب فقط..

هو  نحوه  التوجه  وجب  والذي  
ال�سعبوية.. والتقاليد  العادات 

من  وجد  فعال  مريد  واقع  اإنه 
اإىل  قيمته  من  ويرفع  ي�سجعه 
درجة الإعالء من �ساأنه واعتباره 
امُلثلى..وخوفنا  احلقيقة  مبثابة 
كل اخلوف اأن يكون ذلك مق�سودا 
ومربجما ومن باب �سيا�سة تخدير 
القواعد  كانت  اإذا  ال�سعوب..اأما 
واجلبهات الجتماعية تريد ذلك 
اأن  �سوى  هنا  ي�سعنا  حقا.فال 
الثمن لأنها  نقول.فلندعها تدفع 
البهرجات  اختارت هذه  هي من 
العابرة..وويل لأمة اإذ هي غفلت 
اأزماتها. واألباب  جواهر  عن 

فاإهتمت بالق�سور وتركت ما ينري 
لها ال�سبيل نحو نه�ستها و�سناعة 

ح�سارتها بكلتا يديها.
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عر�ض كتاب “جيل الثورة

على خط اجلبهة بني التقاليد 
والتغيري يف ال�سرق الأو�سط”
يف عام 2003، و�صلت را�صيل اأ�صبدين اإىل م�صر، ك�صحفية متدربة تبلغ 
من العمر 23 عاما، فوجدت بلًدا على حافة التغيري. من بني 80 مليون 

م�صري، كان ثلثا املواطنني حتت �صن الـ30. �صعور باالختناق، واالنك�صار، 
ر بني دكتاتورية لي�ض لديها �صيء  واالإحباط يخنق اجليل اجلديد، املحا�صَ
تقدمه، واآباء م�صتبدين ال يزالون يت�صبثون بالتقاليد والطاعة بعد دهٍر 

من اخلوف.
الكتاب: جيل الثورة.. على خط اجلبهة 
بني التقاليد والتغيري يف ال�صرق االأو�صط

املوؤلف: را�صيل اأ�صبدين
النا�صر: هارفيل �صيكر

تاريخ االإ�صدار: 2 يونيو 2016
عدد ال�صفحات: 272

اللغة: االإجنليزية
على حافة التغيري

�صرب  نفد   ،20112 يناير  يف 
التي  الثورة  اأن  ظنُّوا  ال�صباب. 
تلت ذلك �صتغري كل �صيء بالن�صبة 
لهم. لكن مع ت�صاعد العنف، انهار 
اجلبهة  تفتت  ومع  االقت�صاد، 
اإىل  ملبارك  املناه�صة  املوحدة 
عزائم  ارتعدت  طائفية،  �رشاذم 
الكثريين، وترددوا يف التخل�ص من 

الطرق القدمية.

اأ�صئلة احلا�صر 
وامل�صتقبل

على  االإجابة  الكتاب  يحاول 
االأ�صئلة التالية:

ما الذي يحدث حينما يهداأ الغبار 
عنه  اأ�صفرت  ما  حقيقة  وتنك�صف 

الثورة؟
ملاذا يتحَوّل هذا اجليل اإىل الدين، 
برغم اأنه ن�صاأ على اأفالم هوليوود 

والعالمات التجارية العاملية؟
كيف تختار بني اجلن�ص والتقاليد، 

والنزعة اال�صتهالكية واالإميان؟
ملاذا بعدما هتف النا�ص من اأجل 
الدولة  دعم  اإىل  تراجعوا  احلرية 

الع�صكرية؟
القادم  اجليل  �صياأخذ  اأين  واإىل 

ال�رشق االأو�صط؟

ق�ص�ض واقعية  4
يتتبع الكتاب ق�ص�ض 
اأربعة �صباب م�صريني:

برجميات  مهند�ص  عمرو؛ 
ت  حتَدّ قروية،  فتاة  ملحد،اأمل؛ 
باأكمله،اأمين؛  وجمتمعها  اأ�رشتها 
�صاب كان يوًما متطرًفا دينًيا،رقية؛ 
�صن  يف  �صهيدة  �صت�صبح  التي 

املراهقة.
يك�صف  الق�ص�ص،  هذه  خالل  من 
القوى  عن  النقاب  الثورة”  “جيل 
ل حياة ال�صباب  املعقدة التي ت�صِكّ
واحلداثة،  التقاليد  بني  املحا�رش 
الق�ص�ص  هذه  تعني  ماذا  وي�رشح 
ال�رشق  مل�صتقبل  ال�صخ�صية 

االأو�صط.

حكم ع�صكرّي

تقول املوؤلفة: “تعي�ص م�رش حكًما 
ولفرتة   ،1952 عام  منذ  ع�صكرًيا 
يخو�صون  االإخوان  ظل  طويلة 

�رشاعا مع حكام البالد.
التنظيم  كان   ،2011 عام  حتى 
جانب  اإىل  واأع�صاوؤه-  حمظوًرا، 
مع  تعاطفه  يف  ي�صتبه  �صخ�ص  اأي 
يخ�صعون  ال�صيا�صي-  االإ�صالم 
للمراقبة وال�صجن والتعذيب وحتى 

االإعدام.
كان لدى النظام، الذي تتابع على 
جمال  من  اجلي�ص  رجال  رئا�صته 
عبد النا�رش مرورا باأنور ال�صادات 
و�صوال اإىل ح�صني مبارك، اأ�صبابه 

للخوف من االإ�صالميني.
نبذوا  االإخوان  اأن  الرغم من  على 
اأن  اإال  ال�صبعينيات،  يف  العنف 
اغتالوا  جهادية  جماعة  اأع�صاء 
 1981 عام  يف  ال�صادات  الرئي�ص 
بُعد  على  ع�صكري  عر�ص  خالل 
اعت�صام  موقع  من  تقريبًا  500م 

رابعة.

ثورة.. وانق�صام

منح �صقوط مبارك لالإخوان فر�صة 
اللتقاط االأنفا�ص، وب�صطت عليهم 
فهيمنوا  ال�رشعية،  عباءة  الثورة 

التي  الربملانية  االنتخابات  على 
 .2012 عام  اأوائل  يف  اأجريت 
اأ�صبح  ذاته،  العام  من  يونيو  ويف 
منتخب  مدين  رئي�ص  اأول  مر�صي 

يف م�رش.
البالد.  انق�صمت  ما  �رشعان  لكن 
ال�صوارع  اإىل  املحتجون  وخرج 
االإخوان  �صد  يونيو   30 يوم 
االحتجاجات  و�صورت  ومر�صي، 
من  جمموعة  باعتبارها  اجلماعة 
اإقامة  يعتزمون  الذين  املتع�صبني 
الطريقة  على  اإ�صالمية  دولة 
م اأن�صار الرئي�ص  االإيرانية بينما نَظّ
اأنف�صهم، وخرجوا مب�صريات اأ�صغر 
يف  ا�صتقروا  القاهرة،  يف  لدعمه. 
رابعة  يف  اإحداهما  اعت�صامني؛ 

�رشًقا، واالآخر يف النه�صة غرًبا.

حكاية “رقية”

كانت  التي  رقية  ق�صة  تبداأ  هنا 
تعي�ص يف اعت�صام رابعة، واآخر مرة 
�صيف  يف  كان  املوؤلفة  �صاهدتها 
عام 2014، يف مقهى �صهري داخل 
مع  القاهرة  يف  ت�صوق  مركز  اأكرب 
الدولة خل�صومها  ازدياد ا�صطهاد 
بطريقة اأكرث تنظيًما من اأي وقت 
م�صى، كان عقد االجتماع يف اأحد 

واملزدحمة  املجهولة  االأماكن 
اأكرث اأمانا.

بها  يحيط  رقيق،  ب�صوٍت 
الذين  املراهقني  �صحكات 
الطاوالت  على  يجل�صون 
حتمل  التي  واالأ�رش  املحيطة 
رقية  كررت  الت�صوق،  اأكيا�ص 
حكايتها مل�صاهد الدمار و�صفك 
تقول  �صاهدتها  التي  الدماء 
منوذًجا  “رقية”  كانت  املوؤلفة: 
امل�رشيني  ال�صباب  من  جليل 
االحتجاجات  قادوا  الذين 
 .2013 عام  اإىل   2011 عام  من 
بثمار  يطيح  الدكتاتور  �صاهدوا 
اأول  �صهدوا  بعدما  جهودهم، 
تاريخ  يف  حقيقية  انتخابات 
م�رش، وذاقو، واإن لفرتة وجيزة، 

طعم احلرية واحرتام الذات.
�صبُّوا  “والأنهم  واأ�صافت: 
يقبلوا  لن  فاإنهم  الطوق،  عن 
اآباوؤهم  قبل  التي  بال�صفقة 
مع  يعقدوها  اأن  واأجدادهم 
االأمن  مقابل  يف  القمع  الدولة: 

واال�صتقرار الظاهر.
املوؤ�ص�صة  حاولت  بينما  لكن 
الع�صكرية �صحق  هوؤالء ال�صباب، 
فاإنها خلقت منهم قنبلة موقوتة. 
م�صتقرا  يبدو  الو�صع  اأن  ورغم 

يكون كذلك  لن  فاإنه  البالد،  يف 
حذرت  هكذا  امل�صتقبل”،  يف 
من  جملة  اآخر  يف  املوؤلفة 
املقتطف الذي ن�رشته �صحيفة 

اجلارديان الربيطانية.

قالوا عن الكتاب

�صينكر،  جاك  و�صفه  كتاب 
باأنه  �صتاندرد:  اإيفينينج  عرب 
اأغوار  رائعة….ي�صرب  “درا�صة 
الثورية  املواجهة  اأحد خطوط 
عنه  وقالت  اأهمية”.  االأكرث 
اإنه  اأوبزرفر:  يف  الفقي  �صريين 
العربي  الربيع  ثمار  بني  من 
واإثارة  واإقناًعا،  فائدة،  االأكرث 
“غارديان”  اأما  لالهتمام”. 
فلفتت اإىل اخلربة التي اكت�صبتها 
املوؤلفة من عي�صها يف القاهرة، 
من  الأكرث  متقطعة،  لفرتة  واإن 
منحها  ما  الزمان؛  من  عقد 
تفا�صيل  على  وا�صحة  اإطاللة 
مع  الراأي  يتفق هذا  مده�صة”، 
ما قالته “�صريين الفقي” يف اأن 
الكتاب  احتواها  التي  الق�ص�ص 
تقدم  اأنها  جانب  اإىل  مقنعة، 
ال�صيء  بع�ص  خمتلفة  �صورة 

لل�صباب امل�رشي.
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عر�ض كتاب 

اجلديدة” تركيا  اأبو  ال�سجاع:  القلب  اأردوغان  طيب  “رجب 
القلب  اأردوغان..  طيب  رجب  الكتاب: 
املوؤلف:  اجلديدة  تركيا  اأبو  ال�صجاع: 

عمر غوكهان اأولوم
النا�رش: اأمريكان �صتار بوك�ص

تاريخ االإ�صدار: 2 جوان 2014
عدد ال�صفحات: 50 �صفحة

اللغة: االإجنليزية

مثل  تاأليف  اإىل  دفعني  الذي  “ال�صبب 
هذا  و�صف  يف  رغبتي  هو  الكتاب  هذا 
اأحد  نعتربه  الذي  القلب،  طيب  الزعيم 

اأفراد اأ�رشتنا، يف الواقع.
لكن كتابا واحًدا ال يكفي ل�رشح اخلدمات 
وال  “اأردوغان”،  قدمها  التي  املزدهرة 
لو�صف مثل هذا القائد العظيم حني يتعلق 
قدمها  التي  الرائعة  باخلدمات  االأمر 
رجب طيب اأردوغان، فما ذكرته يف هذا 
اأو  في�ص،  من  �صوى غي�ص  لي�ص  الكتاب 
بهذه  اجلليد”  جبل  من  املنظور  اجلزء 
م عمر غوكهان اأولوم كتابه  الكلمات يقِدّ
القلب  اأردوغان..  “رجب طيب  املعنون 
ال�صجاع: اأبو تركيا اجلديدة” ال�صادر عن 
دار ن�رش اأمريكان �صتار بوك�ص بتاريخ 2 

تناهز  قليلة  �صفحات  يف   ،2014 يونيو 
اخلم�صني فقط.

هدف الكتاب

ورغم اأن الرئي�ص تركّي، والكاتب تركّي، 
هو  املذكورة  اخلدمات  بهذه  واملعنّي 
اللغة  املوؤلف  اختار  الرتكّي،  ال�صعب 

االإجنليزية لتاأليف كتابه.

ملاذا؟

على  الرد  هو:  الكتاب  من  الهف  الأن 
للرئي�ص  املناه�صة  الغربية  الدعاية 
االأمريكي  املواطن  وتعريف  الرتكي، 
بعيًدا عن  بال�صورة احلقيقية  واالأوروبي 

الت�صويه االإعالمي.

ت�صويه غربي

ت�صن و�صائل االإعالم االأمريكية واالأوروبية 
حملة انتقاد الذعة �صد الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اأردوغان منذ �صنوات، تُِوَّجت 
اليمينيني  بتغطية �صديدة االنحياز- من 

ملحاولة  �صواء-  حد  على  والي�صاريني 
االنقالب الفا�صلة االأخرية.

ال�صعب  وانت�رش  الغبار،  انق�صع  وعندما 
�صيمفونية  اإىل  العازفون  حتَوّل  الرتكي، 
التباكي على الدميقراطية، وحمنة تركيا 
الرهيبة يف عهد اأردوغان “املتعجرف” 
التحذيرات من  و”ال�صلطوي”، وتواترت 
القمع  يف  الغارق  املحتوم  امل�صتقبل 
هذا  وراء  الغربي  املنطق  واال�صتبداد. 
هو:  غنو�صي–  �صمية  بح�صب  ال�صلوك- 
نريد،  ما  الدميقراطية  متنحنا  اأن  اإما 
نقوله،  ما  يرددون  َمن  جتلب  اأي: 
ال  ما  ويزيلون  م�صاحلنا،  ويخدمون 
املثايل  ال�صيناريو  وهو  على،  نوافق 
ذلك،  خالف  وقع  اإذا  اأما  لنا.  بالن�صبة 
�صطر  وجوهنا  نيمم  اأن  علينا  يجب 
واجلرناالت  االنقالبيني  من  خمزوننا 
اأنحاء املنطقة، ليقوموا بالالزم من  يف 

تدخالت “جراحية” �رشيعة.

تركيا القدمية واجلديدة

“عمر  الكتاب  موؤلف  من  حماولة  هذه 
ملن  مرجع  لتوفري  اأولوم”  غوكهان 

يرغبون يف احل�صول على معلومات عن 
بني  مقارنة  عقد  عرب  الرتكي،  الرئي�ص 
�صنعها  التي  واجلديدة  القدمية  تركيا 
املكتبات  يف  الكتاب  يتواجد  اأردوغان. 
العاملية، وهو رد على الدعاية املناه�صة 
املتحدة  الواليات  يف  الأردوغان 
زعيما  اأ�صبح  “الأنه  واأوروبا؛  االأمريكية، 

عامليا”- على حد قول املوؤلف.

اآراء متباينة

تباينت تقييمات القراء:

لـ  املوؤلف  و�صف  للبع�ص  راق  بينما   –
احلديثة”،  تركيا  “اأبو  باأنه  اأردوغان 
“عظيم”؛  باأنه  الكتاب  اآخر  وو�صف 
اأحد  “ق�صة  باخت�صار  يحكي  باعتباره 
اأعظم الزعماء يف العامل”، على اجلانب 
الكاتب  من  البع�ص  �صخر   – االآخر. 
وقال  م�صحكة”،  حماولة  “اإنها  قائال: 
هو  اأتاتورك  كمال  م�صطفى  “بل  اآخر: 
اأبو االأتراك”، واأ�صاف خام�ص: “مل يكن 
رجب طيب اأردوغان يوًما اأًبا لرتكيا، ولن 

يكون”. 
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الكاتبة ال�صاعدة اأمينة �صيدة حريزي ح�صريا »للو�صط »

»املوجز املفيد »يزرع 
بذور الأمل يف �سيال 23

لبد من و�صع ا�صرتاتيجيات جلذب وحتفيز �صبابنا على القراءة 	•  
نعمل يوميا على اإحياء الثقافة يف بلدية« م�صعد« باجللفة  	•  

اإبراهيم الفقي نقطة انطالقتي اإىل عامل الكتابة 	•  
يجذبني الكتاب العلمي لأنه ينطلق من الواقع  	•  

حاورها: حكيم مالك 

الكاتبة  فهذه  وبالتايل 
الطموحة  معروفة باإميانها 
الكبري بر�سالة الكتابة وتتمثل 
الأمل  �سعاع  بث  يف  غايتها 
اجلزائريني  القراء  لدى 
التفكري  طريق  عن  والعرب 
اأنها  حيث  باإيجابية،   
احلوار  هذا  يف  لنا  حتدثت 
الذي  واحل�رصي  ال�سيق 
»الو�سط  مع جريدة  جمعها 
الق�سايا  من  العديد  عن    «
املقروئية  اأبرزها  الهامة  
لنا  مقدمة  اجلزائر  يف 
لدفع  واقرتاحات  حلول 
كما   ، الأمام  نحو  العجلة 
حمتوى  عن  ك�سفت  اأنها  
التي  الأوىل  اأعمالها  باكورة 
اأخريا   النور  راأى  حلم  كانت 
للكتاب  الدويل  يف املعر�ض 
باجلزائر يف 2018   وغريها 
من املوا�سيع الأخرى  التي 
الأعزاء  القراء  �سيكت�سفها  
يف هذا اللقاء الهادف الذي 
حريزي  اأمينة  فيه  عاجلت 
من  ا�ستلهمتها  نرية  اأفكارا 
بينها  من  التجريبي   الواقع 
بالنجاح   الف�سل  حماربة 
للأفراد   دعوة  توجيه  مع 
احلياة   عراقيل  ملواجهة 
دائما  بها  ي�سطدمون  التي 
،  حيث اأن »املوجز املفيد« 
يحمل يف طياته جمموعة من 
الر�سائل  املنطقية  اجلادة  
من  ت�سعى  التي   والهادفة  
خللها هذه املبدعة ال�سابة  
اإىل اإثراء املكتبة اجلزائرية 
الذي  القيم  املوؤلف  بهذا 
ال�سالح  منها  �سي�ستفيد 
 ، ال�ساعدة  والأجيال  العام 
بالعديد  تزخر  فاجلزائر  
من املواهب ال�سابة ،   التي 
تكتب يف خمتلف املجالت 
العلمية و الفنون الأدبية من 
وخاطرة  ورواية  ونرث  �سعر 
ق�سة ق�سرية جدا   و  وق�سة 
وزجل وغريها من الأجنا�ض 
الأخرى  وهذا يعد  علمة 
فارقة للأدباء النا�سئني الذي 
الثقايف  التنوع  نتيجة  جاء 
فمن  وبالتايل  اجلزائر،  يف 
وت�سجيع  دعم  ال�رصوري 
املبدعني ال�سباب من طرف 
لبلوغ  املعنية   اجلهات 

هو  فهذا  الأدبي  الزدهار 
لتحفيزهم  الأمثل  ال�سبيل 
عامل  يف  قدما   للم�سي 
تطوير  بوا�سطة  الإبداع  
يف  واأ�سلوبهم  اأفكارهم 
الكتابة الإبداعية،  وهذا ما 
اجلزائر  ت�رصيف  اإىل  يوؤدي 
عن  الدولية  املحافل  يف 
الأدبية  اجلوائز  نيل  طريق 
امل�سابقات   خمتلف  يف 
تقام   التي  والعلمية  الأدبية 
  ، العامل  بقاع  خمتلف  يف 
مما �سي�ساهم يف رفع منزلة 
اأعلى  اإىل  اجلزائري  الأدب 
 ، مغاربيا  و  وطنيا  املراتب 

عربيا ودوليا .

اأول، من هي اأمينة 
�صيدة حريزي؟ 

ابنة  �سيدة،  اأمينة  حريزي 
لولية  التابعة  م�سعد  مدينة 
 18 بتاريخ  املولودة  اجللفة 
ترعرعت   ،1993 دي�سمرب 
العريفة،  �سكايل  بعائلة 
حت�سلت يف �سنة 2017 على 
العربي  الأدب  يف  ما�سرت 
الل�سان  علوم  تخ�س�ض 
عا�سور  زيان  بجامعة 
ال�سغر  منذ  لقبوين  باجللفة 
الطموحة  احلاملة  بالفتاة 
املحبة لكل ما حتمله احلياة 
اأردت  وعليه  طياتها   يف 
املتمثل  الأول  مبولودي 
اأن  املفيد«  »املوجز  يف 
اأذهان  يف  الأمل  �سعاع  اأبث 

النا�ض التي فقدت نوره .

اأعطينا نبذة عن 
كتيبك »املوجز املفيد« 

امل�صارك يف �صالون 
اجلزائر الدويل 

للكتاب؟ 

املفيد«  »املوجز  كتيبي 
ف�سلت  لو  وماذا  حاول  يف 
بداأت  التجارب  وحي  من 
احلديث  فاأردت  انطلقتي 
ومفيد  موجز  ب�سكل  عنها 
�ستى  يف  جتارب  وكانت 
جامعة  فاأتت  امليادين 
اىل  الو�سول  تهدف  مانعة 
غر�ض واحد وهو املحاولة 
حاجز  وك�رص  الف�سل  بعد 
كما  التفاوؤل  بفا�ض  الياأ�ض 

امتزج كتيبي بر�سائل موجزة 
اأ�سميتها  ومواعظ  وحكم 
احلياة  ب�ساتني  من  قطافا 
... كر�سالة ناطقة اأبث اأثري 
وكبري  �سغري  اإىل  حروفها 
اهلل  جعله  واأمي..  وعامل 
الوعظ  منرب  على  هاد  خري 
والإر�ساد وانفع كتيب جتلى 
لك�رص  الظهور  مرايا  يف 

حاجز ف�سل العباد.

حدثينا عن م�صاركتك 
الأوىل يف �صالون 
اجلزائر الدويل 

للكتاب؟

�سالون  يف  م�ساركتي 
،مل  للكتاب  الدويل  اجلزائر 
قط  يوما  فيها  اأفكر  اأكن 
بزيارتي  حتى  اأحلم  ومل 
اأعلمها  لظروف  نظرا  له 
بداية  منذ  لكن   ، فقط  اأنا 
كتيبي  لأحرف  معانقتي 
مع  واأت�ساءل  اأفكر  بداأت 
ال�سهرة  �ستكمن  اأين  نف�سي 
بهذا الكتاب ومن �سيقدم يل 
يد العون غري اأنني �ساأبثه يف 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
معانقة  من  انتهيت  ؟وحني 
احريف وات�سلت بدار الن�رص 
اللزمة  الإجراءات  لإمتام 
اإذ ب�سمرية تقول يل اإذ كنت 
مبعر�ض  اأ�سجلك  اأن  تودين 
اجلزائر الدويل للكتاب وهنا 
�سوؤايل  على  اجلواب  كان 
تتم  فهنا  طرحته  الذي 
، حيث   اهلل  باإذن  به  ال�سهرة 
»املوجز  كتابي  �سيكون 
�سيل  يف  حا�رصا  املفيد« 
23 بق�رص املعار�ض باجلناح 
العلوي  الطابق  املركزي 
للن�رص  املثقف  دار  لدى 
�سيجمعني  اأين  والتوزيع  
لقاء يف  الأعزاء   مع قرائي 
 2 يوم  كتيبي  توقيع   جل�سة 
ال�ساعة  من    2018 نوفمرب 
 14.00 اإىل   زوال  الواحدة 

زوال .

كيف وقع اختيارك 
على هذا النوع من 

الكتب؟ 

هكذا  على  اختياري  وقع 
لأنني  الكتب  من  نوع 

الهادفة  املوا�سيع  اأحب 
الواقع  لروح  امللم�سة 
حني  يف  كذلك  اخليال  ل 
�سماعنا  اأو  لها  قراءتنا 
فيها  ر�سالته  يبث  لأحدهم 
جتدنا  ما  �رصعان  فاإننا 
حتدث  فبذلك  لها  ننجذب 
تدريجيا تغريا لنظرتنا لكذا 
اأمور كنا جنهلها وهنا يكمن 

هدف هذه املوا�سيع.

زرع الأمل يف قلوب 
النا�س اأمر اإيجابي، فما 

هو الهدف الأ�صا�صي 
الذي اأردت اإي�صاله 

للقارئ؟

الأهداف التي اأردت اي�سالها 
األ  هو  للقارئ  عام  ب�سكل 
ن�ستلم لتلك الأفكار ال�سلبية 
الفا�سلة التي ل جتدي نفعا 
بل اأبذل جمهود تفكريك يف 
العمل على حتقيق اأهدافك 
ذاك  الف�سل  حاجز  وك�رص 
والتفاوؤل  الأمل  بفاأ�ض 

وال�سعي والتوكل على اهلل.

ملن تقرئني؟ 

ملن  تقراأ  ل  حريزي  اأمينة 
هب ودب، بل لكل كاتب كان 
والتحفيز  التغيري  غر�سه 
يف  جتدين  ما  فطاملا 
اأح�سان كتب اإبراهيم الفقي 

وكتاب نبيل خلف كذلك.

حدثينا عن واقع 
الثقافة يف بلدية 
»م�صعد« باجللفة؟

بلدتي  يف  الثقافة  واقع 
احلبيبة »م�سعد »واقع نعمل 
على اإحيائه يوميا ول نكتفي 
مبجهودات قليلة ونتوقف بل 
دائما ما جتد بلدتي تطمح 
يف  والتطوير  العمل  على 
اأ�ستطيع  ول  املجالت  كل 
لأنني  هذا  يف  ن�سبة  تقدمي 
واقعها  بلدتي  اليوم  قلت  لو 
�ستجد  فغدا   %60 الثقايف 
ما  وهذا  تتزايد  الن�سبة 

نعمل عليه دائما.

يجذبك الكتاب العلمي 
رغم اأنك در�صت 

الآداب، فهل لك اأن 
تك�صفي لنا �صر هذا 

الجنذاب؟

نعم يجذبني الكتاب العلمي 
الآداب  در�ست  اأنني  رغم 
وهذا  اللغات  وتخ�س�ض 
جتارب  فيها  اأجد  لأنني 
ممتعة من وحي الواقع فكل 
ويغو�ض  به  يعمل  يعلم  ما 
كل  وجتد  التجربة  بحر  يف 
احلوا�ض تتناف�ض على هكذا 
املتعة يف  اأرى  فاأنا  جتارب 

العمل مبا اأعلم.

ما هو ال�صبيل الأمثل 
لرفع ن�صبة املقروئية 

لدى �صبابنا اليوم؟

ن�سبة  لرفع  الأمثل  ال�سبيل 
�سبابنا  لدى  املقروئية 
املكتبات  توفري  هو  اليوم 
و�سع  كذلك على  تعمل  واأن 
ا�سرتاتيجيات جتذب وحتفز 
كو�سع  قراءتها  على  �سبابنا 
دائما  الأ�سبوع  يوم من  اآخر 
الذي  للكتاب  للقراءة جمانا 
يرغب فيه وو�سع م�سابقات 
حتت  جائزة  بنيل  تختم 

�سعار »حمبي الكتب«.

ما راأيك يف �صعار �صيال 
»؟ يجمعنا  الكتاب   «  23

»الكتاب   23 �سيل  �سعار 
هادف  �سعار  هو  يجمعنا« 
طياته  يف  يحمل  وجذاب 
اخلريية  النوايا  من  العديد 
جعل  اإىل  يهدف  اأول  فهو 
على  الإقبال  القراءة  حمبي 
جديد  هو  ما  كل  اكت�ساف 
قراءته  يف  ترغبون  ما  وكل 
الثاين  والهدف  هنا  يتوافر 
العديد  ب�سمل  يقوم  اأنه  هو 
بع�سها  جتهل  الأنام  من 
البع�ض يجمعها هذا ال�سعار 
فرمبا حتت ظل هذا ال�سعار 
النا�ض  من  العديد  تتعارف 
وتتبادل اأفكارا م�ستتة وعليه 
ال�سيقة  الأفق  تت�سع  فهكذا 
باإقبالها  النا�ض  اأذهان  يف 
بف�سل  الكتب  اقتناء  على 

هذا ال�سعار فقط.

كيف كان تعاملك مع 

دار املثقف؟

كان تعاملي مع دار املثقف 
تعامل  ي�ساهيه  ل  تعامل 
�سمرية  اأ�سكر  قط  اآخر 
على  من�سوري  و�سليمة 
وتوا�سعهما  خلقهما  ح�سن 
على  و�سربهما  وتفهمهما 
اأحيانا  الكاتب  �سرب  نفاذ 
طاقم  واأ�سكر  اأ�سكرهما 
كذلك  اأ�رصف  الذي  العمل 
وطبع  الغلف  ت�سميم  على 
كذلك  وتوزيعها  الن�سخ 
اأنني ل�ست  ...واأنوه اإىل اأمر 
بل  اأتكلم  املبالغة  باب  من 

من باب تلك املعاملة. 
ب�سكر  اأختم  اأن  واأردت 
يو�سف  الدكتور  اإىل  خا�ض 
اأر�سدين  الذي  ميمون 
لن�رص  املوؤدية  الطرق  اإىل 
اللغوي  املدقق  واإىل  كتيبي 
ا�سماعيل زدك الذي اأ�رصف 
على تدقيق كتيبي ون�سحني 
القيمة  بن�سائحه  و�ساعدين 

�سكرا.

فيما تتمثل طموحاتك 
وم�صاريعك امل�صتقبلية؟

غري  وامل�ساريع  الطموحات 
متناهية بالن�سبة يل فكل يوم 
م�ساريع  يف  ونفكر  نطمح 
�ستى ول تنتهي اإل بانتهائنا 
تلك  بني  من  ولكنني  نحن 
الطموحات جتدين اأطمح يف 
النا�ض  قلوب  يف  الأمل  زرع 
التي  امل�ساريع  بني  ومن 
اأريد العمل على بناءها فهي 
يعلمه  ل  دعاء  يف  جم�سدة 

غري اهلل.

كلمة اأخرية للقراء 
وجريدة »الو�صط«؟

اأ�سكر  اآخرا  ولي�ض  اأخريا 
جريدة »الو�سط » على هذا 
والهادف  املميز  احلوار 
الت�رصيح  اأود  اأنني  كما 
�سعيدة وفخورة  اأنني  بكلمة 
اأقول  كما  معكم،  باملرور 
ال�سيق  احلوار  هذا  لقراء 
كتيبي  على  يطلعوا  باأن 
ولو  مني  باأمٍر  ولي�ض  ف�سل 
قد  فاأكون  واحدة  �سفحة 

حققت الهدف. 

تطل معنا يف هذا احلوار الكاتبة ال�صاعدة اأمينة �صيدة حريزي ابنة مدينة م�صعد التابعة لولية اجللفة التي �صدر لها كتيب 
بعنوان« املوجز املفيد«...  يف حاول وماذا لوف�صلت عن دار املثقف باجلزائر والتي  �صتدخل  به بوابة  �صيال 23 ،  
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ما الذي حتتوي عليه ال�صوكوال البي�صاء؟

مدمنون  �أنهم  �لبع�ض  يعتقد 
�إىل  بحاجة  و�أنهم  لل�شوكوال 
�أكلها يومياً، لكن ي�شاحب ذلك 
من  كثري  يف  بالذنب  �إح�شا�ض 
�الأحيان عند تناول كمية كبرية 
�لبي�شاء الأنها ال  �ل�شوكوال  من 
حتتوي على �ملكونات �ل�شحية 
�ل�شوكوال  بها  ت�شتهر  �لتي 
�لد�كنة، �إذن، ما �لذي حتتوي 

عليه �ل�شوكوال �لبي�شاء؟
�الأ�شا�شي  �لعن�رص  هو  �ل�شّكر 
بينما  �لبي�شاء،  �ل�شوكوال  يف 
�لد�كنة  �ل�شوكوال  توفر 
�ملفيدة  �ل�شحية  �لدهون 
�ل�شكري  من  وللوقاية  للقلب 
لل�شوكوال  �الأ�شا�شية  �ملكّونات 
و�لزبدة،  �ل�شّكر،  هي  �لبي�شاء 
�ل�شويا،  وليكتني  و�حلليب، 
وقليل من �لكاكاو، �إ�شافة �إىل 
منّكهات طبيعية �أو ��شطناعية. 
�أي �أن �ل�شوكوال �لبي�شاء لي�شت 
ال  الأنها  �شوكوال  �حلقيقة  يف 
حتتوي على �لكاكاو �ل�شلب �أو 

�لبودرة.
ولتو�شيح ذلك، حتتوي �شوكوال 

�حلليب على ن�شبة من �لكاكاو 
بني  ترت�وح  �لبودرة  �أو  �ل�شلب 
30 و40 باملائة، بينما حتتوي 
بني  ما  �لد�كنة على  �ل�شوكوال 
�لكاكاو  من  باملائة  و85   50
�ل�شلب �أي �أن �لعن�رص �لغائب 
هو  �لبي�شاء  �ل�شوكوال  من 
�لكاكاو، و�لذي يوّفر جمموعة 
للقلب  �ل�شحية  �لفو�ئد  من 
ناحية  و�لدماغ من  و�ل�رص�يني 
�ل�شوكوال  حتتوي  �أخرى، 
�ل�شّكر  من  كثري  على  �لبي�شاء 
�لذي يحّل حمّل ح�شة �لكاكاو 
�لد�كنة  �ل�شوكوال  وتعترب 
�ل�شوكوال،  �أنو�ع  بني  �الأف�شل 
ن�شبة  فيها  تبلغ  �لتي  خا�شة 
�أكرث،  �أو  باملائة   70 �لكاكاو 
الأنها غنية مب�شاد�ت �الأك�شدة 
�لدم  �شغط  تخّف�ض  �لتي 
ح�شا�شية  وحت�ّشن  �ملرتفع، 

�جل�شم للأن�شولني.
�لقيم �لغذ�ئية. حتتوي �حل�شة 
�لو�حدة من �ل�شوكوال �لبي�شاء 
غر�ماً   28 وزنها  يبلغ  و�لتي 
و5  حر�رية،  �شعرة   151 على 

�ل�شلبة  �لدهون  من  غر�مات 
من  و17 غر�ماً  �ل�شحية،  غري 
�لربوتني،  من  وغر�م  �ل�شّكر، 

و�لبقية من �لدهون.
على  �حلليب  �شوكوال  وحتتوي 
 151( نف�شه  �ل�شعر�ت  عدد 
مكونات  من  لكن  �شعرة(، 
�حل�شة  حتتوي  بينما  �أخرى، 
�لد�كنة  �ل�شوكوال  �لو�حدة من 
حر�رية،  �شعرة   167 على 
تفوق  �أنها  من  �لرغم  وعلى 
يف عدد �ل�شعر�ت �إال �أنها �أقل 

�أكرب  كمية  وتوفر  �ل�شكر،  يف 
�ملفيدة  �ل�شحية  �لدهون  من 

لل�رص�يني و�لقلب.
�حل�شة  حتتوي  �ل�شّكر. 
�لو�حدة من �ل�شوكوال �لبي�شاء 
�ل�شكر،  من  غر�ماً   17 على 
�شوكوال  يف  �لكمية  وتقل 
غر�ماً،   14 لت�شبح  �حلليب 
بينما تقل يف �ل�شوكوال �لد�كنة 
من  غر�ماً  و11   8 بني  ما  �إىل 
�ل�شكر ح�شب ن�شبة �لكاكاو يف 

�ل�شوكوال �لد�كنة.

االأرق

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش

هو د�ء ي�شيب �الإن�شان، و�الأرق 
على  �لقدرة  عدم  عن  عبارة 
�لنوم �أو تقّطعه وعدم ��شتمر�ره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  �إن 
و�جل�شدية،  �لنف�شية  �ل�شحة 
�ملري�ض  ببيئة  مرتبط  و�الأرق 
�لتي  و�لعو�مل  وظروفه، 
�الأرق  �أ�شباب  ت�شببهتختلف 
الآخر،  �شخ�ض  من  وعلجاته 
�شعوبة  �الأ�شباب  هذه  ومن 
�ملتكرر  �ال�شتيقاظ  و  �لنوم 
�أثناء �لليل و �ال�شتيقاظ مبكر� 

�أنو�ع عدة  �ل�شباح، وللأرق  يف 
�الأرق  وهو  �لعابر  �الأرق  منها 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�شتمر  �لذي 
�لثاين  و�لنوع  �أ�شابيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �الأرق  هو 
�الأنو�ع  من  تعقيد�  �الأنو�ع 
�ملزمن  �الأرق  وينتج  �الأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�شمية  �الإ�شطر�بات  منها 
�الأ�شباب  ،و�أكرث  �لنف�شية  �أو 
للأرق  �مل�شببة  �ل�شائعة 

�ملزمن هي �لكاآبة

قال باحثون �إنهم �قرتبو� من �لتو�شل �إىل دو�ء 
يعالج مر�ض �ل�شلل �لرعا�ض )باركن�شون( �شيتم 
�إنتاجه من توليفة دو�ء لعلج �ل�شغط �ملرتفع 

ي�شّمى ��رص�ديبني. وينتمي هذ� �لدو�ء �إىل نوعية 
من �لعلجات تو�شف باأنها مثبطات قنو�ت 

�لكال�شيوم، و�لتي تعمل على تو�شعة �ل�رص�يني 
وبالتايل خف�ض �شغط �لدم.

وبح�شب �الأبحاث �لتي �أجريت يف جامعة نورث 
و�شرتن ب�شيكاغو، تبني �أن من تناولو� دو�ء 

��رص�ديبني تنخف�ض لديهم خماطر �الإ�شابة 
بال�شلل �لرعا�ض، وقد �شعت �الأبحاث لفهم �رص 

تاأثري هذ� �لدو�ء، ونُ�رصت نتائج �لدر��شة يف 
دورية »كلينيكال �إنفي�شتيجي�شن«، و�أظهرت �أن 
�خلليا �لع�شبية بالدماغ �مل�شوؤولة عن حركة 

�لع�شلت تنتج نوعاً من �لعادم �أو �ل�شموم، ومع 
�رتفاع م�شتوى �لكال�شيوم يف هذه �خلليا ت�شمر 

ومتوت ب�شبب �ل�شموم �لتي تنتجها بنف�شها ما 
يوؤثر على �حلركة ب�شكل ن�شميه �ل�شلل �لرعا�ض. 

وهنا ياأتي تاأثري دو�ء ��رص�ديبني يف خف�ض 
�لكال�شيوم، وعدم �ل�شماح برت�كم �ل�شموم �لتي 

تقتل �خلليا.
وقد وفرت هذه �لنتائج �أدلة �شمحت بنقل 
�لتجارب من �حليو�نات �إىل �لب�رص، ونظر�ً 

لعدم وجود �آثار جانبية لدو�ء ��رص�ديبني يتم 
�إجر�ء �لتجارب يف �أكرث من 50 موقع بالواليات 

�ملتحدة، وبلغت �لتجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثري�ً من �الإعلن عن �لتو�شل لعلج لل�شلل 

�لرعا�ض.

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

   
�بتكر باحثون علجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز من 

�الأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج �الأولية 
لتجارب ��شتخد�مه على �حليو�نات جناحه يف تقليل 
��شتجابة �جل�شم للجلوكوز بن�شبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه �لطريقة من �لعلجات �لتي ال تتطلب حقن مري�ض 
�ل�شكري، ويف �لوقت نف�شه حتقق فعالية كبرية حبة 

�لدو�ء �جلديدة تقلل ��شتجالل�شكر �إىل �لن�شف ويقوم 
�لعلج بطلء جد�ر �الأمعاء الإعاقة �مت�شا�ض �ل�شكر 

من �جلهاز �له�شمي �إىل �لدم، وي�شار �إىل �لعلج بحروف 
.LuCI :خمت�رصة هي

ويتوفر �لدو�ء على �شكل حبوب، وتقوم �الأمعاء 
بامت�شا�ض مادة �لطلء لتغطي جد�رها بعد �بتلع 

�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطلء بعد ب�شع �شاعات 
من �بتلعه.

وبح�شب �لتقرير �لذي ن�رصته دورية »نات�شيور�ل 
ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض �ل�شكري 

تناول حبة �لدو�ء قبل �الأكل لطلء جد�ر معدته ومنع 
عبور ن�شف �ل�شكريات �لتي تناولها �إىل �لدم وت�شاعد 

هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت �إ�رص�ف �لربوفي�شور علي تر�فكويل مر�شى 

�ل�شكري �لذين يعانون من �شعف ��شتجابة �الإن�شولني، 
وحتميهم من �رتفاع م�شتوى �ل�شكر بالدم ب�شكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء �جلديد بديًل جلر�حات ت�شغري 
�ملعدة �لتي يتم �للجوء �إليها كعلج حلاالت �لبد�نة.

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

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

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

بالعلج �لكيماوي. وبح�شب �لدر��شة فاإن ما ي�شل �إىل 
5000 مري�شة ب�رصطان �لثدي، �شيتجننب �لتعر�ض للعلج 

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

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

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

�ملري�شات �لتعر�ض للعلجات �لكيماوية �لتي ال تفيد 
كثري�ً يف علج �ملر�ض.

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

حت�شني ��شتخد�م �الأطباء للعلج �لكيماوي يف علج 
مر�شى �ل�رصطان، و�أن تتحرر �الآالف من �لن�شاء �شنوياً 

من عذ�ب �لعلج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�الأمريكية الأطباء �الأور�م يف �شيكاغو، جمموعة من 

�الختبار�ت على عدد كبري من �لن�شاء �مل�شابات ب�رصطان 
�لثدي با�شتخد�م �لعلجات �لبديلة و�البتعاد عن �لعلج 

�لكيماوي. و��شتخدمت �جلمعية �الختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رصطان وتقدمي �لعلج �ملنا�شب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�شات ال ي�شتفدن من �لعلج 
�لكيماوي.

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

�مر�أة تعاين من �رصطان �لثدي يف �شن مبكرة، �جر�ء 
�الختبار �جليني ومناق�شة نتائج �لتعر�ض للعلج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�شاقط �ل�شعر 
و�لتقيوؤ وخطر �الإ�شابة بالتهابات تهدد �حلياة.«
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مز�ح �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم
عليه  اهلل  �صلى  ـ  النبي  كون  من  الرغم  على 
الوحي  يتلّقى  الأنبياء  من  نبياً  ـ  و�صلم 
الإن�صانية  امل�صاعر  اأن  غري   ، ال�صماء  من 
ومتر   ، الب�رش  من  كغريه  تنتابه  املختلفة 
والفرح   ، والبكاء  ال�صحك  من  حالت  به 
الأخالقي يف  العن�رش  ، وتربز قيمة  واحلزن 
ـ يف و�صع  ـ �صلى اهلل عليه و�صلم  النبي  حياة 
هذه امل�صاعر املتباينة يف اإطارها ال�رشعي 
بل   ، والتفريط  الإفراط  عن  �صانها  حيث   ،
بق�صّية  ربطها  حينما  راقياً  بُْعداً  لها  اأ�صاف 
عليه  اهلل  �صلى  ـ  فقال   ، والحت�صاب  الثواب 
 ) اأخيك �صدقة  تب�صمك يف وجه   (  : ـ  و�صلم 
رواه الرتمذي . وعن اأبى ذر ـ ر�صي اهلل عنه ـ 
قال: قال يل النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم - 
) ل حتقرن من املعروف �صيئا ولو اأن تلقى 
اأخاك بوجه َطِلق )�صاحك م�صتب�رش( ( رواه 

م�صلم . 
ول �صك اأن من مكارم الأخالق اإدخال ال�رشور 
على امل�صلم ، ومن ثم فقد كان مزاحه ـ �صلى 
وتفاعال   ، ومداعبة  تاأليفا  ـ  و�صلم  عليه  اهلل 
لل�رشور عليهم  واإدخال   ، واأ�صحابه  اأهله  مع 
 ، اجلميلة  املعاين  كل  على  م�صتماًل  وكان   ،
واملقا�صد النبيلة ، ف�صار من �صمائله احل�صنة 
 ، ـ  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ـ  الطيبة  و�صفاته   ،

اهلل  �صمعت عبد   : بن املغرية  اهلل  قال عبيد 
بن احلارث قال : ) ما راأيت اأحدا اأكرث تب�صما 
من ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ ( رواه 

الرتمذي .
وال�صحك واملزاح اأمر م�رشوع كما دلت علي 
الفعلية  واملواقف   ، القولية  الن�صو�ص  ذلك 
ـ �صلي اهلل عليه و�صلم - ، وما ذلك  للر�صول 
من  �صيء  اإيل  الإن�صانية  الفطرة  حلاجة  اإل 
الرتويح ، يخفف عنها اأعباء احلياة وق�صوتها 
دام  ما  فيه  ول حرج   ، واأعبائها  وهمومها   ،
ـ �صلى اهلل عليه و�صلم  النبي  من�صبطا بهدي 
مطلوب  هو  بل   ، �رشر  عليه  يرتتب  ول   ، ـ 
ومرغوب ، لأن النف�ص بطبعها يعرتيها ال�صاآمة 
وامللل ، فال بد من فرتات راحة ، ولي�ص اأدل 
واحلاجة  واملزاح  ال�صحك  م�رشوعية  على 
اإليه ، مما كان عليه �صيد اخللق وخامت الر�صل 
ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ، فقد كان يداعب اأهله 
، وميازح اأ�صحابه ، وي�صحك ل�صحكهم ،وقد 
كان  هل  ـ  عنهما  اهلل  ر�صي  ـ  عمر  ابن  �صئل 
ـ  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ـ  اهلل  ر�صول  اأ�صحاب 
ي�صحكون ؟ ، قال : نعم ، والإميان يف قلوبهم 

اأعظم من اجلبل . 
وقال بالل بن �صعد : اأدركتهم ي�صحك بع�صهم 

اإىل بع�ص ، فاإذا كان الليل ل، كانوا رهبانا .

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

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

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

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

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

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

وروى اأن�ص بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

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

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�صاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�صاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�صه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�صتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�صافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�صيوطي: »القاعدة الثانية 
م�صتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�صى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ص  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�صافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�ص امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

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

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�ص الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.
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فنيالأحد 28  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �صفر 1440هـ 20

انطالق مهرجان البو�شفور ال�شينمائي الدويل ال�شاد�س يف اإ�شطنبول
انطلق  اأول اأم�س »مهرجان البو�صفور ال�صينمائي الدويل ال�صاد�س«، الذي تنظمه 

»جمعية البو�صفور لل�صينما« بالتعاون مع »اأكادميية اإ�صطنبول لل�صينما«.
االأنا�شول  مرا�شل  وذكر 
االفتتاحي  الفيلم  اأن 
ترعاه  الذي  للمهرجان 
ب�شفتها  االأنا�شول  وكالة 
االإعالمي  »ال�رشيك 
 Old« �شيكون  العاملي«، 
 Man and The

.»Gun
و�شيجري عر�ش 88 فيلما 
 41 من  خمرجا   90 لـ 
الذي  املهرجان  يف  دولة، 
نوفمرب   3 لغاية  �شي�شتمر 

املقبل.
املهرجان  ويت�شمن 
عدة،  فئات  يف  مناف�شات 
التي  اجلوائز  قيمة  وتقدر 
لرية  األف   400 بـ  �شتوزع 
األف دوالر  تركية )نحو 70 

اأمريكي(.
 ويح�رش املخرج الرنويجي 
واالأوكراين  هامر«،  »بنت 
لوزنت�شا«،  »�شريجي 
باولو  الربتغايل«  واملنتج 
برانكو«، واملمثلة االإيرانية 

»ليلى حامتي«، وغريهم.
اأن�شطة  املهرجان  وي�شهد 
للم�شاركني  تقدم  خمتلفة 

وع�شاق ال�شينما.
جتدر االإ�شارة اأن مهرجان 
بداأ  ال�شينمائي  البو�شفور 
فيه  وي�شارك   ،2013 عام 
واأتراك،  عامليون  جنوم 
ودراما،  �شيناريو  وكتاب 
عمل  ور�ش  اإقامة  وي�شهد 
عليها  ي�رشف  وتدريب 

جنوم ال�شينما.

املهرجان ال10 للمو�صيقى ال�صمفونية

 �شهرة مع »الناي 
ال�شعيد« ملوزارت 

ا�شتمتع ع�شاق املو�شيقى ال�شمفونية �شهرة اأم�ش اخلمي�ش بالعر�ش الذي 
قدمته فرقة املانية فرن�شية باأوبرا اجلزائر »بوعالم ب�شايح« 

ت�شمن اأحد االعمال اخلالدة للمو�شيقار العاملي موزارت وهو »الناي 
ال�شعيد«. وتعترب اأوبرا الناي ال�شعيد التي األفها موزارت يف 1791 مزيجا 
من امل�رشح و املو�شيقى حيث تفنن املخرج اآرنو مارزوراتي و عازف 
البيانو دانييل اإي�شوار يف تقدميها ب�شحبة 15 عازفا و قا�شا و مغنيا 

جنحوا يف اأ�رش انتباه اجلمهور الذي تراوحت ردة فعله بني ال�شحك و 
الده�شة و التاأثر. و �رشح دانييل اإي�شوار بعد احلفلة ان« هذه االوبرا 

قدمت للجمهور اجلزائري يف ن�شخة جديدة من حيث الن�ش الذي مت نقله 
للفرن�شية«. كما قدمت الفرقة مقطوعات كال�شيكية لعمالقة املو�شيقى 
ال�شمفونية على �شاكلة االأملاين جوزيف مارتني كراو�ش )1756-1792( و 
النم�شاوي جوزيف هايدن )1732-1809( وي�شارك 14 بلد يف الطبعة الـ10 

ملهرجان اجلزائر الثقايف الدويل للمو�شيقى ال�شيمفونية التي تتوا�شل 
فعالياتها اإىل غاية �شهرة اليوم اجلمعة حيث �شيكون جمهور اأوبرا اجلزائر 

»بوعالم ب�شايح« على موعد مع حفل االختتام الذي �شتن�شطه الفرقة 
ال�شمفونية ال�شينية .

ب�صبب الكيان ال�صهيوين

»القاهرة ال�شينمائي« ُيلغي تكرمي املخرج الفرن�شي كلود ليلو�س

با�شل خياط ل�س اإ�شكندراين يف »كازبالنكا«

القاهرة  مهرجان  اإدارة  األغت 
تكرمي  الدويل  ال�شينمائي 
املخرج الفرن�شي كلود ليلو�ش 
ا�شتجابة   ،40 الـ  الدورة  يف 
التي  االنتقادات  حلملة 
خمرج  تكرمي  على  اعرت�شت 
بالكيان  واعتزازه  حبه  اأبدى 
من  تكرميه  اأثناء  ال�شهيوين 
وقال  »اإ�رشائيلية«  جامعة 
املهرجان  داخل  من  م�شدر 
اإن  ا�شمه،  ذكر  رف�ش  لـ24، 
حفظي  حممد  الدورة  رئي�ش 
لالإعالن  بيان  اإ�شدار  ب�شدد 
ليلو�ش،  تكرمي  اإلغاء  نباأ  عن 

يعقد  حفظي  اأن  اإىل  الفتاً 
اجتماعاً مع امل�شت�شار الثقايف 
البيان،  �شيغة  لو�شع  الفرن�شي 
املخرج  اإىل  االإ�شاءة  لعدم 

الفرن�شي.
عدم  على  امل�شدر  و�شدد 
اإلغاء  لبيان  املهرجان  اإ�شدار 
اأن  اإىل  الفتاً  ليلو�ش،  تكرمي 
و�شائل  تداولته  الذي  البيان 
بح�شب  مفربك،  االإعالم، 
الدورة  اأن  يذكر  و�شفه 
اإقامتها  املقرر  من  االأربعني 
 29 اإىل   20 من  الفرتة  يف 

نوفمرب  املقبل. 

با�شل  ال�شوري  الفنان  يبداأ 
م�شاهد  اأول  ت�شوير  خياط 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه 
نهاية  ميمي،  بيرت  للمخرج 
 24 ويك�شف  اجلاري  ال�شهر 
حيث  خياط،  �شخ�شية  طبيعة 
اإ�شكندراين،  ل�ش  دور  يج�شد 
وطيدة  ب�شداقة  يرتبط 
وعمرو  كرارة  اأمري  بالثنائي 

على  ويتفقون  عبداجلليل، 
م�رش،  داخل  عملية  تنفيذ 
عالقاتهم  تتفتت  اإثرها  وعلى 
االإن�شانية بفعل املال، وتتواىل 
بطولة  يف  وي�شارك  االأحداث 
»كازبالنكا« غادة عادل ودالل 
خليل  وجيهان  عبدالعزيز 
وحوار  �شيناريو  دا�ش،  واأحمد 

ه�شام هالل.

�شابر الرباعي يحيي حفال يف االأوبرا امل�شرية
اأعلن النجم �شابر الرباعي 
الر�شمي على  عرب ح�شابه 
الق�شرية  التغريدات  موقع 
بحفل  م�شاركته  “تويرت”، 

يف دار االأوبرا امل�رشية.

»حفلي  »الرباعي«:  وكتب 
مهرجان  �شمن  القادم 
يف  العربية  املو�شيقى 
والع�رشين  ال�شابعة  دورته 
االأوبرا  دار  م�رشح  على 

االأحد  يوم  امل�رشية 
نوفمرب   11 املوافق 

.″2018
�شارك  الرباعي  اأن  يذكر 
موؤخرا يف احتفاالت وزارة 

ال�شباب والريا�شة امل�رشية 
يف ذكرى انت�شارات اأكتوبر 
م�شاركة  و�شط  املجيدة، 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
وغنى  ال�شي�شي،  الفتاح 

“عظيمة  اأغنية  فقرته  يف 
�شمري  للفنان  م�رش”  يا 

االإ�شكندراين.
احلفل  اإحياء  يف  و�شاركه 
يف  الفن  جنوم  من  نخبة 

م�رش والوطن العربى، وهم 
ريهام عبد احلكيم، مدحت 
الرباعي،  �شابر  �شالح، 
ح�شني  الغنى،  عبد  اميان 

اجل�شمي.
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اخلاطئ االجتاه  يف  ال�سري  من  حتذر   Focus فورد 

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�لتي  �جلديدة،   Focus �سيارتها 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �الجتاه �خلاطئ.
�إىل  �الأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
تعتمد على  �سيارتها �جلديدة  �أن 
منع  على  ت�ساعد  متطورة  تقنية 
�لطرق  على  �خلاطئ  �النحر�ف 

على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
على  للتعرف  �حلايل  فورد  نظام 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
�لنظام  معلومات  �ملالحة  نظام 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �الأمامي  �لزجاج 

حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �الختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
فاإن  �رشيع،  لطريق  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  �ل�سيارة 
�جلديدة؛  �لتحذير  وظيفة  طريق 

عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمر�ء  حظر 

�جتاه �ل�سري".
و�إىل جانب هذه �لوظيفة �جلديدة 
 Focus فورد  �سيارة  تزخر 
�أنظمة  من  بالعديد  �جلديدة 
م�ساعد  مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة 
م�ساعد  �أو  �ال�سطر�ري  �لكبح 

�ملناورة.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�ض
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ض ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�ض 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�ض 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ض من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

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

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

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

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

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

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

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

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

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

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

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ض 
بنز S-Class كوبيه وبور�ض 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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 �صي�صكل »�صدعا على جبهة م�ؤازري ويل 
�صلمان«وقال  بن  ال�صع�دي حممد  العهد 
له  �صيك�ن  خا�صقجي،  »مقتل  اإن 
العربي،  العامل  على  ماأ�صاوية  تداعيات 
ويف مقدمته ال�صع�دية«واأ�صاف ه�يدي، 
�صلمان،  بن  الأمري  عزل  حال  »يف  اأنه 
للأمراء  بالن�صبة  اأزمة  �صيخلق  فهذا 
املفكر  الآخرين«واأعرب  املتحالفني 
امل�رصي، عن ثقته التامة باأن »ويل عهد 
ينام  ل  زايد،  بن  حممد  اأب�ظبي،  اإمارة 
الليل يف هذه الأيام، ويتابع عن قرب ما 
راأى  كما  �صلمان(«،  )بن  رفيقه  �صيحدث 
حيال  تغريرّ  الدويل  املجتمع  م�قف  اأنرّ 

ق�صية خا�صقجي.
واأ�صار ه�يدي، اإىل اأن الرئي�س الأمريكي 
عن  يتحدث  »اأ�صبح  ترامب،  دونالد 

عق�بات قد تُفر�س على ال�صع�دية، وهذا 
مل يكن اأبًدا حديثه يف بداية الأزمة«.

م٫�س

املفكر امل�صري فهمي هويدي

اأتوقع تداعيات »ماأ�شاوية« ملقتل خا�شقجي عربيا
اعترب املفكر امل�صري البارز، فهمي هويدي، اأّن مقتل ال�صحفي ال�صعودي جمال خا�صقجي، �صتكون 

له تداعيات »ماأ�صاوية« على الأو�صاع يف العامل العربي، واعترب هويدي، يف مقابلة مع �صبكة 
»دويت�صه فيله« الأملانية، اأن مقتل خا�صقجي.

و�صط ح�صور معترب 
للعن�صر الن�صوي

حملة حت�شي�شية حول 
�شرطان الثدي بالبويرة

الدرا�صي والإعلمي  الي�م  ركز امل�صارك�ن يف 

ال�صباب  م�ؤ�ص�صات  دي�ان  مبقر  اأم�س  املنظم 

من  الب�يرة  مبدينة   « ا�صياخم  »حممد 

ح�ل  الب�يرة  مكتب  اخلري  ن�صاء  هيئة  طرف 

الك�صف  �رصورة  على  الثدي  �رصطان  داء 

اإىل  المر  لتفاقم  تفاديا  املبكر  والت�صخي�س 

الذي  الن�ص�ي  العن�رص  داعني   ، اخلطر  حد 

الفعالية  هذه  خلل  معتربا  ح�ص�را  �صجل 

خانة  يف  الداء  بهذا  الإ�صابة  و�صع  عدم  اإىل 

اجلزائري  املجتمع  يف  �صاع  مثلما  الطاب� 

ك�صف  ال�صياق  ويف  الزمن  من  عق�د  منذ 

الأطباء املتدخل�ن عن الأ�صباب ال�صائعة ح�ل 

التغذية  و�ص�ء  املعي�صي  النمط  منها  الإ�صابة 

الن�صاء على  اإقبال  وكذا عدم  ال�راثي  والعامل 

اأجنع  اأن  م�ؤكدين  الريا�صية  الأن�صطة  ممار�صة 

الإ�رصاع يف  لتجنب مرحلة اخلطر ه�  طريقة 

الت�صخي�س املبكر اإىل جانب ممار�صة الريا�صة 

ب�صفة دورية ملا لها من ف�ائد كبرية يف اجلانب 

ال�صحي . اجلدير بالإ�صارة ي�صهد داء �رصطان 

الثدي انت�صارا وا�صعا يف ولية الب�يرة باإح�صاء 

ال�صنة اجلارية  اأ�صهر من  250 حالة  خلل 10 

ال�رصطانية  الأورام  2018على م�صت�ى م�صلحة 

ظه�ر  مبعدل   « ب��صياف  حممد   « مب�صت�صفى 
20 حالة جديدة خلل كل 3 اأ�صهر .

 اح�صن مرزوق

بريحان بالطارف

ا�شرتجاع قطع نقدية 
تعود للحقبة الرومانية 
متكنت وحدات التابعة للمجم�عة 
الإقليمية للدرك ال�طني وعلى اأثر 

معل�مات وردت لعنا�رص الفرقة 
الإقليمية للدرك ال�طني بربيحان 
من العث�ر على 294قطعة نقدية 
وقد مت اإر�صال للمخرب ملعاينتا 
اأنا م�صن�عة من معدن النحا�س 
وي قطع م�صتديرة ال�صكل جميع 

مت�صابة عبارة عن م�صك�كات 
مت��صطة احلجم نق�صت عليا 
كتابات لتينية تخ�س الفرتة 

الرومانية وقد مت فتح حتقيق يف 
الق�صية

 رزق اهلل �صريف

نقاط  اح�شن  تكافئ   Ooredoo
البيع ال�شريكة ملنطقة الغرب 

وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري

نتعاون ع�شكريا واأمنيا مع قطر 

�صواحل قوراية  بتيبازة 

 اإحباط حماولة هجرة 
غري �شرعية ل5 �شبان 

نظمت Ooredoo  م�ؤخرا 
م�صتغامن،حفل  مدينة  يف 
للفائزين  اجل�ائز  ت�زيع 
يف التحدي اخلا�س بنقاط 
ملنطقة  ال�رصيكة  البيع 
اللقاء  هذا  جمع  الغرب 
باملركب  نُظم  الذي  ال�دي 
  AZ Hotels ال�صياحي 
اأح�صن نقاط البيع ال�رصيكة 
جميع  من  جاوؤوا  الذين 
بح�ص�ر  الغرب  وليات 

 Ooredoo من  ممثلني 
العام  املدير  راأ�صهم  على 
دفع  حمد  اللطيف  عبد 
احلدث  هذا  خلل  اهلل، 
بيع  نقطة   26 مكافئة  مت 
النتائج  نظري  �رصيكة 
يحقق�ها  الت  املتميزة 
الغربية  املنطقة  عرب 
للبلد.حيث ت�صلم�ا العديد 
من الهدايا القيمة من بينها 

�صيارات ودراجات نارية.

ال�صع�دي  اخلارجية  وزير  اأكد 
جمل�س  دول  اأن  اجلبري،  عادل 
عدم  �صمنت  اخلليجي  التعاون 
تاأثر التعاون الع�صكري والأمني 
مع  ال�صيا�صية  باخللفات  بينها 
قطر، واأ�صاف اجلبري، يف كلمته 

الإقليمي  الأمن  منتدى  خلل 
من  عددا  هناك  اأن  بالبحرين، 
الق�اعد  القطريني يف  ال�صباط 
الع�صكرية يف البحرين، والعك�س 
�صحيح ب�ج�د �صباط خليجيني 

بقاعدة العديد القطرية.

�صباح  البحرية  الق�ات  متكنت 
اإحباط  من   ال�صبت  اأم�س 
�رصعية  غري  هجرة  حماولة 
عن طريق البحر خلم�صة �صبان 
بعر�س �ص�اطئ ق�راية، ح�صبما 

اأفات به م�صادر اأمنية.
املجم�عة  هذه  وجدت  قد  و 

التي كانت على منت قارب �صيد 
يقدر ط�له ب5 اأمتار، يف »حالة 
�صحية جيدة« يف عر�س �صاحل 
�ص�احل  عن  بعيد  غري  ق�راية 
دورية  قبل  من  الأرهاط، 
لق�ات حر�س ال�ص�احل، ح�صب 

اأو�صحت ذات امل�صادر.

رئي�س ال�صني لقواته

ا�شتعدوا لأي حرب طارئة!

اأعلى املمثلني اأجرا لهذا العام

امل�صيلة 

اختتام �شالون ال�شورة الفوتوغرافية

بينغ،  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  اأمر 
جي�س بلده مبراقبة بحر ال�صني اجلن�بي 
قدراته  وتعزيز  ال��صع  لتقييم  وتاي�ان، 
حالة  اأي  مع  التعامل  من  يتمكن  حتى 
احلك�مي  التلفزي�ن  ونقل  طارئة  حرب 
ال�صيني عن بينغ ق�له خلل ج�لة تفقدية 
ملقاطعة  زيارته  �صمن  اخلمي�س  بها  قام 
الع�صكرية  املنطقة  قيادة  اإن  ك�انغدونغ، 
»م�ص�ؤولية  لتحمل  ا�صطرت  اجلن�بية 

الأخرية،  الأع�ام  يف  ثقيلة«  ع�صكرية 
واأ�صاف �صي: »من ال�رصوري تعزيز املهمة 
... وتركيز ال�صتعدادات خل��س احلرب، 
احلالت  جميع  اأخذ  اإىل  بحاجة  نحن 
املعقدة يف العتبار وو�صع خطط ط�ارئ 
اأن نزيد من  وفقا لذلك«،واأ�صاف: »علينا 
والتدريبات  القتايل،  ال�صتعداد  متارين 
لتعزيز  امل�جهة  والتمارين  امل�صرتكة 

قدرات اجلن�د والتح�صري للحرب«.

جملة  قائمة  بار�صنز  جيم  ت�صدر 
لعام  التلفزي�ن  ف�رب�س لأ�صماء ممثلي 
2018، الذين يتقا�ص�ن اأعلى الأج�ر يف 
العامل  وذكرت ف�رب�س اأن املمثل جيم 
بار�صنز، الذي لعب دور »�صيلدون ك�بر« 
الكبري«،  النفجار  »نظرية  م�صل�صل  يف 
م�صل�صل  يف  لدور  اأجر  اأعلى  تلقى 
تلفزي�ين لهذا العام قدر بـ 26.5 ملي�ن 
القائمة  يف  الثاين  الرتتيب  اأما  دولر، 
م�صل�صل  ممثلي  عن  بعيدا  يذهب  فلم 
حيث  اأي�صا،  الكبري«  النفجار  »نظرية 
اأجرا  غاليكي،  ج�ين  املمثل،  تقا�صى 
عن دوره فيه يقدر بـ 25 ملي�ن دولر.  

اختتمت، اأول اأم�س، فعاليات ال�صال�ن 
ال�طني الثالث لل�ص�رة الف�ت�غرافية 
والذي  الن�صاط  من  اأيام  ثلثة  بعد 
»قنف�د  الثقافة  دار  احت�صنته 
احلملوي »بامل�صيلة وعرف م�صاركة 
ف�ت�غرايف  م�ص�ر   30 من  اأزيد 
كما  ال�طن،  وليات  خمتلف  من 
ال�ص�ر  ع�صاق  من  كبريا  اإقبال  �صهد 
ا�صتمتع�ا  الذين  الف�ت�غرافية 
عر�صها  مت  التي  اجلميلة  بال�ص�ر 

يذكر اأن املعر�س يعترب خط�ة لعدد 
من امل�ص�رين اله�اة لإبراز م�اهبهم 
الثرية،  املعامل  مبختلف  والتعريف 
اأو�صح  كما  وال�صياحية  التاريخية 
 « الثقافة  بدار  بالعلم  املكلف 
بديار اجلمعي » اأن هذا ال�صال�ن يعد 
فر�صة للتعريف بالزخم الرتاثي ومنح 
فر�صة التعارف وتبادل اخلربات بني 

امل�صاركني باملعر�س. 
عبدالبا�صط بديار

الأمن الوطني يحتفل  
بذكرى اأول نوفمرب

 64 الـ  للذكرى  املخلدة  الحتفالت  مبنا�صبة 
�صيحت�صن  املجيدة،  التحريرية  الث�رة  لندلع 
 ،2018 اأكت�بر   28 ي�م  ال�طني،  الأمن  منتدى 
على ال�صاعة 09:00 �صباحا مبقر املدر�صة العليا 
لل�رصطة علي ت�ن�صي - اجلزائر، ندوة تاريخية 

ين�صطها مدير املتحف املركزي لل�رصطة.
ويف هذا ال�صاأن، �صطرت املديرية العامة للأمن 
ال�طني، برناجما ات�صاليا لإحياء هذه املنا�صبة 
ون�صاطات  ندوات  اإقامة  خلل  من  ال�طنية، 
ج�ارية على م�صت�ى كافة م�صالح الأمن ال�طني، 
ال�رصطة  مدار�س  الأمنية،  املرافق  كافة  عرب 
عليها  ي�رصف  ال�طني،  الأمن  تدريب  ومراكز 
للث�رة  الأول  الرعيل  جماهدين وجماهدات من 
�صامية  واإطارات  خمت�صني  اأ�صاتذة  التحريرية، 
معار�س  تنظيم  عن  ف�صل  ال�رصطة،  جهاز  من 
ال�ليات،  اأمن  م�صت�ى  على  للذكرى  خملدة 
بالإ�صافة اإىل تنظيم ن�صاطات ات�صالية متن�عة.

بني 25 اإىل 27 اأكتوبر 2018

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح 14 �شخ�شا

خلل الفرتة املمتدة بني 25 اإىل 27 اأكت�بر 2018 
الثامنة  ال�صاعة  على  اأم�س  �صبيحة  غاية  اإىل 
�صجلت  الأخرية(  �صاعة   48 خلل  )اأي  �صباحا 
وحدات احلماية املدنية  4853 تدخل يف عــدة 
اإثر تلقي  مناطق خمتلفة من ال�طن وهذا على 
امل�اطنني،  طرف  من   ال�صتغـاثة  مكاملات 
هذه التدخلت �صملت خمتلف جمالت اأن�صطة 
احلماية املدنية �ص�اء املتعلقة بح�ادث املرور، 
اإخمــاد  ال�صحي  الإجلء  املنزلية،  احل�ادث 

احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ.
على هذا النح� �صجلت عدة ح�ادث مرور منها 
�صخ�س   14 وفاة  يف  ت�صببت  دم�ية  الأكرث   13
بجروح  اآخرين   28 اإ�صابة  و  احل�ادث  مكان  يف 

متفاوتة اخلط�رة.

23
www.elwassat.comالأحد 28  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �صفر 1440هـ العدد : 4780/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1



www.elwassat.comالأحد 28  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �صفر 1440هـ24 العدد : 4780/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1

30

 مرزاق بقطاش  «البابور»  (رواية)

 بلقاسم مغزوشن
«مؤبن املحروسة يؤّذن يف فلورنسا» (رواية)

 31

 ع�ر بلحيمر
 Les voies de la paix. Rahma, concorde et réconciliation

(دراسة)  

 مصطفى رشيف
La civilisation musulmane.

Modèle universel du juste milieu (دراسة) 

 1
 

 �ينة شاليل
Yamina CHELLALI, une femme au maquis

(تاريخ-س�ة ذاتية)

 مصطفى خياطي
Les irradiés algériens, un crime d’Etat (تاريخ)

2
 

 قادر فرشيش
Moi, soldat algérien de la Guerre 14-18 (رواية)

 أمينة مكحيل
Les éléphants ne meurent pas d’oubli   (قصص)

 محمد عبد الله
Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam (رواية)

 3

 إبراهيم رماين
Boualem BESSAÏH, Dix ans avec le diplomate

     le politique, et l’intellectuel (شهادات)
 

 أم� خريب
L’Algérie dans un monde en mutation

Regards sur la politique économique, la sécurité
nationale et les relations internationales (دراسة)

 عبد املجيد ابن شوبان
 Qaada au cœur de la Medina

 4

 حميد زوبا
Ma vie, ma passion   (س�ة ذاتية)

 أحمد بصول لهواري  ونزيم بصول
L’Encyclopédie Vert et Blanc

   Les blocs-notes revisités (1963-1988) (رياضة)

 
5

 
 جينات أوماسيب و سيد احمد كرزايب

Mémoire des pierres  (علم اآلثار)

 محمد بلحي
Dey Hussein,  

dernier souverain d’El Djazaîr (1818-1830)  (تاريخ)

6

 ك�ل بك�ي
La péninsule de Collo, L’histoire d’une région (تاريخ)

 ليىل بن زازا
Un arbre fleurira à l’aube (رواية)

 7

 امحمد هواورة 
�ينة عوداي، البطلة املنسية (تاريخ)

 8

 عبد الكريم تازاروت
Djamel Allem,

de Ourtsrou au Youyou des anges (كتاب فاخر) 
Cinéma Algérien, 

acteurs, actrices sous les feux de la rampe 

9
 

 محمد ماليكة
أحداث من الذاكرة     (مذكرات)

 محمد بوعزارة
عشت مع أولئك وعرفت هؤالء   ( مذكرات) 

2018 ANEP

4 نوفمرب 2018 من 14سا اىل 17سا 
قاعة الجزائر - سافكس-الصنوبر البحري

Mardi 30 octobre

 Merzac BAGTACHE (Roman)  البابور

 Belkacem MEGHZOUCHEN
(Roman) مؤبن املحروسة يؤذن يف فلورنسا

Mercredi 31 octobre 

 Ammar BELHIMER
Les voies de la paix. Rahma, concorde et 
réconciliation (Essai)

 Mustapha CHERIF  (Essai)
La civilisation musulmane.
Modèle universel du juste milieu 

Jeudi 1 novembre

 Yamina CHELLALI   (Biographie-Histoire) 
Yamina CHELLALI, une femme au maquis

 Mostefa KHIATI  (Histoire)
Les irradiés algériens, un crime d’Etat

Vendredi 2 novembre

 Kader FERCHICHE  (Roman)
Moi, soldat algérien de la Guerre 14-18

 Amina MEKAHLI (Nouvelles)
Les éléphants ne meurent pas d’oubli

 Mohamed ABDALLAH (Roman)
Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam

Samedi 3 novembre

 Brahim ROMANI (Témoignages)
Boualem BESSAÏH. Dix ans avec le diplomate, 
le politique et l’intellectuel

 Amine KHERBI (Essai)
L’Algérie dans un monde en mutation. Regards 
sur la politique économique, la sécurité
nationale et les relations internationales

 Abdelmadjid Ibn TCHOUBANE  (Récit)
Qaâda au cœur de la Medina 

Dimanche 4 novembre (Salle El Djazaïr)

 Hamid ZOUBA (autobiographie)
Ma vie, ma passion

 Ahmed BESSOL LAHOUARI et Nazim 
BESSOL (SPORT) L’ENCYCLOPEDIE VERT 
ET BLANC. LES BLOCS-NOTES REVISITES 
(1963-1988)

Lundi 5 novembre 

 Ginette AUMASSIP et Sid-Ahmed KERZABI  
(Beau livre-Archéologie) Mémoire des pierres

 Mohamed BALHI (Histoire) Dey Hussein,
dernier souverain d’El Djazaîr (1818-1830)

Mardi 6 novembre

 Kamel BAKIRI (Histoire)
La péninsule de Collo. L’histoire d’une région

 Lila BENZAZA (Roman)
Un arbre fleurira à l’aube

Mercredi 7 novembre

 M’hamed HOUAOURA (Histoire)
  �ينة عوداي، البطلة املنسية 

Jeudi 8 novembre

Abdelkrim TAZAROUTE
(Beau livre) Djamel Allem, de Ourtsrou au 
Youyou des anges
Et (Dictionnaire) Cinéma algérien, acteurs, 
actrices sous les feux de la rampe 

Vendredi 9 novembre

 Mohamed Malaïka  (Mémoires)
 أحداث من الذاكرة 

 Mohamed Bouazzara (Mémoires)
عشت مع أولئك وعرفت هؤالء 

Vente-signature
Editions ANEP - SILA 2018

RENCONTRE
DÉBAT

«FOOTBALL ALGÉRIEN
UNE ÉQUIPE, UNE PASSION,
UN PAYS»

HAMID ZOUBA
AHMED BESSOL LAHOUARI
MUSTAPHA DAHLEB

4 NOVEMBRE 2018 DE 14H00 À 17H00
SALLE EL DJAZAÏR
SAFEX - PINS MARITIMES

À PARTIR DE 14H00
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