
اخلبري وامل�شت�شار يف الطريان فريد بوجمعة

م�شلحتنا يف فتح خطوط  مبا�شرة نحو �إفريقيا

وزير املالية عبداحلميد راوية

 �حتياط �ل�شرف �شينخف�ض 
�إىل 34 مليار دوالر يف 2021

�ص3

املتحدث الر�شمي با�شم الكنابا�شت، بوديبة للو�شط:

 بن غربيط توؤ�ش�ض للفو�شى
د�خل �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية

 �ص3

رفع التجميد عن امل�شاريع ، الإفراج على ال�شكنات ومنا�شب عمل موؤقتة  

�للجان �الأمنية باجلنوب حتذر من تز�يد مقلق لالحتجاجات 
�ص6

�ص4
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 نائب رئي�ص حركة البنان
 "اأحمد الدان" للو�شط:

 نتعامل مـع بـــو�شارب
  بو�قعية ولن نخو�ض
 �ص3 �شــــر�عات هــــام�شية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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الرئي�ص املدير العام لت�شالت اجلزائر 
الف�شائية بن عبد الواحد حممد اأنور

بحثنا ت�شويق خدماتنا 
باالت�شاالت �ل�شلكية و 
�لال�شلكية يف موريتانيا 

يف اإطار عقود جهاز امل�شاعدة على الإدماج بومردا�ص

 800 من�شب �شغل لتاأطري 
يف �ملطاعم �ملدر�شية  

�ص5

القطب احل�شري بفوكة بتيبازة 

 تد�بري لتد�رك �أ�شغال
 �لتهيئة  لثالثة �آالف �شكن 

يف حادثني منف�شلني بامل�شيلة 

�ختناق خم�شة �أ�شخـا�ض بالغاز

 .   �لقطاع متفوق يف �جلانب �لتقني      .      �لتكوين و �الأجور  لتطوير �لطري�ن

  .     جمربون على مر�جعة �إ�شرت�تيجيتنا �ل�شياحية   
ري 

ت/عالوة ب�ش



توقيف  من  بوهران  الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�صيلة  اأفراد  متكن 
�صخ�صني وحجز 8 كلغ من الكيف املعالج, ح�صبما علم اأم�س الأحد 
من هذا ال�صلك الأمني. وا�صتغالل ملعلومات موؤكدة اأوقفت الفرقة, 
بالتن�صيق مع اأفراد الف�صيلة الأوىل لالأمن والتدخل لبئر اجلري وكذا 
الدوران  حمور  م�صتوى  على  �صياحيتني  ال�صينوتقنيمركبتني  خلية 
الباهية مبدينة وهران وبعد عملية تفتي�س دقيقة للمركبتني مت العثور 
ال�صندوق  يف  باإحكام  خمباأة  كانت  املعالج  الكيف  من  كلغ   8 على 
اخللفي باإحدى ال�صيارتني  وقد مت حجز املركبتني وتوقيف املتهمني 

وحتويلهما اإىل مقر الف�صيلة ملوا�صلة  التحقيق.

اإىل 18 نوفمرب القادم  

متديد فرتة الت�سجيالت 
لعملية قرعة احلج 

اأعلنت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية  والتهيئة 
العمرانية اأم�س الأحد عن متديد فرتة الت�صجيالت 
لعملية القرعة لأداء فري�صة احلج ملو�صم 2019 اإىل 

غاية 18 نوفمرب القادم بدل 7 نوفمرب.
واأو�صحت يف بيان موجه للمواطنني الراغبني يف 

احلج اأن الت�صجيل يف عملية القرعة يتم عرب موقع 
www.interieur.( النرتنت اخلا�س بالوزارة

gov.dz( اأو من خالل التقرب من بلديات اإقامتهم 

اأو اأي بلدية من بلديات الرتاب الوطني ,واأ�صارت 
الوزارة اأنه ميكن اأي�صا الت�صجيل عن طريق ملء 

ا�صتمارة املعلومات ال�صخ�صية املو�صوعة يف متناول 

كل مواطن بالغ 19 �صنة فما فوق يوم الت�صجيل وفق 
الإجراءات املتمثلة يف عدم احلج خالل ال�صبع 
�صنوات ال�صابقة اأي يبداأ ح�صابه من مو�صم حج 

2012, اإجبارية املحرم للمراأة البالغ �صنها اقل من 
45 �صنة, اأما من هن فوق ذلك فيمكنهن الت�صجيل 

فرادى او مع حمرم �رشعي.

مقري يقدم نف�سه كرئي�ض للجمهورية ويتناق�ض مع نف�سه

وهران

حـــــــجز 8 كــــــلغ مــــــن الــــــكيف الـــــمعالج 

خبر في 
صورة

وزير االت�صال جمال كعوان

نواجه حتديات كربى تتطلب 
تطوير ال�سمعي الب�سري

 حمرز و�سليماين يت�سامنان
 مع اإدارة لي�سرت �سيتي

اجلزائري  الدويل  الثنائي  عرب 
�صليماين  واإ�صالم  حمرز  ريا�ض 
فريقه  اإدارة  مع  ت�صامنه  عن 
�صيتي  لي�صرت  ال�صابق 
حادثة  بعد  االجنليزي 
التي  املروحية  �صقوط 
كانت تقل اأع�صاء من اإدارة 
احلديث  جانب  اإىل  النادي 
الفريق  رئي�ض  تواجد  عن 
الريا�صي  املدير  رفقة 
حتفهما،  ولقيا  متنها  على 
عرب  اخل�صر  العبا  ن�صر  حيث 
موقع  عرب  ال�صخ�صي  ح�صابهما 
من�صورا  »تويرت«  االجتماعي  التوا�صل 

مل�صاندة الفريق الذي لعبا يف �صفوفه.

بن نا�سر يهني كري�ستيانو
اأهان الالعب الدويل 

اجلزائري اإ�صماعيل بن 
نا�صر النجم الربتغايل 

كري�صتيانو رونالدو 
خالل املقابلة 

التي جمعت 
فريقه اإمبويل 

اأمام جوفنتو�ض 
�صمن الدوري 

االيطايل والتي 
عرفت فوز ت�صكيلة 

»ال�صيدة العجوز«، 
حيث قام بن نا�صر 

مبراوغة »الدون« بطريقة 
 فنية جميلة عندما اأخذ الكرة 

 من بني اأقدامه وراوغه اآخذا الكرة 
منه، لي�صنع احلدث على ملعب » كارلو كا�صتيالين«.

حركة  رئي�س  طموح   اأن  يبدو 
الرزاق  عبد  ال�صلم  جمتمع 
ت�صاعدا  �صهد  قد  مقري 
دائما  التي  ت�رشيحاته  رغم 

يف  باأنها  اجلزائر  �صورت  ما 
جعل  اأن  فبعد  خطرية,  اأزمة 
ب�صبب  املنقذ  احلزب  حم�س 
�صيا�صتها الر�صيدة ها هو اليوم 

يجعل نف�صه  رئي�صا للجمهورية, 
التي  الأزمات  كل  متنا�صيا 
الدولة  تعرفها بع�س موؤ�ص�صات 
كاملجل�س  لل�رشعية  الفاقدة 

اأكد  اأنه  رغم  الوطني,  ال�صعبي 
اأن كل من يف اجلزائر يف الكثري 
وفق  تُ�صري  اأنها  املرات  من 

�صيا�صة الأمر الواقع.

اأكد وزير الت�صال جمال كعوان, 
العا�صمة,  باجلزائر  الأحد  اأم�س 
دعمها  �صتوا�صل  الدولة  ان 
والتلفزيون  الإذاعة  ملوؤ�ص�صتي 

والعمل 
لتنمية  الظروف  كل  »توفري  على 

قدراتهما التقنية و الب�رشية«.
على  اإ�رشافه  لدى  الوزير,  وقال 
مرا�صم اإحياء الذكرى ال56 لب�صط 
الإذاعة  موؤ�ص�صة  على  ال�صيادة 
والتلفزيون )28 اأكتوبر 1962( اأن 
»الدولة �صتوا�صل دعمها الكامل« 
باعتبارهما  املوؤ�ص�صتني  لهتني 
اخلدمة  رائدا يف جمال  »ملتقى 

الدولة  �صت�صهر  العمومية«كما 
»توفري  على  قائال-  -ي�صيف 
لتطوير  والو�صائل  ال�رشوط  كافة 
الب�رشي  ال�صمعي  القطاع  اداء 
العمومي من حيث تنمية قدراته 
م�صيفا  والب�رشية«,  التقنية 
رفع  على  قادر  اليوم  »جيل  اأن 
�صبقوه,  فعل من  مثلما  التحدي, 
وال�صتجابة اىل متطلبات الوقت 
»هذا  اأن  اإىل  واأ�صار  الراهن« 
الدعم الذي تقدمه الدولة لهذين 
املرفقني العموميني  هدفه تلبية 
جمال  يف  املواطن  حاجيات 
مع  متا�صيا  تتزايد  التي  الإعالم 

مقت�صيات الع�رش«.
وزير  اأعترب  ذاته,  ال�صياق  ويف 
الت�صال اأن »الظرف الذي نعي�صه 
حتديات  علينا  يفر�س  اليوم 
الت�صال  جمالت  يف  كبرية« 
بالنظر  والتلفزي  الإذاعي 
املتزايدة  الحتياجات  اىل 
من  وامل�صاهدين  للم�صتمعني 
التي  »الرهانات  اىل  وكذا  جهة 
التكنولوجي  التطور  يفر�صها 
كعوان  املناف�صة«وثمن  و�رشا�صة 
عمال  يبذلها  التي  اجلهود 
الذاعة الوطنية خا�صة يف جمال 

تعميم الرقمنة.

هل �سيعود بوحجة اإىل الغرفة ال�سفلى للربملان؟
من  العديد  ت�صاءل 
عن  ال�صيا�صيني  املتابعني 
املجل�س  رئي�س  قدرة 

»ال�صعيد  الوطني  ال�صعبي 
اإىل  العودة  يف  بوحجة« 
متت  اأن  بعد  مكتبه 

قبل  من  به  الإطاحة 
واأن  �صيما  املوالة,  نواب 
القانون لزال يف �صفه وما 

وقع هو خرق لكل القوانني 
التي ت�صري املجل�س وحتى  

الد�صتور.
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نائب رئي�س حركة البنان »اأحمد الدان« للو�سط:

»�شنتعامل مع بو�شارب بواقعية ولن نخو�ض �شراعات هام�شية«
اأكد اأحمد الدان، اأن حركة البناء �ستتعامل مع اأزمة الغرفة ال�سفلى للربملان بواقعية ولن تنجر وراء حروب هام�سية �ست�سعف املوؤ�س�سة الد�ستورية اأكرث، 

خا�سة واأن املجل�س ال�سعبي الوطني مل يتغري فيه اأي �سيء من غري الرئي�س، ما يجعله دائما حتت �سيطرة اأغلبية مررت والزالت مترر ما يحلو لها داخال اأ�سواره.

 علي عزازقة

البناء  رئي�س حركة  نائب  واأو�ضح 
يف ات�ضال هاتفي ربطه بالو�ضط 
البناء  خطاب  اأن  اأم�س،  يوم 
االفالن  اأزمة  بداية  منذ  كان 
اإىل  الدعوة  هو  الربملان  داخل 
موؤ�ض�ضات اجلمهورية من  حماية 
نقل  وعدم  احلزبية  ال�رصاعات 
الف�ضاءات  اىل  احلزبية  امل�ضاكل 
م�ضالح  وتعطيل  امل�ضرتكة 
ح�ضل  ما  وان  �ضيما  البالد، 
اإىل  امل�ضدر  ذات  واأ�ضار  كارثة، 

يف  ال�ضفلى  للربملان  الغرفة 
اإطالقا  تختلف  ال  االآن  حالتها 
عن حالتها ال�ضابقة الأن ا�ضتخدام 
ح�ضب  الوهمية  االأغلبية  �ضيف 
ملحاوالت  هدرا  كان  الدان، 
ولكن  الت�ضاركية  الدميقراطية 

االختالف يف االأ�ضخا�س.
ذات  �ضدد  اأخر  �ضياق  ويف 
تدعو  البناء  اأن  على  املتحدث 
اأن ال يحدث  اجلميع اإىل �رصورة 
ما حدث مرة اأخرى، �ضيما  واأن ما 
ح�ضل يعد در�ضا ل�ضالح التعددية 
يف  م�ضيفا:« نحن  �ضدها،  ولي�س 

تغيريات  نلم�س  مل  البناء  حركة 
بواقعية  و�ضنتعامل  حقيقية 
وم�ضلحة  امل�ضتجدات  كل  مع 
على  عندنا  مقدمة  اجلزائر 
ندعو  وهنا  احلزبية  امل�ضالح 
امل�ضتقبل  اإىل  للنظر  اجلميع 
حالة  واأهمها  احلقائق  ظل  يف 
عن  ال�ضعبي  والعزوف  الياأ�س 
الفعل ال�ضيا�ضي الذي ال ينتهي اإال 
ا�ضتعادة  واإجراءات  بحوار وطني 

الثقة«.
القوى  جبهة  فاإن  بالذكر  وجدير 
اأم�س  اأول  اأعلنت  قد  اال�ضرتاكية 

جتميد كل ن�ضاطاتها على م�ضتوى 
بعدما  للربملان  ال�ضفلى  الغرفة 
القوانني  فوق  املواالة  قفزت 
للمجل�س  جديدا  رئي�ضا  ون�ضبت 
ال�ضعبي الوطني، يف حني انتقدت 
تدخل ال�ضلطة التنفيذية يف ت�ضيري 
�ضوؤون الربملان رغم نفيها ذلك يف 
الكثري من املرات، يف حني اأكدت 
حركة جمتمع ال�ضلم باأنها �ضتعمل 
ب�ضكل عادي مع الرئي�س اجلديد 
لي�س  اأنه  رغم  ال�ضفلى  للغرفة 
امل�ضوؤولة  لي�ضت  لكونها  �رصعيا، 

عن تلك الفو�ضى.

املكلف باالإعالم واملتحدث الر�سمي با�سم الكنابا�ست، بوديبة للو�سط:

»نحن باملر�شاد اإذا ُفر�ض 
التدري�ض بال�شبت والثالثاء«

      •        تعليمة وزارة الرتبية غري قانونية اإطالقا
      •        بن غربيط �ستوؤ�س�س لفو�سى داخل املوؤ�س�سات الرتبوية

واملتحدث  باالإعالم  اأكد املكلف 
الوطني  املجل�س  با�ضم  الر�ضمي 
التدري�س  مل�ضتخدمي  امل�ضتقل 
»م�ضعود  االأطوار،  ثالثي  للقطاع 
�ضرتد  الكنابا�ضت  اأن  بوديبة«، 
الرتبية  وزارة  تعليمة  على  بقوة 
الوطنية االأخرية اإذا ما مت فر�ضها 
بالقوة،  والتالميذ  االأ�ضاتذة  على 
القانونية  بغري  و�ضفها  حني  يف 
داخل  كبرية  فو�ضى  �ضتخلق  التي 

املوؤ�ض�ضات التعليمية.
هاتفي  ات�ضال  يف  بوديبة  واأو�ضح 
اأن  اأم�س،  يوم  بالو�ضط  ربطه 
من  تريد  الرتبية  وزارة  م�ضالح 
على  تفر�س  اأن  االأخرية  التعليمة 
خارج  عمل  مواقيت  االأ�ضاتذة 
يعد  وهذا  الر�ضمية  العمل  اأوقات 
االأ�ضتاذ  يخدم  ولن  للقانون  خرقا 
م�ضيفا:«  �ضيء،  اأي  يف  والتالميذ 
هذه التعليمة نراها يف الكنابا�ضت 
ولن  القانون،  وخارج  كارثية  اأنها 
وراح  للمدر�ضة«،  اإ�ضافة  اأي  تقدم 
ذلك  من  اأكرث  اإىل  املتحدث  ذات 
�ضدد على اأن وزيرة الرتبية تريد اأن 
تخلق فو�ضى كبرية يف املوؤ�ض�ضات 
النقطة:«  هذه  مو�ضحا  الرتبوية 
لفو�ضى  توؤ�ض�س  وثيقة  هكذا  مثل 
لهذا  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات  داخل 
هذه  تفر�س  اأن  للو�ضاية  ال ميكن 
التعليمة على االأ�ضاتذة وحتى على 
البعد  كل  بعيدة  لكونها  التالميذ، 
عن القانون«. ويف �ضياق اأخر تطرق 
واملتحدث  باالإعالم  املكلف 
الوطني  املجل�س  با�ضم  الر�ضمي 
التدري�س  مل�ضتخدمي  امل�ضتقل 
ملف  االأطوار اإىل  ثالثي  للقطاع 
تتخذها  التي  االإ�ضرتاتيجية 
هكذا  مثل  ملواجهة  الكنابا�ضت 
بوديبة:«  قال  حيث  تعليمة، 
و�ضتكون  بقوة  �ضرتد  نقاباتنا 
باملر�ضاد اإذا ما مت فر�ضها بالقوة 
فر�س  متابعا:«  االأ�ضاتذة«،  على 
االأ�ضاتذة  مثل هكذا �ضاعات على 
نقطة  مثل  �ضتكون  وبالقوة 
االأ�ضتاذ  عليها  �ضريتكز  ارتكاز 

عطلته«،  اأيام  مت�س  واأنها  �ضيما 
املكلف  اأفاد  نف�ضه  ال�ضياق  ويف 
الر�ضمي  واملتحدث  باالإعالم 
تقف  لن  النقابة  اأن  للكنابا�ضت 
اإذا  و�ضتتحرك  االأيدي  مكتوفة 
هذه  مربزا  لذلك،  االأمر  اقت�ضى 
هذا  �ضنتدخل يف  بقوله:«  النقطة 
�ضيُفر�س  واأنه  �ضيما  املو�ضوع 
واالأ�ضاتذة،  التالميذ  على  فر�ضا 
و�ضيكون لنا �ضوت �ضواء حمليا اأو 

على امل�ضتوى الوطني«.
وزارة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
وقت  يف  قررت  الوطنية  الرتبية 
حتدد  رزنامة  و�ضع  �ضابق 
املعاجلة  اإجناز  فرتات  فيها 
البيداغوجية للتالميذ، الذي اأظهر 
حت�ضيلهم  يف  �ضعوبات  التقومي 
اأثناء  �ضواء  املنهجي،  اأو  املعريف 
انتقالهم  بعد  اأو  الدرا�ضية  ال�ضنة 
بني  خا�ضة  اأعلى،  م�ضتويات  اإىل 
االأطوار املف�ضلية »ال�ضنتني االأوىل 
االأوىل  وال�ضنة  ابتدائي«  والثانية 
االأ�ضبوع،  اأيام  متو�ضط، خالل 
ويوم  الثالثاء  اأم�ضية  فيها  مبا 
املدر�س،  التوقيت  خارج  ال�ضبت، 
ت�ضعى  اأنها  الو�ضاية  اأكدت  حيث 
التي  اجلودة  مدر�ضة  حتقيق  اإىل 
االإن�ضاف  مبداأ  اأ�ضا�ضا  ت�ضتهدف 
بني املتعلمني وعمال على جت�ضيد 
االإطار  املن�ضور  من   29 النقطة 
للمعاجلة  جهاز  بو�ضع  والقا�ضية 
للتالميذ،  البيداغوجية  واملتابعة 
املنهجية  التعليمة  هذه  حتّدد 
هذا  لتن�ضيب  العملية  االإجراءات 
التعليمة،  ن�س  وح�ضب  اجلهاز، 
البيداغوجية  املعاجلة  فاإن 
اأظهر  الذين  التالميذ  تخ�س 
حت�ضيلهم  يف  �ضعوبات  التقومي 
اأثناء  �ضواء  املنهجي  اأو  املعريف 
انتقالهم  بعد  اأو  الدرا�ضية  ال�ضنة 
بني  خا�ضة  اأعلى،  م�ضتويات  اإىل 
االأطوار املف�ضلية »ال�ضنتني االأوىل 
االأوىل  ال�ضنة  ابتدائي،  والثانية 

متو�ضط«.
علي عزازقة

من بني 106 موؤ�س�سة عرب الوطن

76 موؤ�ش�شة جامعية حمرومة من منحة املن�شب النوعي

وزير املالية عبداحلميد راوية

احتياط ال�شرف �شينخف�ض اإىل 34 مليار دوالر يف 2021

ملجل�س  الوطني  املن�ضق  عاد 
عبد  العايل  التعليم  اأ�ضاتذة 
ملف  فتح  اإىل  ميالط  احلفيظ 
لالأ�ضاتذة  النوعي  منحة املن�ضب 
من  اأنه  اأو�ضح  حيث  اجلامعيني، 
للموؤ�ض�ضات  اإجمايل  بني عدد 
املقدرة  احلكومية  اجلامعية 
بـ106 موؤ�ض�ضة جامعية ) جامعات، 
مراكز جامعية، مدار�س عليا، فاإن 
76 موؤ�ض�ضة جامعية ال ت�ضتفيد من 
امل�ضتفيدة  اأن  حني  يف  املنحة، 

موؤ�ض�ضة   30 عددها  يتجاوز  ال 
جامعية اأغلبها يف ال�ضمال، اأكرثها 
يبعد عن موؤ�ض�ضات جامعية اأخرى 
مب�ضافة ال تزيد عن 50 كلم، بع�ضها 
مب�ضافة  البحر  �ضاحل  عن  يبعد 
الكثري  واأن  كلم،   40 عن  تزيد  ال 
كربى وحتتوي  مدن  تقع يف  منها 
ومربوطة  دولية  مطارات  على 
وت�ضاءل ميالط  ال�ضيار.  بالطريق 
عن االأ�ضا�س املعتمد يف ت�ضنيف 
من  ت�ضتفيد  التي  اجلامعات 

دون  النوعي  املن�ضب  منحة 
يف  االأ�ضا�س  هو  وما  غريها، 
ا�ضتبعاد جامعات ومراكز جامعية 
ومعزولة،  �ضغرية  مدن  يف  تقع 
مدن  يف  تقع  جامعات  وا�ضتفادة 
مطارات  على  وحتتوي  كربى 
ناهيك  املنحة،  هذه  من  دولية 
باجلنوب  الواقعة  اجلامعات  عن 
ما  ميالط  ا�ضتنكر  كما  الكبري. 
بني  املتعمد  باخللط  اأ�ضماه 
وبني  النوعي  املن�ضب  منحة 

منحة املنطقة، مو�ضحا اأن منحة 
بطبيعة  تتعلق  النوعي  املن�ضب 
االأ�ضتاذ  فمن�ضب  املن�ضب، 
اجلامعي م�ضنف كمن�ضب نوعي، 
وبالتايل يفرت�س ا�ضتفادة اجلميع 
يف  بح�ضبه،  ا�ضتثناء،  بدون  منها 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  دعا  حني 
ال  ملبلغ  ورفعها  املنطقة  منحة 
ي�ضتفيد  دينار؛  األف   30 عن  يقل 
منها ق�رصا االأ�ضاتذة يف اجلنوب.

�سارة بومعزة 

قانون  اأن  راوية  املالية  وزير  اإعترب 
ظرف  يف  جاء   2019 ل�ضنة  املالية 
البالد  توازنات  على  بالتوترات  مليء 
اإ�ضتمرار  موؤكدا  واخلارجية،  الداخلية 
اإىل موا�ضلة تنفيذ  ال�ضلطات العمومية 
واالجتماعي  االقت�ضادي  الربنامج 
والفعال  الر�ضيد  اال�ضتعمال  خالل  من 
الدولة. توقع وزير املالية عبد  ملوارد 
عر�ضه مل�رصوع  راوية خالل  الرحمان 
قانون املالية 2019  باأن العجر املتوقع 
 10.4 ي�ضل  التجاري  امليزان  يف 
تكون  باأن  توقعات  مقابل  دوالر،  مليار 
مداخيل البرتول خالل ذات ال�ضنة اىل 
�ضعر  اأن  باأن  ،مو�ضحا  دوالر  مليار   33
�رصف الدينار خالل ذات ال�ضنة مقابل 
فما  دينار،   11.8 �ضيكون  دوالر  واحد 

�ضي�ضل الت�ضخم اإىل 3.4 باملائة.
االإعتماد  مت  باأنه  املالية  وزير  واأفاد 
على �ضعر 50 دوالر لربميل النفط ك�ضعر 
مرجعي وهذا ل�ضمان ا�ضتقرار وجتنب 
النفط  �ضعر  اأن  خا�ضة  ال�ضدمات 
اجليو�ضيا�ضية  االأو�ضاع  فيه  تتحكم 
مربزا  االقت�ضادية،  املوؤ�رصات  ولي�س 
اتفاقيات  عدة  اأبرمت  اجلزائر  اأن 
�ضعر  هذا  تفر�س  التي  االأمد  طويلة 

املرجعي
منوا  �ضتعرف  اجلزائر  اأن  راوية  واأكد 
اقت�ضاديا بن�ضبة 205 باملائة يف 2018 
و 2.7 يف 2019، كما لفت اإىل اأنه وفقا 
�ضعر  فاإن  العاملية  االأ�ضعار  لتنبوؤات 
بن�ضبة  اإرتفاعا  �ضي�ضهد  النفط  برميل 
18 باملائة ف 2018 مقارنة ب 2017 ، 

لي�ضل غلى حوايل 62.30 دوالر لربميل
امليزانية  باالإيرادات  يتعلق  وفيما 
لفت   ، جويلية  نهاية  اإىل  املح�ضلة 
حت�ضيل  عمليات  اأن  اإىل  املالية  وزير 
باملوارد  املتعلقة  امليزانية  االإرادات 
من  انتقلت  البرتولية  واجلباية  العادية 
جويلية  نهاية  يف  دينار  مليار   4027.1
2017 اإىل 4477.3 مليار دينار يف جولية 
 ، باملائة   11.2 قدرها  بويادة   ،2018
�ضكلت 55  العادية  املوارد  ان  مو�ضحا 
باملائة.   45 البرتولية  واجلباية  باملائة 
البرتولية  اجلباية  عائد  ان  قال  كما 
مليار   .1611 بلغ  امليزانية  ي  املقيدة 
مليار   1275.1 مقابل   2018 يف  دينار 

دينار يف 2017.
اخلا�س  الت�ضخم  ن�ضبة  وبخ�ضو�س 
اجلارية  ال�ضنة  من  اأ�ضهر  بالت�ضعة 
م�ضتوى  ت�ضجيل  مت  اأن  راوية  اأكد   ،
ملحوظ  تباطوؤ  املتو�ضط  الت�ضخم 
مقارنة بنف�س الفرتة من 2017 ، م�ضريا 
ن�ضبة  الت�ضخم  معدل  متو�ضط  اأن  اأن  
4.45 باملائة ، ب�ضبب اإنخفا�س اأ�ضعار 
باملائة   3.82 ب  اأي  الغذائية  املوارد 
مقابل 4.60 باملائة مقابل نف�س الفرتة 

من 2017.
 وفيما يتعلق بالتجارة اخلارجية كذلك 
يف ت�ضعة ا�ضهر االأويل من 2018، اأو�ضح 
العجز  اأن  القطاع   يف  االأول  امل�ضوؤول 
ب  ملحوظا  اإنخفا�ضا  �ضجل  التجاري 
4.5 مليار دوالر ، حيث بلغ 3.7 مليار 
مقابل   2018 �ضبتمرب  نهاية  يف  دوالر 
8.5 مليار دوالر يف 2017 مرجعا �ضبب  

اإنخفا�س  اإىل  التجاري  العجز  تراجع 
باملائة   1.5 بن�ضبة  ال�ضلع  واردات 
  14.9 بـ  املحروقان  �ضادرات  واإرتفاع 
املحروقات  خارج  ال�ضادرات  وزيادة  
اإحتياطي  وبخ�ضو�س   .  50.9 ب 
يف  دوالر  مليار   88.61 بلغ  ال�رصف 
انه  الوزير  ولفت   .2018 جوان  نهاية 
بناء  اإعداده  مت  املالية  قانون  م�رصوع 
النفط  للربميل  مرجعي  �ضعر  على 
 ،2021-2019 لفرتة  دوالر   50 بـ  اخلام 
و يف حني توقع اأن يبلغ معدل الت�ضخم 
يف  و3.9   2019 يف   4.5 القانون  يف 
يتعلق  فيما  اأما   ،2021 و3.5 يف   2020
و�ضوله  توقع  فقد  االقت�ضادي  بالنمو 
اإىل 2.6 يف 2019 و3.4 يف 2020 و3.2 

يف 2012.
حتفيز  يتم  اأن   ، املالية  وزير  وتوقع 
النمو يف 2019 ب�ضكل رئي�ضي من خالل 
م�ضاهمة كل من قطاع البناء واال�ضغال 
التجارية  العمومية وال�ضكن واخلدمات 
باملائة  و4  باملائة   4.7 من  بتطورات 
 5 ب  ال�ضناعة  وقطاع  الوايل  على 
اخلدمات  ثم   3.7 بـ  والفالحة  باملائة 

غري التجارية بـ 1.8 باملائة
خارج  �ضادرات  يخ�س  وفيما 
اإنخفا�س  القانون  توقع   ، املحروقات 
 1 بـ   2019 يف  ت�ضديها  املرر  الكميات 
باملائة مقارنة 2018 ، ثم اإرتفاع بن�ضبة 
4.2 يف 2020 ومن ثم اإنخفا�س جمدد 

يف 2021 لبلغ 2 باملائة.
ت�ضل  اأن  املتوقع  من  اأنه  راوية  واكد 
�ضادرات  من  املتاأتية  االإرادات 

املحروقات يف الفرتة املمتدة 2019-
دوالر  مليار  قيمته 33.2  ما  اإىل   2021
مليار دوالر يف 2020  يف 2019 و34.5 
و35.2 مليار دوالر يف 2021 وذلك على 
 60 قدر ب  النفط  برميل  �ضعر  اأ�ضا�س 
التجاري  امليزان  اأن   كا�ضفا   ، دوالر 
مليار   10.4 ليقارب  تباطوؤ  �ضي�ضجل 
يف  دوالر  مليار  و8.2   2019 يف  دوالر 

2020 و 6.4 مليار دوالر يف 2021.
اأكد  الدولة  ميزانية  عن  حديثه  ويف 
تندرج �ضمن  الدولة  اأن ميزانية  الوزير 
االإنفاق  يف  التحكم  موا�ضلة  م�ضعي 
امليزانية  اإيرادات  اأن  موؤكدا   ، العام 
العامة �ضرتتفع يف الفرتة ما بني 2019 
غلى  لت�ضل   2.6 مبتو�ضط   2021-
6507.9 مليار دينار واإل 6999.9 مليار 
تبلغ  اأن  توقع  2021. يف حني  دينار يف 
اإجمايل نفقات امليزانية يف 2019، ما 
قيميته 8557.2 مليار دينار ، و 7893يف 
ت�ضل  فقد  الت�ضيري  نفقات  اأما   ،  2021

ح�ضبه اإىل 4584.5 مليار دينار
 و اأو�ضح الوزير اأنه متويل عجز اخلزينة 
�ضيعرت�ضه نوع من ال�ضغط على الرغم 
امل�رصيف  التمويل غري  اإىل  اللجوء  من 
واالقتطاع من �ضندوق �ضبط االإرادات 
�ضت�ضتمر  الواقع  يف   « بالقول  موؤكدا   ،
الفرتة  طوال  التمويل  اإىل  احلاجة 
يف  اإنخفا�س  ت�ضجيل  مع   2021-2019
�ضتنتقل  بحيث  التمويل  اإىل  احلاجة 
من -1874.4 مليار دينار يف 2019 اإىل 
-746.5 مليار دينار يف 2020 ثم غلى 

796.5 مليار دينار يف »2021.
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بحثت ات�ضاالت اجلزائر الف�ضائية, 
ات�ضاالت  ملجمع  التابع  الفرع 
الرامية  ال�رشاكة  فر�ص  اجلزائر 
اخلا�ضة  اخلدمات  ت�ضويق  اإىل 
الال�ضلكية  و  ال�ضلكية  باالت�ضاالت 
مع موريتانيا التي حتت�ضن عا�ضمتها 
اأكتوبر   29 اىل   23 من  نواق�ضط 

معر�ص املنتجات اجلزائرية.
اأكد  االأحد,  اأم�ص  ت�رشيح  يف  و 
الت�ضاالت  العام  املدير  الرئي�ص 
عبد  بن  الف�ضائية,  اجلزائر 
امل�ضاركة  اأن  اأنور  حممد  الواحد 
يف هذا املوعد » مكننا من اإجراء 
و  موؤ�ض�ضات  مع  اأعمال  لقاءات 
غرار  على  موريتانية,  هيئات 
التلفزيوين  البث  و  ال�ضبط  �ضلطة 
حتديد  ق�ضد  املوريتانيتني 
اخلا�ضة  اخلدمات  ت�ضويق  فر�ص 

الال�ضلكية  و  ال�ضلكية  باالت�ضاالت 
بهذه ال�ضوق«.

الذي  الواحد  عبد  بن  اأ�ضار  كما 
مبنا�ضبة  لقاءات  تنظيم  اإىل  اأ�ضار 
هذا املعر�ص بني ممثلي ات�ضاالت 
املوؤ�ض�ضات  و  الف�ضائية  اجلزائر 
املوريتانية,  املنجمية  و  البرتولية 
فرع  بكل  اخلا�ضة  العرو�ص  اإىل 
املوريتاين  الطرف  �ضيقوم  التي 
اأنه  م�ضيفا  قريبا  ب�ضياغتها 
الفرع   ( اأخرى  فروع  بخ�ضو�ص 
 ) اأم  اأ�ص  جي  خدمة  و  الربي 
املناق�ضات  و  »الدرا�ضات  فان 
�ضتتوا�ضل للتاأكد من وجود م�ضلحة 
ج�ضد  قد  و  ال�ضوق«   هذه  لولوج 
ح�ضوره  اجلزائر  ات�ضاالت  جممع 
خالل  من  نواق�ضط  معر�ص  يف 

التغطية 

الف�ضائية للحدث عن طريق طاقات 
ال�ضاتل اجلزائري األكوم�ضات-1 .            
تاأكد ح�ضور متعاملني وطنيني  كما 
يف االت�ضاالت ال�ضلكية و الال�ضلكية 
الهام  باالإجراء  احلدث  هذا  يف 
الذي مت و�ضعه ل�ضمان تغطية هذه 
االت�ضاالت  طريق  عن  التظاهرة 
الف�ضائية  الال�ضلكية  و  ال�ضلكية 
اجلزائر  ات�ضاالت  فان  عليه,  ,و 
الوكالة  مع  بالتن�ضيق  و  الف�ضائية 
هذه  انتهزت  اجلزائرية  الف�ضائية 
هذا  لرهان  لال�ضتجابة  الفر�ضة 
احلدث من خالل �ضمان طيلة هذه 
باالنرتنيت  االت�ضال  التظاهرة, 
�ضمح  مما  ال�رشيع  التدفق  ذات 
خلدمات  م�ضتمرة  و  فعالة  بتغطية 
الال�ضلكية  و  ال�ضلكية  االت�ضاالت 
بلغت  جدا   ال�رشيع  التدفق  ذات 

با�ضتعمال  الثانية  ميغابيت يف   100
ال�ضاتل األكوم�ضات-1 .  

الناجح,  االإثبات  هذا  خالل  من  و 
»ابراز  الوطني  املتعامل  يعتزم 
التي  الطاقات  امتداد  و  اأهمية 
يف  اجلزائري  ال�ضاتل  عليها  يتوفر 
امل�ضاهمة يف  بغية  النجاعة  جمال 
تنمية افريقيا يف جمال االت�ضاالت 
الف�ضائية«,و  الال�ضلكية  و  ال�ضلكية 
الف�ضائية  اجلزائر  ات�ضاالت  اأكدت 
بذلك » اإرادتها يف تلبية احلاجيات 
جمال  يف  ملوريتانيا«  املتزايدة 
االت�ضاالت ال�ضلكية و الال�ضلكية مع 
التطلع اإىل تو�ضيع ح�ضورها بال�ضوق 
يف  »اإرادتها  جتديد  و  االإفريقية 
ال�رشاكة  و  االأعمال  فر�ص  جت�ضيد 
يف  الفاعلني  خمتلف  مع  اجلديدة 

الف�ضاء االفريقي«.

�لرئي�س �ملدير �لعام الت�ضاالت �جلز�ئر �لف�ضائية بن عبد �لو�حد حممد �أنور

بحثنا ت�سويق خدماتنا باالت�ساالت ال�سلكية و الال�سلكية يف موريتانيا 
�أ�ضرف على �لعملية �الأمني �لعام ولدعبا�س 

تن�سيب  حممد عبد اهلل رئي�سا 
لكتلة االفالن يف الربملان

التحرير  جلبهة  العام  االأمني  اأعلن 
تن�ضيب  عبا�ص  ولد  جمال  الوطني 
لكتلة  جديد  رئي�ضا  اهلل  بوعبد  حممد 
الوطني  ال�ضعبي  باملجل�ص  احلزب 
وقال ولد عبا�ص قال اإن اختيار بوعبد 
اهلل جاء لتوا�ضعه وقدرته على احلفاظ 
الربملان,  داخل  احلزب  �ضيا�ضة  على 
اأنه فخور مبا قام به نواب  م�ضريا اإىل 
احلزب يف الغرفة ال�ضفلى للخروج من 
بوحجة  ال�ضعيد  اأحدثها  التي  االأزمة 
برف�ضه لالإ�ضتقالة, موؤكدا اأن ما قاموا 
به هو فخرا لرئي�ص اجلمهورية كذلك.

له  كلمة  خالل  عبا�ص  ولد  وقال 
بوعبد  حممد  تويل  اإعالن  مبنا�ضبة 
للحزب,  الربملانية  الكتلة  رئا�ضة  اهلل 
اإن تعيني معاذ بو�ضارب رئي�ضا للمجل�ص 
اجلمهورية  رئي�ص  الأوامر  تطبيقا  جاء 
بوتفليقة,  العزيز  عبد  احلزب  ورئي�ص 

يطمحون  كانوا  نوابا  هناك  اأن  كا�ضفا 
حلزب  العام  االأمني  وحتدث  للمن�ضب 
ولد  جمال  الوطني  التحرير  جبهة 
عبا�ص ان اأول رئي�ص للمجل�ص ال�ضعبي 
الوطني يف تاريخ اجلزائر هو من مدينة 
عبا�ص  فرحات  وهو  العليا  اله�ضاب 
للغرفة  اجلديد  الرئي�ص  اأن  موؤكدا 
الذي  بو�ضارب  معاذ  للربملان  ال�ضفلى 
يقدم  اأن  باإمكانه  اي�ضا  �ضطايفي  هو 
قدرته  على  ويربهن  للمجل�ص  الكثري 
ال�ضعبي  املجل�ص  �ضوؤون  ت�ضيري  يف 
الوطني وقال اأن  حزب جبهة التحرير 
موجود  مبواقف النواب الذين �رشفوا 
احلزب والرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة, 
اأن  عبا�ص  ولد  اأكد  اآخر,  �ضياق  ويف 
الرئي�ص بوتفليقة هو مر�ضح احلزب يف 

رئا�ضيات 2019.
ف.ن�ضرين
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يف  »الو�ضط«,  �ضيف  ا�ضتند  كما 
ال�ضابقة  جتاربه  اإىل  انتقاداتها 
اجلزائري  اأن  مبينا  باإفريقيا 
وهو  االإفريقيني  و�ضط  حمبوب 
جتاربه  خالل  من  له  ات�ضح  ما 
وبوركينافا�ضو  بالكوديفوار 
اجلزائري  اأن  موؤكدا  والكونغو, 
من  اأكرث  هناك  فيه  مرغوب 
التنقالت  تظل  فلما  الفرن�ضي, 
االرتباط  رهينة  ال�ضمراء  للقارة 
يجب  النظرة  اأن  م�ضيفا  باأوروبا, 
اأن تتغري خا�ضة اأن اإفريقيا حتولت 
و�ضياحية  اقت�ضادية  لوجهات 
عاملية, وهو ما يجب اأن تتداركه 
االإرادة ال�ضيا�ضية من خالل النقل 
اجلوي. كما اأنها �ضتخدم امل�ضافر 
املايل  اجلانب  توفري  خالل  من 
يجعله  ورمبا  حاليا  يتكبده  الذي 

يحجم عن بع�ص �ضفرياته اأو على 
االأقل يقلل منها. اإىل ذلك اأ�ضاف 
اجلزائري  اأن  بوجمعة  فريد 
عالية,  تقنيات  املجال  متتلك يف 

ت�ضتغلها  اأن  ي�ضتدعي  ما  وهو 
خالل  من  بداية  ويكون  عمليا, 
للطيارين  امل�ضتمر  التكوين 
وخمتلف االأ�ضالك باجلوية, كونه 

الركيزة االأ�ضا�ضية لتطوير القطاع 
وذلك من خالل املواكبة الدائمة 
باملجال, م�ضت�ضهدا  للم�ضتجدات 
من  متكنت  التي  ببوركينافا�ضو 
ت�ضكيل تكوين جد عايل و�ضهاداتها 
اإىل  بالن�ضبة  باأوروبا, هذا  معتمدة 
التطبيقي  اجلانب  اأما  التكوين, 
عمدت  التي  باثيوبيا  فا�ضت�ضهد 
املتوفرة  الطريان  خطوط  لتنويع 
بينها  من  موؤ�ض�ضات    7 باعتماد 
دنيا  باأ�ضعار  اخلدمات  توفر  من 
وهو ما يجعل املقبل على ال�ضفر 
وفقا  االختيار  يف  اأريحية  يف 
االأ�ضعار  �ضكاوى  بدل  المكانياته 
منا�ضبة  باأنها  الرد  اأو  الباهظة 
النوعية  اأن توفري  باجلزائر, حيث 
خا�ضة  فرد  لكل  االأن�ضب  �ضيتيح 
اأنها تلجاأ لتخف�ضيات على خطوط 
عوائد  لها  باملقابل  كونها  بعينها 

ذات فائدة عرب خطوط اأخرى.

فريد  الطريان  يف  اخلبري  اإعرتف 
يف  اجلوي  النقل  قطاع  بوجمعة 
العديد  اجلزائر مازال يتخبط يف 
�ضعف  غرار  على  امل�ضاكل  من 
و  االإمكانيات  ونق�ص  التكوين 
االأجور املتدنية, داعيا اإىل �رشورة 
النهو�ص بهذا القطاع وتطويره من 

خالل تبني ا�ضرتاتيجية هادفة.
خالل  االأم�ص  بوجمعة  فريد  ثمن 
»الو�ضط«  حلوله �ضيفا على فروم 
التي  والت�ضهيالت  الدولة  جهود 
ظروف  لتح�ضني  الو�ضاية  تقدمها 
وتوفري  اخلدمة  ونوعية  العمل 
نوعية  لتح�ضني  االإمكانيات 

التكوين من خالل فتح املدار�ص, 
يف حني اأعاب على �ضعف التكوين 
بالن�ضبة مل�ضيف الطريان و االأجور 
املنخف�ضة, م�ضريا اأنه ال�ضبب وراء 
اخلارج  يف  للعمل  العديد  هروب 
نظرا جلودة التكوين و االمتيازات 
بالراتب  يتعلق  وفيما  املقدمة. 
الطيار  يتقا�ضاه  الذي  ال�ضهري 
املتحدث  اأو�ضح  اجلزائر,  يف 
الطيار  يتقا�ضاه  الذي  االأجر  اأن  
اخلربة  ح�ضب  يكون   �ضهريا  
دينار   000  450 ويبلغ   واالأقدمية 
مت�ضل  �ضياق  يف  ,قائال  جزائري 
:«اإن هذا االأجر غري كايف مقارنة 

يف  الطيار  يتقا�ضاه  الذي  باالأجر 
الدول االأوروبية ». من جهة اأخرى, 
رغم  اأنه  بوجمعة  فريد  اأو�ضح 
للخطوط  املوجهة  االإنتقادات 
االأوىل  اأنها  اإال  اجلزائر  اجلوية 
الناحية  من  العربي  املغرب  يف 
التقنية, م�ضيفا:« اخلطوط اجلوية 
�ضخمة  اإمكانيات  لها  اجلزائرية 
�ضواء من ناحية التقنية و ال�ضيانة 
يف  طاقمها  م�ضتوى  ناحية  من  اأو 
التكوين ,باالإ�ضافة اإىل االإمتيازات 
موؤ�ض�ضات  امتيازات  ت�ضاهي  التي 

اقت�ضادية ا�ضرتاتيجية اأخرى«.
ويف �ضياق مت�ضل طالب املتحدث 

الدولة ب�رشورة تطوير هذا القطاع 
وتطوير  الدعم  تقدمي  خالل  من 
ومرافقة  اجلزائر  يف  التكوين 
التكوين  مدار�ص  من  املتخرجني 
�ضواء تعلق االأمر ب�ضيافة الطريان 
لتجنب توجههم  ال�ضيانة  اأو عمال 
لالمتيازات  نظرا  اخلارج  اإىل 
الدول  طرف  من  لهم  املقدمة 

االأجنبية ».
وفيما يتعلق باالإ�رشابات املتكررة 
اجلوية  اخلطوط  تعرفها  التي 
على  املتحدث  اأكد  اجلزائرية, 
اأمام  احلوار  اأبواب  فتح  �رشورة 
للو�ضول  املطروحة  املطالب 

و�ضع  يتم  حتى  هادفة  حلول  اإىل 
لتفادي  االحتجاجات  لهذه  حل 

االإنعكا�ضات ال�ضلبية لذلك.  
�إميان لو��س

�خلبري و�مل�ضت�ضار يف �لطري�ن فريد بوجمعة

�خلبري يف �لطري�ن فريد بوجمعة:

�ضارة بومعزة

 م�سلحتنا يف فتح خطوط 
مبا�سرة نحو اإفريقيا

�سعف التكوين ونق�ص  االإمكانيات وراء تاأخر قطاع النقل اجلوي

فريد بوجمعة يدعم �التفاقية ويوؤكد

اتفاقية ال�سماوات املفتوحة جتربنا 
على مراجعة اإ�سرتاتيجيتنا ال�سياحية

 قال اخلبري امل�ضت�ضار يف الطريان 
االأجواء  فتح  اأن  فريد   بوجمعة 
فر�ضة   االأوروبي  االإحتاد  مع 
لها  ملا  اغتنامها  يجب  �ضانحة 
من تاأثريات ايجابية على اجلزائر 
املتحدث  تكد  و   . اقت�ضادها  و 
 « املفتوحة  ال�ضماء  اتفاقية  اأن 
املطارات  فتح جميع  على  تعتمد 
خاللها  من  وتعفى   , الدول  بني 
اجلمركية  الر�ضوم  من  الطائرات 
وغريها من االأداءات التي تنعك�ص 
النقل  تذاكر  اأ�ضعار  على  اإيجابيا 
حت�ضن  فهي  بالتايل  اجلوي«و 
اأخرى  ببلدان  اجلزائر  ربط  من  
بال�ضياحة  تدفع  اأداة  اعتربها  و 
اإيجابية  م�ضارات  نحو  اجلزائرية 
قال  معروفة  الإح�ضائيات  وفقا 
املتحدث  اأن فتح االأجواء ميكن اأن 
يوؤدي اإىل ا�ضتقطاب ن�ضف مليون  
م�ضافر  نحو ال�ضحراء خالل عام 
جوية   1600رحلة  يعادل   ما  اأي 
اخلزينة  لدى  دوالر  مليون  و12 
اأن  الطريان  يف  اأبرزاخلبري  ,و 
اجلزائر �ضت�ضهد تدفق جمموعات 
جديدة  من ال�ضياح منهم الراغبون 
ق�ضرية  اإجازات  ق�ضاء  يف 
م�رشوط   هذا  ,و  واال�ضتك�ضاف 
مغرية  لعرو�ص  ال�رشكات  بت�ضويق 
من ناحية االأ�ضعار  . و يرى �ضيف 
من   اال�ضتفادة  اأن  الو�ضط  منتدى 

تدعنا  ال�ضماوات«  »فتح  اتفاقية  
نحو  مراجعة اإ�ضرتاتيجية القطاع 
على  يتعني  بالتايل  و  ال�ضياحي 
جيدا  اال�ضتعداد  ال�ضياحة  وزارة 
ال�ضتقبال فئات جديدة من ال�ضياح 
اإ�ضرتاتيجية  و�ضع  خالل  من 
ات�ضالية منا�ضبة ت�ضتهدفهم ب�ضكل 
الطريان  ال�رشكات  كون  اأف�ضل, 
م�ضافرين  تنقل  الكلفة  منخف�ضة 
�ضفرهم  بدواعي  االهتمام  دون 
اأو  كانوا  )�ضياحا  ما  وجهة  اإىل 
جمرد م�ضافرين(, ما يتطلب و�ضع 
تعريفهم باجلزائر  و  اإ�ضرتاتيجية  
ال�ضوداء  الع�رشية  �ضفحة  ,وطي 

ب�ضفة نهائية و خملفاتها ال�ضلبية
هو  االأ�ضا�ضي  الرهان  يجعل  مما 
باآليات  ترويجية  �ضيا�ضة  تبني 

جديدة
 ف.ن�ضرين  

�نتقد �خلبري و�مل�ضت�ضار يف �لطري�ن فريد بوجمعة، غياب �الإر�دة �ل�ضيا�ضية عن فتح خطوط جوية الإفريقيا جنوب 
�ل�ضحر�ء، م�ضتغربا كيف ي�ضطر �جلز�ئري للتنقل حتى فرن�ضا من �أجل تغيري �لوجهة �إىل بلد يقع يف قارته �الأ�ضلية، 

يف حني �أنها قريبة من جنوبه �لكبرية ب�ضكل ميكن �أن يحول مترن��ضت لقلب ناب�س للوجهات �الإفريقية، وهي �لدعو�ت 
�لتي ميكن ربطها باملطالب �القت�ضادية �ل�ضابقة، حيث دعا �لعديدين من رجال �الأعمال �الأفارقة خالل منتدى رجال 

�الأعمال يف وقت �ضابق �إىل حتويل مترن��ضت لقلب �قت�ضادي الإفريقيا.

.      �الأجور �حلالية للطيارين زهيدة مقارنه مع نظر�ئهم يف �لعامل     .    �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية �الأوىل مغاربيا يف �جلانب �لتقني 

ري 
ت/عالوة ب�ض

ري 
ت/عالوة ب�ض

ري 
ت/عالوة ب�ض



 يف اإطار عقود جهاز امل�ساعدة 
على الإدماج بومردا�س

800 من�شب �شغل لت�أطري 
يف املط�عم املدر�شية و 

�شي�نة املدار�س
ا�شتفادت والية بومردا�س من 819 من�شب �شغل جديد يف 
اإطار عقود جهاز امل�شاعدة على االإدماج املهني موجهة 
و  ال�شيانة  يف  احلا�شل  العجز  �شد  و  اخلدمات  لتح�شني 
التكفل اجليد باخلدمات على م�شتوى املدار�س االإبتدائية 
ام�س  به  اأفاد  الوالية، ح�شبما  و املطاعم املدر�شية عرب 
االأحد مدير  الت�شغيل. واأو�شح مالك عطايلية يف ت�رصيح 
باأن عقود ال�شغل املذكورة التي �شتوزع على كل املدار�س 
و  مفتوحة  الوالية،  عرب  املدر�شية  املطاعم  و  االبتدائية 
غري حمددة من حيث املدة و جتدد ب�شفة تلقائية اإىل غاية 
ح�شول املعنيني باالأمر على منا�شب مالية دائمة كما اأنها 
)عقود الت�شغيل( موجهة خلريجي مراكز التكوين املهني اأو 
احلا�شلني على ال�شنة اأوىل اأو الثانية اأو الثالثة من التعليم 
بالوالية  الت�شغيل  مديرية  تدعو  الغر�س  لهذا  و  الثانوي. 
باالأمر  املعنيني  الوالية  �شباب  كل  االأول  م�شوؤولها  ح�شب 
الت�شغيل املنت�رصة على امل�شتوى  التقرب من وكاالت  اإىل 
درا�شتها من  �شيتم  ملفاتهم حيث  اإيداع  اأجل  املحلي من 
الوالية  وايل  ،يرتاأ�شها  متخ�ش�شة   والئية  جلنة  طرف 
معنية  مديريات  و  هيئات  عدة  ممثلي  و  مدراء  ت�شم  و 
اجليد  التنظيم  اأجل  من  الغر�س  لهذا  خ�شي�شا  ،اأ�ش�شت 
ان  بالذكر  اأي خلل يف املجال. و جدير  تفادي  و  للعملية 
عملية التوظيف هذه تاأتي اإثر اللقاء املو�شع التوجيهي و 
التن�شيقي املوجه لت�شخي�س و�شعية املطاعم و املدار�س 
كل  ح�رصه  و  موؤخرا  نظم  الذي  الوالية  عرب  االبتدائية 
املعنيني من مدراء املدرا�س االبتدائية و روؤ�شاء البلديات 
و الدوائر و املدراء حيث مت خالله ) اللقاء( و�شع خمطط 
هذه  متكني  و  النقائ�س  تدارك  اأجل  من  طريق  وورقة 
باملناطق   خا�شة  اأف�شل  و�شع  من  املطاعم  و  املدار�س 
و�شعية هذا الطور من التعليم عرب كل الوالية بان القطاع 
ا�شتفاد من 244 عملية تنموية م�شجلة يف �شنوات خمتلف 
اأجنز من جمملها نحو 100 عملية و الغلق النهائي الأربعة 
يف  منطلقة  غري  اأخرى   عملية    106 و  تنموية  عمليات 
االإجناز اإىل حد اليوم و 12 عملية تنموية متوقفة اإىل حد 

اليوم و تبقى28 عملية تنموية قيد االإجناز.
 

 يف حادثني منف�سلني بامل�سيلة 

اختن�ق خم�شة اأ�شخـ��س ب�لغ�ز
متكنت م�شالح احلماية املدنية،بوالية امل�شيلة اأول اأم�س 
من  خمتلفتني  عائلتــني  من  اأ�شخا�س  خم�شة  اإنقاذ  من 
اختناق حمقق، بغاز اأحادي اأوك�شيد الكربون، املنبعث من 
املدنية  للحماية  الرئي�شية  الوحدة  تدخلت  حيث  مدفاأة، 
بامل�شيلة من اأجل اإنقاذ واإ�شعاف ثالثة اأ�شخا�س من عائلة 
واحدة بغاز اأك�شيد الكربون مت�رصب من مدفاأة منزل بحي 
32 م�شكن بعا�شمة الوالية ما ت�شبب يف تعر�شهم لالإغماء 
تدخل  لوال  بحياتهم  تودي  اأن  كادت  الدوار  من  حالة  و 
م�شالح احلماية املدنية التي قامت بنقلهم اإىل م�شت�شفى 
الزهراوي ، اين خ�شعوا للعالج الالزم كما اأ�شعفت م�شالح 
احلماية املدنية وحدة بو�شعادة �شخ�شني من عائلة واحدة 
بعد تعر�شهم لالختناق ب�شبب ت�رصب غاز اأحادي الكربون 
اأ�شعفتا  بو�شعادة  الرومي مبدينة  بحي جنان  املدفاأة  من 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على  اإجالوؤهما  ومت  املكان  عني  يف 

م�شت�شفي بو�شعادة لتلقي العالج .
عبدالبا�سط بديار

امل�سيلة 

 قتيل وجريح اإثر ا�شطدام 
�شي�رة بدراجة ن�رية

لقي �شخ�س حتفه واأ�شيب اخر بجروح اإثر ا�شطدام وقع 
من  اليوم  علم  ح�شبما  �شياحية  و�شيارة  نارية  دراجة  بني 
م�شالح احلماية املدنية ووقع احلدث اأم�س بطريق اخللوة 
الرابط بني بلدية املعا�شيد وامل�شيلة ، وقد تويف ال�شحية 
فيما  النارية مبكان احلادث  الدراجة  كان على منت  الذي 
نقل  انحاء اجل�شم ومت  الراكب بجروح خمتلفة يف  اأ�شيب 
الزهراوي  مل�شت�شفى  اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل  جثته 

بعا�شمة الوالية .
عبدالبا�سط بديار 

مت تنفيذ 45 باملائة من امل�شاريع التي 
تندرج �شمن املرحلة االأوىل للمخطط 
والية  تعمري  و  لتهيئة  اال�شرتاتيجي 
العديد  ت�شليم  �شيتم  حيث  اجلزائر 
 2018 نهاية  الكربى  امل�شاريع  من 
املطار  و  الكبري  امل�شجد  غرار  على 
ح�شبما   ، للعا�شمة  اجلديد  الدويل 
ال�شكن  و  التعمري  جلنة  رئي�شة   اأكدته 
التابعة للمجل�س ال�شعبي الوالئي لوالية 
اجلزائر زكية خرا�س بعد لقاء جمعها 
و مدير العمران لوالية اجلزائر حممد 

يزيد قواوي.
اال�شرتاتيجي  املخطط  اأن  يذكر 
العا�شمة  تعمري  و  تهيئة  و  لتطوير 

انطلقت  اإىل عدة مراحل حيث   ق�شم 
اإىل  لتدوم   2007 �شنة  االأوىل  املرحلة 
غاية 2020 و تتمثل يف اإطالق م�شاريع 
بني  ما  �شيتم  فيما   العا�شمة  لتزيني 
العا�شمة  خليج  تهيئة   2025 و   2020
احل�رصية  املراكز  اأو  االأقطاب  كذا  و 
بني  ما  �شيتم  كما   . بالوالية  اجلديدة 
حتقيق  على  الرتكيز    2030 و   2025
ما  احل�رصي  التوازن  و  االن�شجام 
اجلزائر  لوالية  تابعة  بلدية  ال57  بني 
 2035 و   2030 بني  ما  �شيتم  اأخريا  و 
تعزيز كل اإقليم  العا�شمة اأي ا�شتكمال 

م�رصوع هام للتعزير احل�رصي.
عمل  جل�شة  عقب  خرا�س،  قالت  و 
مدير  مع  اللجنة  اأع�شاء  و  جمعتها 
العمران لوالية اجلزائر الذي قدم لها 
ح�شيلة امل�شاريع املنجزة و التي توجد 

تعطل  اأ�شباب  كذا  و  االجناز  طور  يف 
للح�شيلة  »وفقا  اأنه   ، امل�شاريع  بع�س 
املتعلقة بامل�شاريع املحققة يف اإطار  
املخطط اال�شرتاتيجي لتهيئة و تعمري 
باملائة   45 تنفيذ  مت  فقد  العا�شمة 
باملرحلة  املتعلقة  امل�شاريع  هذا  من 
لغاية    2007 من  املمتدة  و  االأوىل 
اأن هناك تقدم ملحوظ يف  اأي    2020
املحددة  االآجال  حلول  قبل  امل�شاريع 

يف هذا املخطط«.
يف  الكربى  امل�شاريع  بني  من  يوجد  و 
ت�شليمها  �شيتم  التي  و  اإطار املخطط 
امل�شجد  م�رصوع   2018 نهاية  قبل 
الكبري وتو�شعة املطار الدويل للجزائر 
يف  قالت  و  خرا�س  تربز  العا�شمة، 
�شياق مت�شل اأنه يف ميدان الرتبية فقد 
مت يف االآونة االأخرية رفع التجميد على 

بت�شييد  املتعلقة  و  امل�شاريع  بع�س 
املوؤ�ش�شات الرتبوية خا�شة يف االأحياء 
حاليا  تتم  حيث  اجلديدة’   ال�شكنية 
الدرا�شات ب�شفة متوازية مع االنطالق 
يف االأ�شغال و ذلك لربح الوقت و توفري 
قيا�شي  اأجل  يف  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 

لفائدة التالميذ.
امل�شوؤولة--  --ح�شب  انطلقت  كما 
االأحياء  م�شتوى  على  اأخرى  م�شاريع 
باإجناز  املتعلقة  و  اجلديدة  ال�شكنية 
الطرقات  و  ال�شحي  ال�رصف  قنوات 
متعددة  عيادات  و  ريا�شية  مرافق  و 
املرافق  من  غريها  و  اخلدمات 
حي  بخ�شو�س  اأ�شارت  العمومية.و 
طالبت  اللجنة  ان  اإىل  العتيق  الق�شبة 
اإىل  حتويلها  و  البنايات  كل  با�شرتجاع 

معلم تاريخي.

م.�س

بتيبازة  الوالئية  ال�شلطات  اتخذت 
ال�شتدراك  االإجراءات  من  جملة 
تهيئة  اأ�شغال  يف  امل�شجل  التاأخر 
ي�شم  الذي  بفوكة  احل�رصي  القطب 
قرابة 3000 وحدة �شكنية، ح�شبما علم 

اأم�س لدى م�شالح ديوان وايل تيبازة.
الوالية،  وايل  باإعطاء  االأمر  يتعلق  و 
حممد بو�شمة، الإ�شارة انطالق اأ�شغال 
عمومي   250+750 م�رصوع  تهيئة 
جاهز  احلي  يكون  اأن  على  اإيجاري 
للت�شليم خالل الثالثي الثاين من ال�شنة 
من  تعد  فوكة  بلدية  اأن  علما  القادمة 
التي  املحلية  اجلماعات  اأهم  بني 

ي�شجل بها �شغط كبري على ال�شكنات.
اتخذها  التي  التدابري  جملة  من  و 
قادته  التي  العمل  زيارة  خالل  الوايل 
اأم�س لدائرة فوكة اأين اطلع على �شري 
اجتماعي  طابع  ذات  م�شاريع  تقدم  و 
و ريا�شي على �رصورة اإعداد خمطط 
مع  حمددة  اآجال  وفق  االأ�شغال  �شري 
االأ�شغال  وترية  ت�رصيع  على  احلر�س 
مع مراعاة النوعية و اجلودة و جمالية 
با�شتحداث  الوايل  اأو�شى  و  املحيط 
ال�شكن  مديريتي  من  م�شكلة  جلنة 
كذا  و  الدرا�شات  مكتب  و  التعمري  و 
و  الرتقية  ديوان  امل�رصوع  �شاحب 

اأن تتابع اخللية  الت�شيري العقاري على 
�شري  الوايل  لديوان  التابعة  التقنية 
املخطط  احرتام  مدى  و  االأ�شغال 
�شابقا، ح�شب ذات امل�شادر  املذكور 
امل�شوؤول  �شدد  ال�شياق  نف�س  يف  و 
على  التنفيذي  اجلهاز  عن  االأول 
يجعل  ب�شكل  االأ�شغال  اإجناز  �رصورة 
فيها  مبا  املنجزة  الهياكل  جميع  من 
ب�شعة 800 مقعد و متو�شطة و  ثانوية 
ب�شيغة  �شكن   1900 و  مدر�شي  جممع 
البيع باالإيجار »من�شجمة و متناغمة يف 
�شكل اأحياء مندجمة« ا�شتنادا للم�شادر 
كما اأعطى تعليمات مدونة يف حم�رص 

املحالت  بيع  اأولوية  ملنح  الزيارة 
االقت�شادية  للموؤ�ش�شات  التجارية 
التجاري على غرار بريد  ذات الطابع 
اجلزائر و ات�شاالت اجلزائر اأو �رصكة 
�شيال اأو اأجهزة الدعم املهتمة باقتناء 

حمالت كمقرات لها.
بفوكة  احل�رصي  القطب  جانب  اإىل  و 
وترية  لت�رصيع  االإجراءات  هذه  تاأتي 
م�شكن   560 و   160 م�رصوعي  اأ�شغال 
عمومي اإيجاري باحلي اجلديد لبلدية 
التح�شني  م�رصوع  كذا  و  الدواودة 
�شكل  الذي  املدينة  بو�شط  احل�رصي 

اأي�شا مو�شوع زيارة الوايل.

نظم خمترب »مريك »، الفاعل الرئي�شي 
يوما  والتكنولوجيا،  العلوم  جمال  يف 
 Global« عنوان  حتت  درا�شيا، 
بالت�شارك   ،»Fertility AcadeMe
االإجناب  لطب  اجلزائرية  مع اجلمعية 
هذا  يف  ي�شارك   .)SAMERE(
احلدث حول مو�شوع »اال�شرتاتيجيات 
جناح  حظوظ  ورفع  للتنبوؤ  اجلديدة 
الن�شاء  اأمرا�س  اأطباء   ،»PMA ال 
يح�رصه  كما  االأحياء  علماء  والتوليد، 
يف  العربي  املغرب  من  خمت�شون 
التلقيح اال�شطناعي.  لبى اأكرث من 200 

اليوم  خمت�س دعوة امل�شاركة يف هذا 
الدرا�شي املربمج حول الطرق العلمية 
اال�شطناعي  للتلقيح  والبيولوجية 
مبدى  للتنبوؤ  اجلديدة  كالتقنيات 
ا�شتجابة املبي�س مع العالج، ت�شخي�س 
واأي�شا  املبي�س  تن�شيط  بروتوكوالت 

جودة احليوانات املنوية واالأجنة.
�رصح الدكتور من�شف مكالتي، املدير 
العام لMerck �شمال وغرب اأفريقيا: 
»مند 350 عاًما، نعمل من اأجل ما هو 
يف �شالح املري�س من خالل كل الربامج 
واحللول املختلفة املو�شوعة يف �شبيل 

يعترب هذا  العلم.  التقدم يف  مزيد من 
بني  اخلربات  لتبادل  فر�شة  اللقاء 
خمت�شي مكافحة العقم من خالل �رصح 
اال�شطناعي،  التلقيح  تقنيات  اأحدث 
التي  اخلا�شة  االأهمية  يوؤكد  ما  وهو 
اأحد  امل�شتمر،  الطبي  للتكوين  نوليها 
يرثي   .«  Merck ا�شرتاتيجية  ركائز 
هذا احلدث الهام حما�رصات تفاعلية 
قيمة مب�شاركة اأ�شاتذة عامليني، ناأخذ 
على �شبيل املثال: روبرت فت�رص، مدير 
)MVZ(ورائد جمال  مركز اخل�شوبة 
بهامبورغ   )FIV( االأنبوب  الطفل 

�شونكارا،  �شي�س  والدكتور  االأملانية 
مب�شت�شفى  االإجناب  طب  يف  خمت�س 
ذكرت  الربيطانية.  بـاإ�شك�س  امللكة 
رئي�شة  �شليمان،  �شاهنز حاج  الدكتورة 
عن  حديثها  يف   SAMERE جمعية 
بهذه  الدرا�شي:«نرحب  اليوم  هذا 
املبادرة التي اأطلقها Merck ل�شمان 
ا�شتمرارية برامج التكوين الطبي على 
م�شتوى عال لتزويد االأطباء اجلزائريني 
باالأدوات االزمة للتعامل مع اخل�شوبة 
بلدنا، وهو جمال يف  اأف�شل يف  ب�شكل 

تطور دائم على ال�شعيد العاملي. 

القطب احل�سري بفوكة بتيبازة 

خمترب »مريك«  بالت�سارك مع اجلمعية اجلزائرية لطب الإجناب

رفع التجميد عن م�ساريع قطاع الرتبية

تدابري لتدارك اأ�شغ�ل التهيئة  لثالثة اآالف �شكن

يوم درا�شي حول ال�شحة االجن�بية 

قبل نهاية ال�سنة اجلارية

ت�شليم م�شروعي امل�شجد الكبري وتو�شعة املط�ر الدويل للجزائر الع��شمة
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 علمت يومية »الو�صط »من م�صادر 
مطلعة ، اأن ممثلي الدولة بواليات 
ورقلة ، ب�صكرة ، غرداية ، االأغواط، 
ب�صار ووالية مترنا�صت احلدودية ، 
قد �صارعوا يف �صبط خطة عمل 
واالحتقان  الت�صنج  حالة  الإحتواء 
املحلي بعديد البلديات وذلك يف 
بتوجيهات  ال�صارم  االلتزام  اإطار 
االأول  الوزير  حكومة  وتعليمات 
وزارة  فيها  مبا  اأويحي  اأحمد 
 ، املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الرامية ا�صا�صا ملحا�رصة احلراك 
االجتماعي بواليات جنوب البالد 
انطالقا   ، ال�رصاحة  بلغة  الكبري 
الغالف  على  التجميد  رفع  من 
املايل املخ�ص�ص الإجناز وجتهيز 
امل�صت�صفى اجلامعي بوالية ورقلة 
القوائم  على  لالإفراج  اإ�صافة 
االأ�صمية للم�صتفيدين من االأمناط 
يف  مبا  ال�صييغ  مبختلف  ال�صكنية 
ال�صاحلة  االأرا�صي  قطع  ذلك 
وغري  املدعمة  احل�رصي  للبناء 
ب�صكرة  واليات  من  بكل  املدعمة 
و  ب�صار   ، اأدرار   ، مترنا�صت   ،

االأغواط .
الذي  ال�صغل  ملف  بخ�صو�ص  اأما 
ال�صائكة  امللفات  بني  من  يعترب 
حاد  �صداع  �صببت  لطاملا  التي 
 ، املحلية  و  املركزية  لل�صلطات 

املعنية  االخت�صا�ص  دوائر  فاإن 
تتوجه نحو ا�صتحداث عدد هائل 
من منا�صب ال�صغل املبا�رص وغري 
منها  تعلق  ما  ،خا�صة  املبا�رصة 
بال�رصكات  �صلة  لها  التي  بتلك 
العاملة  الكربى  النفطية  الوطنية 
االأمر  وهو  الواليات  تلك  برتاب 
الذي يتما�صى مع تعليمات الوزير 
االأول  االأ�صبق عبد املالك �صالل 
منح  �رصورة  على  حتث  التي 
البطالني  لفائدة  التوظيف  اولوية 
مبداأ  تطبيق  �رصط  املحليني 
واالمكانات  االأولويات  ح�صب 

املتاحة .
 ومعلوم اأن اللجان االأمنية املكلفة 
االجتماعي  احلراك  مبتابعة 
بواليات جنوب البالد الكبري ، قد 
حذرت يف تقارير مرفوعة ل�صناع 
العواقب  مغبة  من  بالبالد  القرار 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
التزايد املقلق ملعدالت احلركات 
االحتجاجية ، حيث مت اإح�صاء ما 
احتجاجية  حركة   147 عن  يزيد  
هاته  كتابة  حد  اىل  و  بداية  منذ 
االأ�صطر للمطالبة بالتجاوب اجلاد 
�صكان  و�صفها  التي  مطالبهم  مع 

الواليات املذكورة بامل�رصوعة .
من جهة ثانية فقد طالب املن�صق 
اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين 
تقار  القادر  عبد  الكبري  باجلنوب 
له  مقت�صب  �صحفي  ت�رصيح  يف 
بالبالد  العليا  ال�صلطات  من  معنا 
الداخلية  وزارات  ذلك  يف  مبا 
 ، ال�صكن   ، املحلية  واجلماعات 
ال�صحة ب�رصورة احرتام  ال�صغل و 
ت�صجيل  لتفادي  ال�صكان  مطالب 
وقت   يف   ، خطرية  انزالق  حاالت 
اجلزائر مبخا�ص ع�صري  فيه  متر 

ي�صعب التكهن بنتائجه .

ال�صهر  منت�صف  تدعمت   
اكرب  ثاين  افلو  بلدية  اجلاري 
عا�صمة  بعد  �صكني  جتمع 
الوالية االأغواط ، بغالف مايل 
�صنتيم  ماليري   10 قدره  هام 
يف  النظر  الإعادة  موجهة   ،
االجتماعية  اجلبهة  ان�صغاالت 
مبجاالت  تعلق  ما  خا�صة   ،

التهيئة احل�رصية والعمرانية .
ك�صفت م�صادر حملية لـ »الو�صط 
التابعة  افلو  بلدية  اأن خزينة   «
بـ  تعززت  قد  االأغواط  لوالية 
ينتظر    ، �صنتيم  ماليري    10
ا�صتغاللها يف جت�صيد جملة من 
ظلت  التي  التنموية  امل�صاريع 
غرار  على   ، االإدراج  حبي�صة 
االنارة  ل�صبكة  االعتبار  اإعادة 
  19 عرب  املهرتئة  العمومية 
يغرق يف  يزال  ال  �صكني  جتمع 
عن  يزيد  ملا  الدام�ص  الظالم 
05 �صنوات كاملة ، كما مت اأي�صا 
هام  مايل  غالف  تخ�صي�ص 
لرتميم  �صنتيم  ماليري   5 قدره 
عرب  ال�صوداء  النقاط  و�صيانة 
الداخلية  الطرقات  �صبكة 
الرابطة بني االأحياء ال�صعبية و 

التجمعات ال�صكنية اجلديدة .
واملوارد  الري  بقطاع  اأما 
مبلغ  اقتطاع  مت  فقد  املائية 
االجمالية  التكلفة  من  مايل 
جت�صيد  بغية  املذكورة  املالية 
اأ�صا�صا  تتعلق  عمليات    08
ال�رصف  �صبكة  و�صيانة  برتميم 
املياه  توزيع  قنوات  و  ال�صحي 

ح�صب  لل�رصب  ال�صاحلة 
 ، املتوفرة  االأولية  املعلومات 
كما مت اي�صا اإدراج عملية  دعم 
اأحياء الن�رص -20و 342 و 570 
باالأر�صفة  اجتماعي  م�صكن 
الور�صات  اإطار  يف  وذلك    ،
انطالقتها  املنتظر  التنموية 
ال�صنة  االأول من  الثالثي  خالل 
بعد  مبا�رصة  وذلك  املقبلة 
االدارية  االجراءات  ا�صتكمال 
يف �صبط املناق�صات و التعاقد 
املقاوالتية  املوؤ�ص�صات  مع 
جهة  من   . باالأمر  املعنية 
حملية  جمعيات  طالبت  ثانية 
باأفلو  التنموي  بال�صاأن  مهتمة 
ب�رصورة  الو�صية  ال�صلطات   ،
اإ�صناد العمليات التنموية �صالفة 
مقاوالتية  ملوؤ�ص�صات  الذكر 
الغ�ص  حاالت  لتفادي  موؤهلة 
التي  الربيكوالج  و�صيا�صة 
التنموية  العمليات  نف�ص  طالت 
الربنامج  اطار  يف  امل�صجلة 
اخلما�صي االأ�صبق 2009-2004 
.  مع العلم اأن دائرة افلو كانت 
قد �صجلت خالل ال�صنة اجلارية 
تطالب  احتجاجية  حركة   40  ،
ال�صعبي  املجل�ص  م�صالح 
البلدي بالبلدية نف�صها ب�رصورة 
ال�صكاوى   جملة  مع  التجاوب 
من  لتخلي�صهم  اليها  املرفوعة 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 
يف  مربر  الغري  التاأخر  جراء 

االلتحاق بركب التنمية .
�شيخ مدقن 

القابو عن  �صكان منطقة    طالب 
ال�رصقية  االأحياء  غرار  باقي 
و  ال�صوادق  و  املجاورة  كالزبارة 
املحلية  ال�صلطات  من  احلمادة 
التي  االإلتفاتة  للم�صاكل  �رصورة 
يتخبطون فيها منذ �صنوات طويلة 
، و من ذلك اإفتقار اأحيائهم للتهيئة 
احل�رصية التي �صكل غيابها معاناة 
اإ�صتغرابهم  اأثار  مما    ، حقيقية 
احياء  تهيئة  بعد  خ�صو�صا 

قريبة  منهم . 
قاطني  من  حمدثونا  طالب  و 
مديرية  م�صالح   ، القابو  منطقة 
يف  باالإ�رصاع  البناء  و  التعمري 
برجمة م�صاريع التهيئة و التح�صني 
االأحياء  غرار  على   ، احل�رصي 
عدة  من  ا�صتفادت  التي  اجلديدة 
ناحية  من  ،م�صتنكرين  م�صاريع 
احلرمان   و  التهمي�ص  اأخرى 
ب�صبب  اإهرتاء  عليهم  املفرو�ص 
االإنارة  انعدام  و  الطرقات  
ح�صبهم   - �صاهم  ، مما  العمومية 
االإعتداءات   موؤ�رص  اإرتفاع  يف   -
كما  املنحرفني،  بع�ص  قبل  من 
من  اإمتعا�صهم  عن  هوؤالء  عرب 

الف�صالت  و  القمامات  رفع  تاأخر 
�صاهم  مما  اأيام  لعدة  ترتك  التي 
الكريهة  جلب  الروائح  يف  الو�صع 
منعت  التي  ال�صالة  الكالب  و 
الكثري منهم  التوجه اإىل امل�صاجد 
الع�صاء  و  ال�صبح  �صالتي  الأداء 
مع  �صياق حديثهم  م�صريين يف    ،
معاناتهم  »،  عن  »الو�صط  يومية 
و�صائل  مع  م�صكلتهم  اإىل  اليومية 
قطع  اإىل  ت�صطرهم  التي  النقل 
اإىل  للو�صول  طويلة  م�صافات 
احل�رصي  النقل  حافالت  مواقف 
�صيارات  �صائقي  رف�ص  ب�صبب 
اأحياءهم  اإىل  التوجه  االأجرة  
يف  الطرقات  اإهرتاء  جراء   ،
الداخلية ،وهي املطالب  ال�صوارع 
اأنها مل جتد  ال�صكان  اأ�صاف  التي 
االأذان ال�صاغية من قبل ال�صلطات 
ان  ،اأملني  ال�صاعة  حلد  املحلية 
من  جادة  اإلتفاتة  تكون  هناك 
مقالتي  احمد  الوالية  وايل  قبل 
الواقع  هذا  من  ق�صد  انت�صالهم 
معاناته  ت�صتد  والذي  املزري 

خا�صة خالل مو�صم ال�صتاء . 
�شيخ مدقن 

وجهت ال�شلطات العليا بالبالد تعليمات �شارمة لولة اجلمهورية بجنوب البالد الكبري لإحتواء 
خملفات احلراك الجتماعي التي باتت مالحمه تلوح يف الأفق بالتجاوب مع جملة مطالب ال�شكان 

باملناطق التي �شجل بها احتقان حملي غري م�شبوق .

رفع التجميد عن امل�شاريع ، الإفراج على ال�شكنات ومنا�شب عمل موؤقتة  

اأحمد باحلاج 

 اللجان الأمنية باجلنوب حتذر
 من التزايد املقلق للإحتجاجات 

طرف  من  االأ�صوات  تعالت 
الوطني  الطريق  م�صتعملو 
واليتي  بني  الرابط   01 رقم 
اأجل  من   ، وغرداية  مترنا�صت 
هذا  ازدواجية  مطلب  جت�صيد 
االأخري  الذي  هذا  الطريق 
�صجل به هذا العام 375 حادث 
مرور اليم اأ�صفر عن م�رصع 43 
اخرين   516 واإ�صابة  �صخ�صا 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
خالل هذا العام وفق ما اأوردته 

م�صادرنا .
�صائقي  من  الع�رصات  نا�صد 
النقل  حافالت   ، ال�صاحنات 
و�صائقي  للم�صافرين  العمومي 
وال�صياحية  النفعية  ال�صيارات 
يف حديثهم مع يومية »الو�صط 
»وزير النقل واالأ�صغال العمومية 
اأجل  من  زعالن  الغني  عبد 
الطريق  لدعم  العاجل  التدخل 
بني  الرابط   01 رقم  الوطني 
ومترنا�صت  غرداية  واليتي 

كلم   1400 م�صافة  على  املمتد 
اإذا  خا�صة   ، مزدوجة  بجهة 
علمنا اأن م�صالح الدرك الوطني 
كانت قد �صجلت بهذا الطريق 
االأخرية  اأ�صهر   10 ظرف  يف 
ا�صفر  اليم  مرور  حادث   375
عن م�رصع 43 �صخ�صا واإ�صابة 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   516
عن  احلديث  دون   ، اخلطورة 
التقنية  لـ  امل�صالح  ت�صجيل 
بالطريق  �صوداء  نقطة   67400
حال  الذي  الو�صع  وهو  احلايل 
دون التمكني من انعا�ص احلركة 
اأنواعها  مبختلف  االقت�صادية 
التجار  غالبية  مت�صك  ظل  يف 
االقت�صاديني  واملتعاملني 
نحو  اأن�صطتهم  وجهة  بتغيري 
واليات اأخرى  بذريعة االهرتاء 

امل�صتمر للطريق .
العديد  رفع  فقد  جهتهم  من 
باجلنوب  الربملان  نواب  من 
االأول  للوزير  التما�ص  ال�رصقي 

احمد اأويحي من اأجل التدخل 
اأغلفة  لتخ�صي�ص  العاجل 
ازدواجية  ل�صمان  هامة  مالية 
للتخفيف  املذكور  الطريق 
للمركبات  الكثيفة  احلركية  من 
احلركة  بعث  اعادة  ثم  ومن 

التجارية باعتبار والية غرداية 
همزة و�صل بني خمتلف جهات 
احلدودية  الواليات  و  الوطن 
البالد  بجنوب  بال�صكان  االهلة 

الكبري .
اأحمد باحلاج 

�شجل به 375 حادث اأ�شفر عن م�شرع 43 �شخ�شا 

مطالب باإجناز طريق مزدوج يربط غرداية بتمرنا�ست

موجهة لدعم الأحياء العتيقة 

الأغواط

بلدية اأفلو بالغواط  تتدعم 
بـ10  مليري �سنتيم 

التهيئة احل�سرية و الإنارة 
العمومية مطلب �سكان القابو 
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ت�سطري  مع  املناطق  تلك  بها 
اإ�سرتاتيجية هامة توحي يف الأ�سا�س 
اإيل توفري الإمكانيات املادية والب�رشية 
احلدودية  مناطق  تنمية  على  لل�سهر 
هام  ا�سرتاتيجي  ببعد  تتميز  كونها 
املعيقات  بني  ومن  اجلزائرية  للدولة 
باجي  برج  بلدية  �سكان  تواجه  التي 
خمتار وتيمياوين هي الطريق الرابط 
برج  باجتاه  ادرار  رقان يف  بلدية  بني 
لي�س  باأنه  تيمياوين  ثم  خمتار  باجي 
حتمية  اجنازه �رشورة  واأ�سبح  معبدا 
مما ين�سط تنقل الأ�سخا�س واحلركية 

التجارية خا�سة يف نقل مواد الجناز 
ومتوين املنطقة مبختلف اأنواع ال�سلع 
الثقيل  الوزن  مركبات  اأ�سحاب  لن 
يعانون يف الو�سول على م�سافة تفوق 
ويعطي  العزلة  يفك  كما  كلم   700
اأي�سا  وبه  حركية  اأكرث  للمنطقة 
اجلوية  اخلطوط  عن  ال�سغط  يرفع 
برج  مبنطقة  ال�سكان  لن  اجلزائرية 
ادرار  مبنطقة  تربطهم  خمتار  باجي 
الأ�رشي  الرتابط  خا�سة  ق�سايا  عدة 
وتبقي عند ال�سلطات العليا يف البالد 
الطريق  هذا  لجناز  قائمة  اإرادة 
عجلة  لدفع  وال�سا�سي  املحوري 

التنمية مبناطق احلدود

اأكد مومن اأحممد الوايل املنتدب للمقاطعة الإدارية برج باجي خمتار اإن التوجه الذي تعتزم عليه الدولة بخ�صو�ص تنمية 
مناطق احلدود اعتمادا على ترقية املقومات التي تتميز.

مومن اأحممد الوايل املنتدب لربج باجي خمتار

بو�صريفي بلقا�صم   

اجناز طريق رقان الربج �ضرورة حتمية 

البويرة

البليدة

برج بوعريريج

الطارف

ق�صنطينة 

اجللفة 

�ضكان اأق�يالل ي�ضك�ن الب�ؤ�س واحلرمان

اإعادة بعث م�ضروع 90 �ضكنا اجتماعيا مبقطع لزرق 

م�ضاريع لإجناز 10 مالعب لكرة القدم 

ت�زيع ازيد من 950 وحدة �ضكنية 

جمع 7 اآلف طن من النفايات 
باملدينة اجلديدة علي منجلي 

ت�زيع 1144 قطعة 
اأر�س �ضاحلة للبناء 

جت�سيدا لربنامج رئي�س اجلمهورية 
الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة  و 
وال�ستني لندلع الثورة التحريرية 
املظفرة، اأ�رشف  »حممد للكاتب 
توزيع  على  الطارف  ولية  وايل   »
مبختلف  �سكنية  وحدة   950 ازيد 
من  بلديات  عدة  م�ست  ال�سيغ، 
بح�سور  وكذلك   ، الطارف  ولية 
واملدنية  املحلية  ال�سلطات 
والع�سكرية،العملية التي احت�سنتها 

الولية،  املحا�رشات مبقر  قاعة 
من  ازيد  توزيع  العملية  �سملت 
،وعني  الب�سبا�س  ببلدتي   878
 ، اإيجاري  �سكن   397 منها  الع�سل 
و481 وحدة ب�سيغة البناء الريفي، 
ترحيل  ال�سياق  هذا  يف  مت  حيث 
وايل  واأكد  الب�سبا�س   ببلدية    80
اأكرث  توزيع  �سيتم   انه  الطارف 

2700 قبل نهاية 2018.
رزق اهلل �صريف

مت جمع ما يقارب 7 اآلف طن من 
النفايات يف اأعقاب عملية تنظيف 
اجلديدة  باملدينة  بها  القيام  مت 
اخلروب  ببلدية  منجلي  علي 
اليوم  علم  ما  ح�سب  )ق�سنطينة(، 
التهيئة  موؤ�س�سة  مدير  من  ال�سبت 
عني  و  منجلي  علي  ملدينتي 
واأو�سح  حيول  فريد  النحا�س، 
العملية  هذه  باأن  امل�سوؤول  ذات 
الغربية  التو�سعة  ا�ستهدفت  التي 
للوحدة اجلوارية رقم 20 و الوحدة 
اإطار  يف  تندرج   10 رقم  اجلوارية 
وا�سعة  تطهري  و  تنظيف  عملية 
للمحيط مت اإطالقها �سهر �سبتمرب 
ق�سنطينة  ولية  عرب  املن�رشم 
و  البيئة  على  احلفاظ  بهدف 
ال�سحة العمومية. وتطلبت عملية 
التنظيف التي دامت خم�سة اأيام و 
�سملت هذين الوحدتني اجلواريتني 
ت�سخري 30 �ساحنة و اآليتي �سحن و 
النفايات  وتت�سكل  ثالث جمرفات 
نفايات  من  اأ�سا�سا  املجمعة 

�سلبة، ل�سيما احل�سى الناجم عن 
ور�سات البناء، اإ�سافة اإىل النفايات 
اجلوارية  بالوحدة  املنزلية 
اإي�ساحه.  مت  ما  ح�سب   ،10 رقم 
التنظيف  حملة  اإطالق  ومنذ 
عديد  ا�ستفادت  ق�سنطينة  بولية 
باملدينة  اجلوارية  الوحدات 
اجلديدة علي منجلي و منها على 
و   14 الوحدات  اخل�سو�س  وجه 
13 و 7 و 2 و 20 و 10 من عملية 
عالوة  احل�رشي  للمحيط  تطهري 
ما  ح�سب  البالوعات،  تنقية  على 

اأكده 
بهذه  القيام  ومت  امل�سوؤول  ذات 
م�سالح  مع  بالتعاون  العملية 
الأ�سغال  و  البيئة  مديريتي 
و  الرتقية  ديوان  و  العمومية 
على  عالوة  العقاري  الت�سيري 
م�ساركة عديد املواطنني، ح�سب 
مو�سحا  امل�سدر  ذات  اأردفه  ما 
باأنه مت ت�سخري 90 عونا من عدة 

موؤ�س�سات عمومية  لهذه العملية.

 1144 توزيع  اجللفة  بولية  مت 
للبناء عرب  اأر�س �ساحلة  قطعة 
ما  كذا  و  البلديات  من  عدد 
�سكنية  وحدة   1054 جمموعه 

ذات 
اإيجاري و ذلك  طابع اجتماعي 
وايل  عليه  اأ�رشف  حفل  يف 
بح�سور  �سيف،  توفيق  الولية، 
والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 
جنوب  كلم   75( م�سعد  ببلدية 
توزيع  عملية  ومتت  الولية(. 
العمومية  ال�سكنات  هذه 
بالقطب  املنجزة  الإيجازية 
احل�رشي اجلديد "طريق تقرت 
من  اأجواء  يف  م�سعد  مبدينة   "
الفرحة التي عمت امل�ستفيدين 
الذين مت توزيع عليهم مقررات 
ال�سقق  مفاتيح  و  ال�ستفادة 
الذي  احلفل  هذا  يف  مت  كما 
املحا�رشات  قاعة  احت�سنه 

م�سعد  مبدينة  بلعكف"  "طاهر 
الحتفال  اإطار  يف  املندرج   و 
الثورة  لندلع   64 الـ  بالذكرى 
توزيع   - املجيدة  التحريرية 
ال�ستفادة  مقررات  من  عينة 
بالتجزئات  الأرا�سي  قطع  من 
الجتماعية امل�ستحدثة موؤخرا 
الولية  من  بلديات  ثالث  عرب 
 1144 منها  ا�ستفاد  التي  و 

مواطن.
مع  باملوازاة  توزيع  مت  كما 
من  اإ�ستفادة  مقررة   290 ذلك 
التي  الريفي  ال�سكن  اإعانات 
كل  وهي  بلديات  تخ�س خم�س 
حد  افق  عني  ال�سيوخ  دار  من 
حا�سي  و  القديد  ال�سحاري 
من  بال�ستفادة  وحظي  الع�س 
الريفية  الإعانات  مقررات 
البلدي  اأفراد احلر�س  عدد من 

مبختلف بلديات الولية. 

التابعة  اأقويالل  قرية  �سكان  طالب 
على  الواقعة  العجيبة  بلدية  لإقليم 
 ، البويرة  ولية  �رشق  لكم   25 بعد 
املحلية  لل�سلطات  العاجل  التدخل 
م�ساريع  تخ�سي�س  اأجل  من  والولئية 
تنموية لفائدة قريتهم التي غابت عنها 
ال�ستقالل  فجر  منذ  التنمية  مظاهر 
وجعل  خانقة  عزلة  يف  ادخلها  مما   ،
احلرمان  معاناة  يتكبدون  قاطنيها 
لواقعهم  معاينتنا  وح�سب  والتهمي�س. 
 " الأر�س  يف  "املعذبون  اأ�سار  املرير 
اأنهم يغرقون يف عدة نقائ�س وم�ساكل 
طبعت يومياتهم واأجربتهم على اللجوء 
جعله  مما   ، تقليدية  بطرق  حلها  اإىل 

 ، للغاية  �سعبا  معي�سيا  واقعا  يعي�سون 
فالطريق الوحيد الذي يربطها بالعامل 
اخلارجي يتواجد يف حالة جد كارثية 
ويبقى بحاجة اإىل تهيئة وتعبيد بالنظر 
يواجهونها  التي  الكبرية  املتاعب  اإىل 
�ساءت  كلما  اليومية  تنقالتهم  يف 
الأمطار  وت�ساقطت  اجلوية  الأحوال 
�رشوريات  لأدنى  القرية  تفتقر  كما   ،
قنوات  غرار  على   ، الكرمية  احلياة 
يجرب  ما  ال�رشوب  باملياه  الربط 
طويلة  م�سافات  قطع  على  ال�سكان 
الينابيع  من  ماء  قطرة  على  للح�سول 
جانب  اإىل   ، وهناك  هنا  املنت�رشة 
لطاملا  الذي  الطبيعي  الغاز  غياب 

�سكل حلم �سكان القرية ، الذين �سئموا 
من رحالت البحث عن قارورات الغاز 
ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة   ، البوتان 
البارد الذي تعرف فيه املنطقة برودة 
�سديدة وت�ساقطا كثيفا للثلوج ، وهو ما 
ي�ستدعي �رشورة برجمة القرية �سمن 
املناطق التي لها الأولوية يف ال�ستفادة 
من الربط بهذه املادة احليوية ، التي 
ا�ستفادت منها البلدية الأم وما جاورها 
�ستى  بالقرية  تنعدم  كما   ، قرى  من 
التي  والريا�سية  الرتفيهية  املرافق 
اأوقات فراغهم  لل�سباب بق�ساء  ت�سمح 
اإىل   ، العمل  فر�س  انعدام  ظل  يف 
جانب غياب مركز �سحي يقي ال�سكان 

اب�سط  لتلقي  البلدية  اإىل  التنقل  عناء 
عالج ، واأي�سا انعدام الإنارة العمومية 
التي اجنر عنها انت�سار رهيب لل�رشقة 
وخمتلف  املوا�سي  ا�ستهدفت  التي 
ال�سكان  يطالب  كما   ، املمتلكات 
من  ال�ستفادة  من  متكينهم  ال�سلطات 
بالن�سبة  ، خا�سة  الريفي  البناء  برامج 
 ، الظروف  التي رغم ق�ساوة  للعائالت 
التم�سك  يف  ي�سكنهم  الإ�رشار  زال  ل 
مبمار�سة اأن�سطتهم الفالحية واعتمار 
اإىل  حاجة  يف  تبقى  التي  املنطقة 
لتح�سني  الو�سية  اجلهات  من  التفاتة 

ظروفهم املعي�سية .
اأح�صن مرزوق

بعث  اجلاري  اأكتوبر  �سهر  خالل  اأعيد 
اأ�سغال اجناز حي 90 م�سكن اإجتماعي 
بحي مقطع لزرق بحمام ملوان )�رشق 
البليدة( وذلك عقب توقف الأ�سغال به 
قرابة 13 �سنة، ح�سبما علم من املديرية 
والت�سيري  الرتقية  لديوان  املحلية 
املحلي  املدير  واأو�سح  العقاري 
لديوان الرتقية والت�سيري العقاري، فالق 
للوايل  عمل  زيارة  هام�س  على  �سربة، 
 4 "يف  مت  اأنه  للبلدية،  �رشفة،  ،يو�سف 
امل�رشوع  اإطالق  اإعادة  اجلاري  اأكتوبر 
لزرق  مقطع  مبنطقة  الوحيد  ال�سكني 
اجلبلية بعد توقفه لعدة مرات ملختلف 

الأ�سباب" و عرف هذا امل�رشوع املوجه 
لمت�سا�س ال�سكن اله�س و امل�سجل يف 
 2010/2005 اخلما�سي  الربنامج  اإطار 
يف  توقفا  امل�سوؤول-  لذات  ا�ستنادا   -
م�ساكل  ب�سبب  مرة  من  لأكرث  الأ�سغال 
مت  حيث  اجلبلي  العقار  وم�سكل  تقنية 
بالإ�سافة  به   اخلا�سة  الدرا�سة  اإعادة 
يف  العمل  املقاولني  بع�س  رف�س  اىل 

املناطق النائية .
واأ�سار املتحدث اإىل اأن امل�رشوع الذي 
ارتياح  اأثار  جديدة  انطالقة  عرف 
�سكان املنطقة الذين ل طاملا انتظروه 
ولفت اإىل اأنه مبوجب الدرا�سة اجلديدة 

له غالف مايل  للم�رشوع مت تخ�سي�س 
يقدر ب 200 مليون دج علما اأنه �سينجز 
يف اآجال18 �سهرا ولدى معاينته لأ�سغال 
مراحله  يف  لزالت  الذي  امل�رشوع 
املوؤ�س�سة  على  الوايل  �سدد  الأوىل 
باجال  اللتزام  �رشورة  على  املقاولة 
الإجناز و بدفرت �رشوط ال�سفقة بهدفه 
اقرب  يف  لأ�سحابها  ال�سكنات  ت�سليم 

وقت.
الوايل  تفقد  الزيارة  هذه  �سياق  ويف 
املتوقفة  البلدي  امللعب  اإجناز  اأ�سغال 
هي الأخرى ملدة خم�س �سنوات ب�سبب 
املوؤ�س�سة  طرف  من  مالية  جتاوزات 

هذا  يف  اأمر  حيث  بالجناز  املكلفة 
ق�سائي  اأو  اإداري  حتقيق  بفتح  ال�سدد 
جديد  �رشوط  دفرت  طرح  واإعادة 
تعليمات  �رشفة  واعطى  للم�رشوع. 
على  لل�سهر  والريا�سة  ال�سباب  ملدير 
الريا�سي  املو�سم  يف  وت�سليمه  اإجنازه 
هذه  خالل  الوايل  وقف  كما  املقبل 
الزيارة على عدد من امل�ساريع التنموية 
حيث  املدين  املجتمع  مع  لقاء  وعقد 
املتمثلة  املواطنني  لن�سغالت  ا�ستمع 
وال�سحة  ال�سكن  توفري  يف  اأ�سا�سا 
والتكفل  املياه  �سبكات  اإ�سالح  و 

بامل�ساريع الريا�سية بالبلدية.

اإجناز  املقبلة  ال�سنة  خالل  �سيتم 
القدم  لكرة  مالعب   )10( ع�رشة 
ولية  عرب  ال�سطناعي  بالع�سب 
به  اأفاد  ما  ح�سب  بوعريريج  برج 

الوايل بن عمر بكو�س.
التنفيذي  امل�سوؤول  نف�س  واأو�سح 
ا�ستقبال احت�سنه مقر  خالل حفل 
حملية  اأندية  �رشف  على  الولية 
خمتلف  يف  تن�سط  القدم  لكرة 
�ستنجز  املالعب  هذه  اأن  الأق�سام 

بلديات  عرب  املقبلة  ال�سنة  خالل 
و  للولية  الع�رش  الدوائر  مقر 
القطاعي  الربنامج  اإطار  يف  ذلك 

للتنمية.
الفرق  روؤ�ساء  باملنا�سبة  طماأن  و 
مبا  بان�سغالتهم  التكفل  �سيتم  اأنه 
هو خمول به قانونا م�سريا يف هذا 
اأخذت  قد  الولية  اأن  اإىل  ال�سياق 
حقوق  جميع  ت�سديد  عاتقها  على 
انخراط الأندية التي تن�سط �سمن 

لكرة  الولئية و اجلهوية  الرابطتني 
�رشورة  اإىل  دعاهم  كما  القدم 
اأخرى  متويل  م�سادر  عن  البحث 
من  البلديات  روؤ�ساء  مب�ساهمة 
املقاولني  و  امل�ستثمرين  خالل 
بال�ستثمار  يعرف  مبا  املحليني 
ت�سيري  بقانون  مذكرا  الجتماعي 
بالدرجة  يعتمد  الذي  اجلمعيات 
اأع�سائه  ا�سرتاكات  على  الأوىل 
ن�ساطاته  خيل  مدا  ثم  الهبات  ثم 

ال�سلطات  اإعانات  تاأتي  بعدها  و 
اإىل  باملنا�سبة  اأ�سار  و  العمومية. 
بان�سغالت  التكفل  اإطار  و  اأنه 
ال�سباب و تهيئة الظروف املالئمة 
ملمار�سة الأن�سطة الريا�سية �سيتم 
اإجناز عدة مالعب جوارية بالع�سب 
ت�رشف  حتت  تو�سع  ال�سطناعي 
اأن�سار  داعيا  الأحياء  جمعيات 
النوادي املحلية اإىل التحلي بالروح 
الريا�سية و ترقية مبادئ الت�سامح.
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ُوِلَد على عجٍل يف زقاق املخيم، 
مل تكن مدافع احلرب قد بردت 
تقوى  اخليام  تكن  ومل  بعد، 
مفعماً  الرياح،  مقاومة  على 
التكوين  وم�شاهد  بالأ�شئلة 
الالجئني،  حياة  تد�شن  وهي 
ديجور  يف  ب�شريته  يتبع 
وينده�ش  واملفاهيم  الواقع 
عندما  ال�شماء  قزح يف  لقو�ش 
من  قليال  املطر  ي�شرتيح 
املخيم،  قرميد  على  العزف 
دميومة اندها�ش اأول للذائقة، 
ال�رس  عن  ينتهي  ل  وك�شوؤال 
يت�شع  لن  والوجود،  املعنى  يف 
العمر ل�شتكمال الده�شة، ولن 
ت�شعها اللغة، فليكن كُلّ ما فيها 
ال�شعر  كثافة  مكثفا،  خمت�رسا 
ليت�شاَم  اأو  املخيم،  وتكثيف 
ال�شلبة  العنا�رس  تت�شامى  كما 
اإىل احلالة الغازية دون املرور 
بال�شريورة ال�شائلة، ل وقت اإل 

يف زمن ال�شعر واأرجاء التفعيلة، 
ٌيّ ي�شله بجوهر  كاأمنا حبٌل �رُسّ
ت�شبعه  ول  والأ�شياء،  الظواهر 
والأ�شئلة  اخلفيفة،  الإجابات 
ومت�شلة  ومهملة،  متناثرة 
والظواهر  العنا�رس  كل  من 
�شيء  ول  الروح،  داخل  اإىل 
يجمعها اإل الإيقاع، ذلك البعد 
حوله  تنتظم  والذي  الكامن 
الفيزياء والفكر واملعاد والفن 

وال�شيا�شة،
ويف الدرب اإىل الأ�شياء نتلم�ش 
داخلنا، كاأننا يف اجلوهر نبحث 
عن �شيٍء بعيٍد .. وعّنا، ول �شيء 
يف�رس الأ�شياء يف هذا الركام، 
الروح  �شياغة  من  بّد  فال 
جتولت  التي  القلب  وب�شمة 
حارتنا  اأولد  مع  ومتوجت 
و�شيك�شبري  املطر،  واأن�شودة 
املفكرين  اجتهادات  وكابدت 
و�شعت لدى �شارتر وهمنجواي 
وفت�شت  ال�رسقية،  واخلزانة 
و�رسابي  �شعيد  اأر�شيف  يف 

وعلى  وقطب  والب�رسي 
�شاند،  وجورج  الرازق  عبد 
والأفغاين وعبده ور�شا، وغايل 
�شكري ورجاء النقا�ش، احلقيبة 
كانت  كتفه  على  ال�شغرية 
الأ�شماء  فيها  تتجادل  ملحمة 
والأزمان،  الأجنا�ش  وتتعاي�ش 
ونقداً  وتاريخاً  وفكراً  روايًة 
على  �شيمًة  وكانت  و�شعراً، 
الروؤية  ل�شتيعاب  الروح  لهفة 

والقفز على البعد الرابع،
الروؤية  ا�شتبيان  حماولة  كانت 
ا�شتبيان  حماولتنا  مع  تتماثل 
نقف  عندما  احلدود،  وراء  ما 
الطفولة  �شنِيّ  حداثة  يف  لياًل 
ملحطة  العايل  الر�شيف  على 
الروح  وحتاول  احلديد  ال�شكة 
اجلانب  على  امل�شهد  ت�شور 
حيث  احلدود  من  الآخر 
اأ�شواءُ  بعيٍد  قريٍب  من  تتالألأ 
ال�شليب،  الوطن  »كّبانّيات« 
الغام�شة  بالدنا  بالدنا،  تلك 
وغمو�ش  امل�شهد  غمو�ش 

احلياة  �رس  وغمو�ش  املوت 
وغمو�ش  ال�شيا�شة  وغمو�ش 
وغمو�ش  الأجنبية  اللغات 
�شاحراً  غمو�شاً  امل�شتقبل، 
يف  روا�شبه  يرتك  كان  خميفاً، 
الطفل  تكوين  من  ما  مكاٍن 
لفك  ال�شعي  نواة  رمبا  وي�شّكُل 
وي�شحنها  املعادلة،  رموز 
الالزمني  وبال�شحر  بال�رس 
وامل�شابرة،  بالطاقة  لرفدها 
بعدها  رمبا  احلياة  تكن  مل 
الذي  امل�شار  ذلك  �شلوك  اإل 
خطته تلك املناخات يف جينة 
 DNA الوقت، واجلينات وال 
لروؤية  عبارة �شغرية  اأي�شاً  هي 

مت�شعة كبرية،
عن  الأ�شئلة  تنف�شل  مل 
من  ت�شدر  كاأنها  الأ�شئلة، 
يف�شي  فكلها  واحد،  معني 
والوجد  الإن�شان  اأ�شئلة  اإليها، 
والدين  والتاريخ  وال�شعر 
واملعنى  والوطن  وال�شيا�شة 
واملوت  واحلرية  والن�شوة 

يجمعها  واخللود،  واحلياة 
موجة  وتفعيلة،  واحد  اإيقاع 
وقرار، هما هنا اأي�شاً يف اإيقاع 
الروح واأ�شواقها و�رسها الأول، 

وغمو�شها التام،
اأ�شفار  جمرد  الأمر  يكن  ومل 
احلرب لكن حاديه احلقيقي كان 
مكابدة الواقع الذي كنا نتابعه 
اأو  اخلام�ش  ال�شارع  يف  كاأنك 
على درج ال�شوربون، فقد كانت 
بيته  يف  التلقائية  احللقات 
على  تتوفر  الالجئني  مبخيم 
مراكز  اإليها  ترقى  ل  حوارات 
وقاعات حما�رسات،  درا�شات 
اأجمل  مناخاٍت  يف  وتتنف�ش 

بالتاأكيد من اأِيّهما،
بكثافة  الندها�ش  يكن  مل 
املعنى  و�شحنة  ال�شورة 
الكامنة يف املجاز يف مفردات 
على  عالمًة  اإل  ال�شعر  لغة 
البعد ال�شعري يف روؤيته، مبعناه 
الإيقاعي الن�شجامي واملنفلت 
والوقت،  الكثافة  قيد  من 

املعادلة  تكون  اأن  بد  فال 
وقريبة  وب�شيطة  مده�شة 
مع  ومتناغمة  وجميلة  وممتعة 
فاملعادلة  الإن�شاين،  ر�شيدها 
ان  بّد  ل  الكون  تلخ�ش  التي 
تكون ب�شيطة و�شغرية كما قال 

اآين�شتني،
الرحبة  للروؤية  بّد  ل  وكان 
تلخ�ش  اأن  الوا�شعة  ال�شاملة 
حتقق  يف  الب�شيطة،  عبارتها 
الإن�شان وتكامليته وان�شجامه، 
الوجيزة،  كلمتها  تقول  اأن 
احلق  �رسط  رمبا  فذلك 
فيها،  وامل�شداقية  وال�شدق 
ل  ح�شٌو  العبارة  يف  زائٍد  فكل 
وقد  يليق،  ول  يزيد  ول  يفيد 
الوام�شة  العبارة  تلك  هو  كان 
يف  حتى  الوجيزة،  الب�شيطة 
مرت  التي  املكتنزة  برهته 
كالربق،  خاطفًة  الوقت  على 
اأن تكون دالًّة  فما كان لعبارته 
روؤيتها  وات�شاع  اكتمال  على 

بدون هذا الإيجاز.

اإياد القرا

نتنياهو  جنود  كان  بينما 
ميار�شون القتل والإرهاب على 
حدود غزة ويف �شوارع ال�شفة 
يتفاخر  نتنياهو  كان  الغربية، 
العربي  اخلليج  يف  كالطاو�ش 
اأ�شف  وبكل  لُعمان،  بزيارته 
م�شهد  يف  ُعمان،  ت�شتقبله 
ومل  الفل�شطينيون  يرف�شه 
الأ�شقاء  من  يتوقعونه  يكونوا 

ا�شتقبال  وقبله  العمانيني، 
يف  الإ�رسائيليني  الريا�شيني 

الإمارات ويف قطر.
ل ينكر اأحد ف�شل تلك الدول 
الفل�شطينية،  الق�شية  جتاه 
التطبيع  مل�شرية  العودة  لكن 
من جديد بعد توقفها �شنوات 
للريبة  يدعو  اأمر  طويلة، 
مل�شرية  تكون  اأن  واخل�شية، 
الت�شوية مع الحتالل، و�شمن 
القرن  ب�شفقة  تعرف  ما 

لذلك  نتنياهو  وا�شتغالل 
للت�شلل خلف �شفوف الأ�شقاء، 
�شد  نتنياهو  ي�شتغله  والذي 
بقوله  الفل�شطيني  ال�شعب 
اإنكم معزولون وهو ي�شافر اإىل 

العوا�شم العربية.
الأ�شود  امللف  هو  التطبيع 
به،  القبول  ميكن  ل  الذي 
العربية  ال�شعوب  اأن  وخا�شة 
معه،  تتعاطى  ول  ترف�شه 
ذلك،  يف  الحتالل  وتعزل 

الأن�شطة  جميع  مقاطعة  عرب 
الدول  بع�ش  تقيمها  التي 
بعالقات  معه  ترتبط  التي 
دبلوما�شية، ويف حني يقاطعه 
من  العظمى  الغالبية  تلقائًيا 
والإ�شالمي  العربي  اجلمهور 
الريا�شية  املحافل  كل  يف 
وين�شحب  والفنية،  والعلمية 
من  املت�شابقني  من  العديد 

م�شابقات دولية.
العربي  الر�شمي  ال�شتقبال 

الحتالل  يغري من حقيقة  لن 
الدماء  ي�شفك  الذي  الدموي 
على  ويتاآمر  الأبرياء،  ويقتل 
ويخرتقها،  العربية،  الدول 
وي�شعى لتخريبها وين�رس الفتنة 
ويغذيها، ويعتا�ش على الدماء 
ويدن�ش املقد�شات الإ�شالمية 
تهجري  ويوا�شل  وامل�شيحية، 
اأر�شهم،  من  الفل�شطينيني 

ويغت�شب فل�شطني.
ت�شلل نتنياهو اجلديد �شينتهي 

بف�شل  الزيارة،  بانتهاء  تاأثريه 
الرف�ش ال�شعبي الوا�شع لكيان 
واإ�شالمًيّا،  عربًيّا  الحتالل، 
يف  كبري  ات�شاع  هناك 
ملقاطعة  الدولية  التحركات 
واإن  وامل�شتوطنات،  الحتالل 
تفاخر نتنياهو بهذا الخرتاق 
يتجاوز  ل  بل  �شيئا  ميثل  ل 
�شقيق  منزل  اإىل  الل�ش  ت�شلل 
ما  �رسعان  التي  ال�شحية 

�شتطرده.    

ت�ضّلل خلف �ضفوف الأ�ضقاء
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ولية الأغواط 
 مديرية البيئة

قرار رقم 2031/18 املوؤرخ يف 04 �ضبتمرب 2018 يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول 
درا�ضة مدى التاأثري على البيئة مل�رشوع اإن�ضاء وحدة ل�ضناعة املواد ال�ضيدالنية و 

ال�ضبه �ضيدالنية لفائدة ال�ضيد العبعوب قدور م�ضري وحدة
SARL BEWELL PHARM باملنطقة ال�ضناعية بو�ضاكر ، بلدية االأغواط

املادة االأوىل : ي�رشع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�ضة مدى التاأثري على البيئة 
مل�رشوع اإن�ضاء وحدة ل�ضناعة املواد ال�ضيدالنية و ال�ضبه �ضيدالنية لفائدة ال�ضيد 

العبعوب قدور م�ضري وحدة SARL BEWELL PHARM باملنطقة ال�ضناعية 
بو�ضاكر ، بلدية االأغواط

املادة 02 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية االأغواط ملدة 21 يوما من تاريخ تعليق 
هذا القرار 

املادة 03 : يعني ال�ضيد بن �ضاعة حممد حمافظ حمقق ببلدية االأغواط حيث يكون يف 
متناول املواطنني الإبداء املالحظات حول امل�رشوع .

املادة 04 : يكون االإطالع على ملف التحقيق العمومي للم�رشوع يف �ضجل مبقر بلدية 
االأغواط ح�ضب التوقيت الر�ضمي لالإدارة ما عدا اأيام العطل و االأعياد 

املادة 05 : يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على االأقل على ح�ضاب �ضاحب 
امل�رشوع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية االأغواط و ذلك قبل ثمانية اأيام 08 على 

االأقل من ال�رشوع يف التحقيق العلني .
املادة 06 : يكلف املحافظ املحقق اأي�ضا باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات 
التكميلية الرامية اإىل التو�ضيح العواقب املحتملة للم�رشوع ، و يحرر تقريرا مف�ضال 

ي�ضمل كل تفا�ضيل حتقيقاته و ير�ضله اإىل ال�ضيد الوايل .
املادة 07 : يكلف ال�ضادة : االأمني العام للوالية ، مدير التنظيم و ال�ضوؤون العامة ، 

مدير البيئة ، رئي�س دائرة االأغواط ، رئي�س املجل�س ال�ضعبي لبلدية االأغواط و قائد 
جمموعة الدرك الوطني للوالية ، رئي�س اأمن الوالية ، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ  هذا 

القرار و الذي ين�رش يف م�ضنف القرارات االإدارية للوالية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : عني و�شارة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/00776 رقم الفهر�س: 18/00978 تاريخ 

احلكم: 18/07/09  حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا 
�ضوؤون االأ�رشة علنيا ح�ضوريا كاأول درجة: يف ال�ضكل: قبول 
اإعادة ال�ضري يف الدعوى بعد اخلربة. يف املو�ضوع: اإفراغ 

احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف املو�ضوع بتاريخ 2018/04/23 
جدول:18/00430 فهر�س 18/00626 باإعتماد نتائج خربة 

الطبيب خليفي حممود املودعة باأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 
2018/05/03 حتت رقم 18/96 وبالنتيجة لذلك احلجر على 

املرجع �ضدها يعقوبي الطاو�س بنت رابح املولودة عام: 1988 
مع تخويل وليها القانوين ممثال يف �ضخ�س والدها يعقوبي 

رابح مهمة رعايتها والقيام ب�ضوؤونها االدارية والقانونية، واأمر 
�ضابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�ضري بحكم احلجر على 
�ضجالت احلالة املدنية وعلى هام�س �ضهادة امليالد االأ�ضلية 
اخلا�ضة باملحجور عليها ب�ضعي من النيابة العامة. يتعني على 
الويل ا�ضتئذان املحكمة يف الت�رشفات املذكورة يف املادة 88 
من قانون االأ�رشة. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهارا باجلل�ضة 

العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله، واأم�ضي اأ�ضله من 
طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�ضبط. 

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

حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

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

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

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

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب ، املمثلة من طرف مديرها  
العنوان : �ضارع ارزقي بن بوزيد العنا�رش – اجلزائر

القائم يف حقه )ها( االأ�ضتاذة )ة( بهلول حفيظة 
متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   

-�ضد : داودي عبد اللطيف     العنوان : �ضارع ميلودي مو�ضى زرالدة /اجلزائر     
بال�ضيغة  ، املمهور  الفهر�س 15/07304  رقم  بتاريخ 15/12/09 رقم اجلدول 15/04881  الق�ضم املدين  ال�رشاقة  : حكم �ضادر عن حمكمة  التنفيذي املتمثل يف  ال�ضند  -بناءا 

التنفيذية 
بناءا على حم�رش التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/26

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26 
بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 534 432 77 003

بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/09/09
 بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/10/09

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/10/07 حتت رقم 
04236 /18 ياأذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف حكم 
�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�ضم املدين بتاريخ 15/12/09 رقم اجلدول 15/04881 رقم الفهر�س 15/07304 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية ،القا�ضي ما يلي : )).... يف املو�ضوع 
: احلكم بف�ضخ اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه من الطرفني املدعم بدفرت ال�رشوط رقم 1813 – 2005 املوقع عليه من الطرفني بتاريخ 13-11-2005 ، و بالنتيجة اإلزام 

املدعى عليه) داودي عبد اللطيف ( بدفع القيمة املتبقية من القر�س بدون فائدة يف ذمته  ب : )1.051.940.00دج ( و مبلغ )20.000 دج( كتعوي�س عن عدم تنفيذ االلتزام 
مع حتميل املدعي عليه بامل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف ت�ضجيل الدعوى املقدرة ب 500 دج .....(( 

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رشع يف تنفيذ  ال�ضند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 
الو�شط:2018/10/29الو�شط:2018/10/29الو�شط:2018/10/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان الوطني للمح�رش الق�ضائي 

االأ�ضتاذ بوحية نور الدين ، حم�رش ق�ضائي 
لدى حمكمة حجوط 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن ب : �ضارع غاملي عبد الرحمان – حجوط

م�ضتخرج من قائمة �رشوط البيع
املادة 748 من ق اإ م اإ

نحن االأ�ضتاذ بوحية نور الدين ، املح�رش الق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مقر مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله ، و الوا�ضع ختمه و توقيعه اأ�ضفله 
- بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة حجوط ) الق�ضم العقاري ( بتاريخ : 2018/05/06 رقم الفهر�س : 15/00780 رقم اجلدول : 18/00374 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن نف�س 

املحكمة ،بتاريخ : 2018/09/13 حتت رقم : 2018/797 .
ال�ضادر لفائدة : ورثة املرحومة حجاج اأني�ضة بنت اأحمد و هم :

ال�ضيد حمادو�س طريق بن علي : ال�ضاكن بحي �ضيد علي   ح�ضني   رقم 192 حجوط والية تيبازة  	•  
ال�ضيد حمادو�س مراد بن علي ، ال�ضاكن : حي 500 م�ضكن عمارة01 رقم 17 /حجوط والية تيبازة  	•  

�ضد : 01- ال�ضيد حمادو�س �ضمري معمر بن علي ، ال�ضاكن حي 500 م�ضكن عمارة 01 رقم 17 حجوط تيبازة
        02-ال�ضيدة حمادو�س مونية بنت علي ، ال�ضاكنة حي 500 م�ضكن عمارة 01 رقم 17  / حجوط والية تيبازة 

        03-ال�ضيد حمادو�س براهيم بن علي ، ال�ضاكن حي 500 م�ضكن عمارة 01 رقم 17 / حجوط والية تيبازة 
        04-ال�ضيدة حمادو�س �ضهام بنت علي ،ال�ضاكنة حي 500 م�ضكن عمارة 01 رقم 17/حجوط والية تيبازة 

تعيني العقار
* ح�ضب احلكم و تقرير اخلربة امل�ضار اإليهما اأعاله فاإن العقارين يتمثالن يف م�ضكنني متال�ضقني موجودين يف نف�س احلي و العمارة و نف�س الطابق 

* امل�ضكن االأول : يتمثل يف �ضقة �ضكنية متواجدة بالطابق الرابع من عقاري ذي ملكية م�ضرتكة بحي 500 عمارة 01 رقم 17 ببلدية حجوط والية تيبازة يتكون من ثالثة )03( غرف و مطبخ و حمام 
و مرحا�س و رواق من�رش �رشف ، خزانة ، حائط و بهو م�ضاحتها خم�ضة و �ضتون مرت مربع )65 م2( و كذا ح�ضة 1000/50 من االأجزاء امل�ضرتكة التابعة و التي متثل القطعة رقم 17 من بيان للتق�ضيم 

امل�ضهر باملحافظة العقارية لوالية تيبازة يف 1987/03/14 حجم 40 رقم 124 و ت�ضكل جمموعة رقم 22 من الق�ضم 25 ح�ضب خمطط مل�ضح العام لالأرا�ضي ببلدية حجوط.
* امل�ضكن الثاين : يتمثل يف �ضقة �ضكنية متواجدة بالطابق الرابع من عقار ذي ملكية م�ضرتكة بحي 500 عمارة 01 رقم 17 ببلدية حجوط والية تيبازة يتكون من ثالث غرف )03( و مطبخ و حمام 
و مرحا�س و رواق من�رش �رشف ، خزانة حائط و بهو م�ضاحتها خم�ضة و �ضتون مرت مربع )65 م2( و كذا ح�ضة 1000/50 من االأجزاء امل�ضرتكة التابعة و التي متثل القطعة رقم 19 من بيان للتق�ضيم 

امل�ضهر باملحافظة العقارية لوالية تيبازة يف 1987/03/14 حجم 40 رقم 124 و ت�ضكل جمموعة رقم 22 من الق�ضم 25 ح�ضب خمطط امل�ضح العام لالأرا�ضي ببلدية حجوط 
الثمن االأ�ضا�ضي

ح�ضب تقرير اخلربة و احلكم امل�ضار اإليهما �ضابقا فاإن الثمن االأ�ضا�ضي للبيع حدد كما يلي : 
امل�ضكن االأول مببلغ 7.200.000،00 دج  �ضبعة ماليني و ماءتني األف دينار جزائري 
امل�ضكن الثاين  مببلغ 7.200.000،00 دج  �ضبعة ماليني و ماءتني األف دينار جزائري

تاريخ و �ضاعة جل�ضة االعرتا�ضات و مكان انعقادها 
يوم االأربعاء املوافق ل : 2018/11/14 على ال�ضاعة العا�رشة �ضباحا )10:00 ( مبكتب رئي�س حمكمة حجوط.

املح�شر الق�شائي 

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

حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

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

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

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

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب ، املمثلة من طرف مديرها  
العنوان : �ضارع ارزقي بن بوزيد العنا�رش – اجلزائر

القائم يف حقه )ها( االأ�ضتاذة )ة( بهلول حفيظة 
متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   

-�ضد : لبي�س حممد    العنوان : طريق الكثبان الرملية – ال�رشاقة    
-بناءا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف : مالحقة رقم حكم �ضادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�ضم املدين بتاريخ 15/12/23 رقم اجلدول 15/05283 رقم الفهر�س 15/07678 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

امل�ضلمة بتاريخ 2017/06/14
بناءا على حم�رش التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/26

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/26 
بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 534 503 77 003

بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/09/09
 بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/10/10

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/10/07 حتت رقم 04237 /18 
ياأذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/26  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف حكم �ضادر عن حمكمة ال�رشاقة 
الق�ضم املدين بتاريخ 15/12/23 رقم اجلدول 15/05283 رقم الفهر�س 15/07678 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2017/06/14 القا�ضي ما يلي : )).... يف املو�ضوع : احلكم بف�ضخ 
اتفاق القر�س بدون فوائد املوقع عليه من الطرفني املدعم بدفرت ال�رشوط رقم 1781 – 2006 املوقع عليه من الطرفني بتاريخ 2006/09/27 ، و بالنتيجة اإلزام املدعى عليه) لبي�س خمتار( 

بدفع مبلغ القر�س املقدرة ب : )803.792.00 دج ( و مبلغ )20.000 دج( كتعوي�س عن عدم تنفيذ االلتزام 
مع حتميل املدعي عليه بامل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف ت�ضجيل الدعوى املقدرة ب 500 دج .....(( 

-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رشع يف تنفيذ  ال�ضند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 
  

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

حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

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

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

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

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : ال�ضندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء وكالة تيبازة 
الكائن مقرها: نهج بهلوان حممد القليعة والية تيبازة 

القائم يف حقه )ها( االأ�ضتاذة )ة( بهلول حفيظة 
متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   

-�ضد : �ضكندري ر�ضا – �ضناعة املجوهرات -     العنوان : �ضارع عبد العزيز ر�ضوان رقم 60درارية      
-بناءا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف : مالحقة رقم 474 املوؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رشاقة مبوجب اأمر املمهور بال�ضيغة التنفيذية املوؤ�رش عليها من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط 

لدى حمكمة ال�رشاقة 
بناءا على حم�رش التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/06/25  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/06/25

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/06/25 
بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 134 524 77 004

بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/08/13
 بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/08/06

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/10/07 حتت رقم 04238 
/18 ياأذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/06/25  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف مالحقة رقم 474 املوؤ�رش 
عليها من طرف رئي�س حمكمة ال�رشاقة مبوجب اأمر املمهورة بال�ضيغة التنفيذية املوؤ�رش عليها من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة �رشاقة املت�ضمنة  : )).... كلف مدين باملبالغ 
امل�ضتحقة بالعنوان اال�ضرتاكات االأ�ضا�ضية و الزيادات و / اأو الغرامات على التاأخري املرتبطة بها و كذا م�ضاريف التبليغ املتعلقة بالفرتة من الثالثي الثالث 2009 من الثالثي االأول 2011 
التبليغ /  التاأخري املوؤقتة /  م�ضاريف  الـتاأخري 62.433.00دج زيادات على  التاأخري 230.509.92 دج غرامات على  اأ�ضا�ضية 235.600.00 دج زيادات على  و املف�ضلة كاالتي ا�ضرتاكات 

املجموع 528.542.92 دج 
حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ خم�ضمئة و ثمانية و ع�رشون األف و خم�ضمائة و اثنان و اأربعون دينار جزائري و اثنان و ت�ضعون �ضنتيم .

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

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

ال�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئر مرادراي�س 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
الكائن مكتبه بحي ارماف عمارة ا5

�شوفايل دايل ابراهيم –اجلزائر-
الهاتف/0770.33.29.50/05.40.01.52.32

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد انقا�س الع�شر بجريدة يومية وطنية 
املادة -750-749من قانون الجراءات املدنية و الدارية

الوا�ضع  بالعنوان املذكور اعاله و  الكائن مكتبه  –حم�رش ق�ضائي-لدى حمكمة بئر مرادراي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر  الكرمي  نحن اال�ضتاذ/�رشابي عبد 
ختمه و املوقع ادناه 

لفائدة/دراب فاطمة الزهراء ال�ضاكنة ب 02 احلي الرئي�ضي العا�ضور اجلزائر 
�ضد /دراب ف�ضيلة ال�ضاكنة بحي اال�ضفدال احمد حميوز عمارة ا 04 رقم 65 بن عكنون 

بناءا على/ احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئر مرادراي�س الق�ضم العقاري بتاريخ 2015/10/29 رقم اجلدول 15/03687 
رقم الفهر�س 15/08099 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2016/05/08 حتت رقم 2016/1251

و بناءا على/امر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة العقارية ملحكمة بئر مرادراي�س بتاريخ 2017/01/11 حتت رقم 2016/126 
نعلن للجمهور بانه �ضي�رشع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل يف �ضقة �ضكنية ذي ملكية م�ضرتكة تقع بحي اال�ضفدال احمد حميوز عمارة ا 04  رقم 65 بن عكنون 
تقع بالطابق االول لعمارة ت�ضتمل على اربعة)04( غرف مطبخ حمام مرحا�س و توابع تبلغ م�ضاحتها ثمانية و �ضبعون مرت مربع 78م و ن�ضبة واحد وع�رشون جزء من 
االلف 1000/21 من االجزاء امل�ضرتكة للح�ضة رقم 03 و هذا ح�ضب اجلدول الو�ضفي للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف 1985/05/13 حجم 196 رقم 
09 املعدل بتاريخ) 1996/12/16 (جملد 16 رقم 24 على ا�ضا�س �ضعر افتتاحي قدره بعد انقا�س  الع�رش 10/1  قدره واحد و ع�رشين مليون و اربعمائة و خم�ضة االف 

و ثالثمائة و اربعة وثمانون دينار جزائري) 21.405.384.00 دج (ل�ضالح اعلى و اخر مزايد يوم 2018/11/06
مبحكمة بئر مرادراي�س الكائنة ب�ضعيد حمدين بئرمرادراي�س اجلزائر العا�ضمة قاعة البيوع العقارية قاعة 02 على ال�ضاعة 13.00�ضا زواال 

�رشوط البيع /ا�ضافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2016/11/06 حتت رقم 2016/102 فان الرا�ضي عليه 
املزاد يتحمل االعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اجل 08 ايام املوالية لر�ضو 

املزاد 
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة بئرمرادراي�س او بديوان املح�رش الق�ضائي الكائن 

مكتبه بالعنوان املذكور اعاله .

الو�شط:2018/10/29الو�شط:2018/10/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة 
قرار رقم : 2773 موؤرخ يف 21 اأكتوبر 2018

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع ا�شتغالل
موؤ�ش�شة م�شنفة » حمطة طرقات«

اإن وايل والية اجللفة 
- مبقت�ضى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم االإقليمي للبالد .

- مبقت�ضى القانون رقم 10/03 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ضتدامة 
- ال �ضيما املواد 02 ، 03 18 ، 25 ، 44 ، 45 ،72 ، 73 ، 74 ، 107

- مبقت�ضى القانون 20/04 املوؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق بالوقاية من املخاطر الكربى و ت�ضيري الكوارث يف اإطار التنمية امل�ضتدامة 
- مبقت�ضى القانون 07/05 املوؤرخ يف 2005/04/28 املعدل و املتمم ، املتعلق باملحروقات 

- مبقت�ضى القانون 12/05 املوؤرخ يف 2005/08/04 املتعلق باملياه املعدل و املتمم .
مبقت�ضى القانون 02/11 املوؤرخ يف 2011/02/17 املتعلق باملجاالت  املحمية يف اطار التنمية امل�ضتدامة 

- مبقت�ضى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�ضى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بالوالية 

- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة االإدارة العامة للوالية هياكلها 
- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم و ال�ضوؤون العامة و االإدارة املحلية و قواعد  . 

تنظيمها و عملها .
مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 

- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 
- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 145/07 بتاريخ 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�ضادق على درا�ضة و موجز التاأثري على 

البيئة .
- نظرا لربقية ال�ضيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية رقم 2312 املوؤرخة يف 2018/09/27 املت�ضمنة تعيني ال�ضيد توفيق �ضيف وايل 

لوالية اجللفة .
نظرا للقرار الوالئي رقم 089 بتاريخ 2018/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف ميدان املالئمة وعدم املالئمة عرب الوالية ل�ضنة 2018 

- نظرا الإر�ضال ال�ضيد مدير البيئة رقم 868 بتاريخ 2018/05/24 املت�ضمن طلب فتح حتقيق عمومي مل�رشوع ا�ضتغالل موؤ�ض�ضة م�ضنفة »حمطة طرقات » 
ببلدية حا�ضي بحبح لفائدة ال�ضيد زعرت عبد القادر 

 
تابع للقرار الوالئي رقم 2773 بتاريخ 21 اأكتوبر 2018

يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول م�رشوع ا�ضتغالل
موؤ�ض�ضة م�ضنفة » حمطة طرقات«

اأر�س املراد  اأمالك الدولة لوالية اجللفة لقطعة  - نظرا لعقد منح االمتياز بالرتا�ضي رقم 620 من �ضجل العقود االإدارية ل�ضنة 2017 ال�ضادر عن مديرية 
ممار�ضة الن�ضاط على قاعدتها الكائنة بالطريق الوطني رقم 01 ق�ضم 06 جمموعة ملكية 02 ببلدية حا�ضي بحبح لفائدة ال�ضيد زعرت عبد القادر 

باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
يقرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول م�رشوع ا�ضتغالل موؤ�ض�ضة م�ضنفة »حمطة طرقات » الكائنة بالطريق الوطني رقم 01 ق�ضم 06 جمموعة ملكية 02 
ببلدية حا�ضي بحبح لفائدة ال�ضيد زعرت عبد القادر .

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى التاأثري على البيئة ، و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�رشوع.
املادة 03 : يعني ال�ضيد بن عي�ضى �ضوقي رئي�س فرع التعمري و البناء و الهند�ضة املعمارية بدائرة حا�ضي بحبح حمافظا حمققا لهذا الغر�س و يف حالة ال�رشورة 

يخلفه ال�ضيدين م�ضباح يو�ضف رئي�س فرع التجهيزات العمومية بحا�ضي بحبح 
املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب املوؤ�ض�ضة .

املعنيني  املواطنني  يو�ضع حتت ت�رشف  البلدي  ال�ضعبي  رئي�س املجل�س  عليها من طرف  موؤ�رش  و  �ضجل مرقم  بفتح  يقوم املحافظ املحقق   :  05 املادة 
بالتحقيق العمومي لت�ضجيل مالحظاتهم و اأراءهم حول امل�رشوع خالل مدة �ضهر واحد : ابتداء من ن�رش االإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية املعنية بعد 

ن�رشها يف ال�ضحف اليومية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي ، يقوم رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي للبلدية بقفل �ضجل التحقيق و ار�ضاله اإىل ال�ضيد وايل الوالية ) مديرية 

التنظيم و ال�ضوؤون العامة ( مقرونا براأيه و براأي املحافظ املحقق ال�رشيح حول هذا امل�رشوع.
املادة 07 : يكلف ال�ضادة : االأمني العام للوالية ، مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة ، مديرية البيئة ، مدير الطاقة ، مدير ال�ضناعة و املناجم ، مدير امل�ضالح 
الفالحية ، مدير احلماية املدنية ، رئي�س دائرة حا�ضي بحبح ، رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية حا�ضي بحبح ، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي 

�ضين�رش يف م�ضنف القرارات االإدارية للوالية . 
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مع  خا�ص  حوار  يف  م�سلم،  وقال 
لالإعالم":  الفل�سطيني  "املركز 
طبيعي  جزء  العودة  م�سريات  اإن 
يف  الفل�سطيني  لل�سعب  وحق 
على  م�سدداً  االحتالل،  مقاومة 
ا�ستباك حقيقية  "حالة  اأنها متثل 

مع االحتالل االإ�رسائيلي".
هذه  ت�ستمر  اأن  "يجب  واأ�ساف: 
لنا، حتى ال  امل�سريات، وهي حق 
حترير  اأو  العودة  يف  حقنا  نفقد 
حقنا  عن  �سكتنا  واإذا  فل�سطني، 
راح، واإذا �سكتنا عن املقاومة نفقد 
حقنا يف املقاومة الحقاً"، م�سددا 
امل�سرية  ت�ستمر  اأن  اأهمية  على 
واأن يكون اال�ستباك مع "اإ�رسائيل" 
العودة  ومب�سريات  املقاومة  يف 
العودة،  يف  حقنا  على  "للح�سول 
ت�ستمر  اأن  حقوقنا"يجب  وجميع 
هذه امل�سريات وهي حق لنا، حتى 
ال نفقد حقنا يف العودة اأو حترير 
حقنا  عن  �سكتنا  واإذا  فل�سطني، 
ا�ستباك  "هذا  اأن  راح و�سدد على 
دائم ولي�ص ا�ستباكا مرحليا، ولي�ص 
ا�ستباكا اليوم اأو غداً .. هذا طلب 
م�ستمر، وهذه حالة ا�ستباك وهي 
حالة م�سريات العودة رغم ما فيها 

من دماء واآالم كثرية".
املا�سي،  مار�ص  نهاية  ومنذ 
م�سريات  يف  فل�سطينيون  ي�سارك 
الفا�سل  ال�سياج  قرب  �سلمية، 
الفل�سطينية  واالأرا�سي  غزة  بني 
املحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة 
الالجئني اإىل مدنهم وقراهم التي 
اإىل جانب  ُهجروا منها يف 1948، 

ك�رس احل�سار عن غزة.
تلك  االإ�رسائيلي  االحتالل  ويقمع 
حيث  بعنف،  ال�سلمية  امل�سريات 
املتظاهرين  على  النار  يطلق 
بكثافة، وقنابل الغاز، وي�ستهدفهم 
مبا�رسة؛ ما اأدى اإىل ا�ست�سهاد 222 

مواطًنا واإ�سابة 22 األًفا اآخرين. 

الويل لـ "اإ�رسائيل"!

املقاومة  اأن  على  م�سلم  و�سدد 

االحتالل  ملواجهة  القانون  هي 
"من  نهج  راف�ساً  "االإ�رسائيلي"، 
وال�ساروخ  البارود  عنفوان  يرى  ال 
حالة  يف  ويعي�ص  الفل�سطيني، 
اإخماد وقول اإن ال�ساروخ م�ص نافع 
واملقاومة م�ص نافعة"،وقال: "من 
يقيد اليد الفل�سطينية من مقاومة 
ال�سفة  يف  االإ�رسائيلي  االحتالل 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  هي  الغربية 
فالويل  ذلك  ال�سلطة  تركت  واإن 

الإ�رسائيل من املقاومة".
من  الفل�سطينية  اليد  يقيد  "من 
االإ�رسائيلي  االحتالل  مقاومة 
ال�سلطة  هي  الغربية  ال�سفة  يف 
ال�سلطة  تركت  واإن  الفل�سطينية 
من  الإ�رسائيل  فالويل  ذلك 
غزة  "قطاع  وتابع:  املقاومة" 
يجب  وعليها  املحررة،  القوة  هي 
اأن تقام الدولة الفل�سطينية ولي�ص 
يف ال�سفة الغربية"، م�سرياً اإىل اأن 
منظمة التحرير الفل�سطينية قالت 
�سرب  اأي  الدولة على  "�ستقيم  اإنها 
اأر�ص فل�سطني، وال�سرب  يحرر من 
ولي�ص  غزة  هي  املحرر  الوحيد 

ال�سفة الغربية".
للمقاتل  التحية  م�سلم  ووجه 

نعالوة  اأ�رسف  املقاوم  املطارد 
احلقيقي  املقاتل  هو  "ها  قائاًل: 
�سوتي  اأرفع  واأنا  مكان،  اأي  يف 
وال�سالح  املقاومة  واأحيي 
م�سريات  واأحيي  الفل�سطيني 
لكل  "التحية  العودة"،واأ�ساف: 
والثكاىل  واليتامي  هوؤالء اجلرحى 
والنا�ص امل�ساركني يف امل�سريات، 
باأن  اأجلهم  من  �سالتي  واأرفع 

يخفف ربنا هذا العناء عنهم".
و�سدد على اأن ال�سعب الفل�سطيني 
يد  اأفلتت  "واإذا  مقاوم،  بطبيعته 
مقاوماً  كله  ف�سيكون  ال�سعب  هذا 
ب�رسا  تعاملنا  مل  "اإ�رسائيل"  الأن 
والغ�سب  كحيوانات،  عاملتنا  بل 
اإ�رسائيل �سيكون  الفل�سطيني على 
ر�سالته  م�سلم  جداً"ووجه  عنيفاً 
قائاًل:  ال�سفة  يف  ال�سلطة  اإىل 
"ر�سالتي لها وا�سحة، ل�سنا بحاجة 
وال  لوزراء  وال  ل�سلطة  وال  الأو�سلو 
ونحن  االحتالل،  حتت  موؤ�س�سات 
ال�سعب  بحاجة الأن نطلق يد هذا 
يتحمل  حتى  االحتالل،  حتت 

االحتالل ماأزقه".
 نقل ال�سيادة!

ال�سيادة  نقل  �رسورة  واأكد 
التحرير  ومنظمة  الفل�سطينية 
قطاع  اأو  اخلارج  اإىل  الفل�سطينية 
غزة "الأن غزة هي اجلزء املحرر 
من فل�سطني ومن غزة نقود �سعبنا 
ق�سة  لي�ست  ق�ستنا  للتحرير". 
حترير،  ق�سة  ق�ستنا  بل  �سالم، 
ولي�ص مهادنة، وق�ستنا لي�ست �سفة 
غربية، بل فل�سطني من بحرها اإىل 
نهرها، وق�ستنا لي�ست اأكل و�رسب 

ونوم، بل كرامة وعزة وعودة".
وتابع: "ق�ستنا لي�ست ق�سة �سالم، 
ولي�ص  حترير،  ق�سة  ق�ستنا  بل 
�سفة  لي�ست  وق�ستنا  مهادنة، 
بحرها  من  فل�سطني  بل  غربية، 
اأكل  لي�ست  وق�ستنا  نهرها،  اإىل 
وعزة  كرامة  بل  ونوم،  و�رسب 
وعودة"و�سدد على اأنه ال ي�ستطيع 
على  يكون حدودها  بدولة  القبول 
"دولتي  حدود عام 1967م، قائاًل: 
�سعبي  الأن  النهر،  اإىل  البحر  من 
بل  الغربية فقط،  ال�سفة  لي�ص يف 
هو انت�رس يف العامل كله، ومن حقه 
اأن يعود والغزاة حملهم مطرح ما 

اأجوا".

حّيا ع�سو الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�سرة املقد�سات، الأب مانويل م�سلم، اأهايل 
قطاع غزة على �سمودهم اأمام احل�سار "الإ�سرائيلي"، وم�ساركتهم امل�ستمرة يف 

م�سريات العودة الكربى.

ع�سو الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�سرة املقد�سات، الأب مانويل م�سلم

م�سريات العودة حالة ا�ستباك حقيقية مع "اإ�سرائيل"

األف   20 بناء  على  "اإ�سرائيل" ُت�سادق 
وحدة ا�ستيطانية يف "معاليه اأدوميم"

هيوم"  "ي�رسائيل  �سحيفة  اأفادت 
حكومة  اأن  االأحد  اأم�ص  العربية، 
�سادقت  "االإ�رسائيلي"  االحتالل 
على بناء 20 األف وحدة �سكنية يف 
م�ستوطنة "معاليه اأدوميم" �رسقي 

القد�ص املحتلة.
اإنه  العربية،  ال�سحيفة  وقالت 
من  التخوف  من  طويلة  فرتة  بعد 
يوم  مت  ال�سيا�سية،  املواجهات 
على  التوقيع  املا�سي  اخلمي�ص 
واالإ�سكان  البناء  وزارة  بني  اتفاق 
اآالف  لبناء  اأدوميم  معاليه  وبلدية 
واأ�سارت  اال�ستيطانية  الوحدات 
االتفاقية،  توقيع  "مع  اأنه  اإىل 
يف  البدء  املمكن  من  �سيكون 

�ست�سمح  التي  التطوير  اأعمال 
ببناء 470 وحدة ا�ستيطانية تتمتع 

مبوافقة �سيا�سية".
واأ�سافت اأن الوحدات اال�ستيطانية 
تقرب  والتي  االتفاق،  املتبقية يف 
"�ستخ�سع  وحدة،  األف   20 من 

ملوافقة اجلهات ال�سيا�سية".
واالإ�سكان  البناء  وزير  عن  ونقلت 
يواآب  اأبيب"،  "تل  حكومة  يف 
االتفاقية  بتوقيع  ترحيبه  غالنت، 
اإىل تطوير  "التي �ستوؤدي  ال�ساملة 
وزيادة كبرية يف عدد �سكان معاليه 

اأدوميم".
اإىل  هيوم"،  "ي�رسائيل  ونبهت 
الوحدات  اإىل  باالإ�سافة  اأنه 

�ستقام  اجلديدة،  اال�ستيطانية 
للموؤ�س�سات  مباٍن  امل�ستوطنة  يف 
كن�ص  بينها  من  والتعليم،  العامة 
اأطفال  وريا�ص  ومدار�ص  يهودية، 
وقاعات  جماهريية  ومراكز 
م�ستوطنة  منطقة  وتعد  ريا�سية 
عليها  يطلق  التي  اأدوميم  معاليه 
املناطق  اأكرث  من   ،)E1 )منطقة 
ح�سا�سية من ناحية اأن البناء فيها 
"حل  لـ  ممكن  التزام  اأي  يناق�ص 
عدة  نظرت  اأن  و�سبق  الدولتني". 
يف  متتالية  "اإ�رسائيلية"  حكومات 
لفر�ص  املنطقة،  هذه  يف  البناء 
"وقائع على االأر�ص" ول�سمان بقاء 
معاليه اأدوميم، التي ي�ستوطن فيها 

يهودي، مت�سلة  األف م�ستوطن   40
كونها جيب  من  بداًل  القد�ص،  مع 
يهودي منعزل، يف حال اإن�ساء دولة 
فل�سطينية. وقد واجهت حماوالت 
�سديدة.  دولية  معار�سة  البناء 
يف  البناء  اإّن  الفل�سطينيون  ويقول 
هذه املنطقة �سوف يلغي اإمكانية 
اإن�ساء توا�سل جغرايف بني االأجزاء 
ال�سمالية واجلنوبية لل�سفة الغربية 
ياأتي  القرار  هذا  اأن  اإىل  ي�سار 
�سلطات  فيه  اأ�سدرت  وقت  يف 
اخلان  قرية  بهدم  اأمرا  االحتالل 
املجاورة  الفل�سطينية  االأحمر 
)�رسقي القد�ص املحتلة(، وترحيل 

�سكانها. 

 الأ�سري خ�سر عدنان يدخل يومه 
الـ 57 يف اإ�سرابه عن الطعام

اأعرا�س ال�سهادة تتعانق 
بني غزة وال�سفة

وا�سل االأ�سري يف �سجون االحتالل 
املتوا�سل  اإ�رسابه  عدنان  خ�رس 
عن الطعام لليوم الـ57، حيث اقرتب 
توقف  الثاين دون  �سهره  اإنهاء  من 
القد�ص  "مهجة  موؤ�س�سة  وقالت 
االأ�سري  اإن  واالأ�رسى"،  لل�سهداء 
يخو�ص  زال  ما  عدنان  خ�رس 
لليوم  الطعام  اإ�رسابا مفتوحا عن 
العتقاله  رف�سا  التوايل  على   57
زيارة  من  منعه  و�سط  التع�سفي 
حماميه اأو عائلته، حيث ال تعرف 
جراء  املرتدية  ال�سحية  ظروفه 

االإ�رساب واالإهمال الطبي.
كل  القد�ص"  "مهجة  وطالبت 
االإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات 
ب�سئون  تعنى  التي  واجلمعيات 
لل�سليب  الدولية  واللجنة  االأ�رسى 
االأحمر بـ"التدخل الفوري لل�سغط 
�سيا�ساته  لوقف  االحتالل  على 
التع�سفية للنيل من اأ�رسانا وانتهاك 
التي كفلتها كل املواثيق  حقوقهم 
يف  وحقهم  الدولية،  واالتفاقيات 
عزلهم  اأثناء  باملحامني  االلتقاء 

واإ�رسابهم".

الهامات  واأعلى  االأكتاف  على 
يف  ال�سهداء،  جثامني  حملت 
لالأ�سبوع  وفخر  عز  مواكب 
وغزة،  اهلل  رام  بني  ما  الثاين 

لتحدد معامل وحدة الوطن.
ورايات  فل�سطني  اأعالم 
وال�سفراء  اخل�رساء  الف�سائل 
تعانقت  وال�سوداء،  واحلمراء 
وبها  الت�سييع  م�سريات  يف 
وهي  ال�سهداء،  اأج�ساد  لفت 
ال�سهادة  اأعرا�ص  يف  تزف 
ورام  البرية  حمافظة  ففي 
�سارك  املحتلة،  بال�سفة  اهلل 
ظهر  �سالة  عقب  املئات 
ت�سييع  م�سرية  يف  اليوم 
لدادوة  اأحمد  عثمان  ال�سهيد 
�سعبية  ومب�ساركة  عاما(   33(
والف�سائل  القوى  من  وا�سعة 
انطلق  واالإ�سالمية،  الوطنية 
منزل  من  اجلنائزي  املوكب 
قرية  يف  لدادوة  ال�سهيد 
غرب  �سمال  الغربية  املزرعة 
نظرة  اإلقائهم  عقب  اهلل  رام 
مقربة  جتاه  عليه،  الوداع 
القرية، و�سط هتاف اجلماهري 
نفديك  بالدم  "بالروح  لل�سهيد 
ومطالبتهم  �سهيد"،  يا 
جرمية  على  بالرد  للف�سائل 
االنتقام  "االنتقام  االحتالل 
واأكد  ق�سام".  ويا  �رسايا  يا 
القيادي  يو�سف  ح�سن  ال�سيخ 
يف حركة املقاومة االإ�سالمية 
"حما�ص" اأن دماء ال�سهداء لن 
تذهب هدرا حتى ينال �سعبنا 
اأن  كافة، م�سددا على  حقوقه 
ذرة  باأي  تعرتف  لن  حركته 
ال�سعب  لغري  االأر�ص  هذه  من 
ا هذه الدماء  الفل�سطيني، عاًدّ
للم�رسوع  احل�سني  احل�سن 
الوطني،وعّد يو�سف يف كلمته 
امل�ساركة  الت�سييع  خالل 
جميع  من  الوا�سعة  ال�سعبية 
والوطنية  االإ�سالمية  القوى 
اإىل  ت�سري  ال�سهيد،  جنازة  يف 
العمل  هو  يجمعها  ما  اأن 
والت�سحيات،  والدماء  املقاوم 
العنوان  هم  ال�سهداء  واأن 
الوحيد ل�سعبنا حتى ينعتق من 

االحتالل.

�سهداء غزة

اآالف  �سيع  غزة،  قطاع  ويف 

ال�سبت  اليوم  املواطنني 
ارتقوا  �سهداء   5 جثامني 
االحتالل  قوات  بر�سا�ص 
اجلمعة،  اأم�ص  "االإ�رسائيلي" 
م�سرية  يف  م�ساركتهم  اأثناء 

"العودة" �رسق قطاع غزة.
بني  بلدة  جماهري  وودعت 
خانيون�ص،  �رسق  �سهيال 
تيم  اأبو  ن�سار  ال�سهيد  جثمان 
)19 عاما(، وال�سهيد اأحمد اأبو 
انطلق  حيث  )22عاما(،  لبدة 
م�سجد  من  الت�سييع  موكب 
حمزة و�سط البلدة اإىل مثواهم 

االأخري يف مقربة ال�سهداء.
املدينة،  اأهايل  �سيع  كما 
 23( �سعث  عاي�ص  ال�سهيد 
ا�ست�سهد  الذي  عاما(، 
االحتالل  قوات  بر�سا�ص 
خزاعة،  �رسق  االإ�رسائيلي 
وما  �سامدة  "غزة  جمعة  يف 
على  ال�سالة  واأديت  برتكع". 
"اأهل  م�سجد  يف  ال�سهيد 
خان  مدينة  و�سط  ال�سنة" 
قبل  القطاع،  جنوبي  يون�ص 
اإىل  الت�سييع  تنطلق م�سرية  اأن 

املقربة الغربية للمدينة.
ويف م�سجد "ال�سهداء" مبخيم 
القطاع،  و�سط  "الن�سريات" 
جثمان  على  امل�سيعون  �سلى 
 23( عقل  جماهد  ال�سهيد 
فجر  ا�ست�سهد  الذي  عاما(، 
التي  باإ�سابته  متاأثرا  اليوم 

اأ�سيب بها اأم�ص.
ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
�ساعة  يف  "عقل"  ا�ست�سهاد 
متاأثرا  اليوم،  فجر  من  مبكرة 
بها  اأ�سيب  التي  بجراحه 
االإ�رسائيلي  اجلي�ص  بر�سا�ص 
اأم�ص. ويف �سمال قطاع غزة، 
ال�سهيد  جثمان  االآالف  �سيع 
 27( النبي  عبد  خالد  حممد 
عاما( من �سكان جباليا البلد، 
اجلمعة  اأم�ص  اأ�سيب  الذي 
راأ�سه  يف  االحتالل  بر�سا�ص 
تظاهرة  يف  م�ساركته  خالل 
ومنذ  جباليا  �رسق  العودة 
 30 يف  العودة  م�سرية  انطالق 
ا�ست�سهد  املا�سي،  مار�ص 
واأ�سيب  غزة  يف  مواطًنا   222
22 األًفا اآخرين، بينما ا�ست�سهد 
ال�سفة  يف  الع�رسات  واأ�سيب 
الغربية املحتلة يف مواجهات 
مع قوات االحتالل ال�سهيوين. 
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ت�رصيحات  يف  ال�صحفيون  وراأى 
اإكرام  اأنه من  منف�صلة للأنا�صول، 
ودفنه،  تكفينه  الإ�صلم  امليت يف 
بتطبيق  تقوم  التي  ال�صعودية  واأن 
هذه  جيداً  تعي  اهلل،  �رصيعة 

الأهمية وقد�صيتها. 

معتز مطر: �صحفي 
م�صري

»�صاءت الأقدار اأن ال�صعودية التي 
قتلت  من  هي  اهلل،  �رصيعة  تطبق 
جمال خا�صقجي، وبا�صم �رصع اهلل 
يف  خلا�صقجي  كاأ�صدقاء  نطالب 

الك�صف عن م�صري جثمانه«.
الأوىل  بحاجتني،  نطالب  »كب�رص 
فاإكرام  جمال،  جثة  عن  الك�صف 
يختلف  ل  وهذا  دفنه،  امليت 
اعرتفت يف  اأنك  فبما  اأحد،  عليه 
اجلثة««ال�صيء  فاأين  اجلرمية، 
هو  به  نطالب  الذي  الثاين 
دائماً  يقوله  ما  وهذا  الق�صا�ص، 
�صلمان،  امللك  ال�صعودي  العاهل 
اأنه ل اأحد فوق القانون واأن �رصع 
هذا  ونطلب  اأحد،  كل  فوق  اهلل 

ال�صئ من اململكة التي نحبها«.
جمال  ا�صت�صهاد  اأن  »اأعتقد 
خا�صقجي، ويكاأنه يقدم دمه قربانا 
�صتكون  دماوؤه  ال�صحفيني،  لكل 
رحمة ملن بعده، والزخم ال�صحفي 
�صعبا  كان  احلادثة  بعد  املوجود 
العامل««ا�صت�صهاد  على  جداً 
معاناة  على  ال�صوء  �صلّط  جمال 
وبال�رصق  العامل،  يف  ال�صحفيني 

الأو�صط على وجه اخل�صو�ص«.

اأحمد زيدان: �صحفي 
�صوري.

ب�صبب  الكثري  تخ�رص  »اململكة 
اجلثة،  ت�صليم  ينبغي  مماطلتها، 
مكان  يعرفوا  حتى  لأهله،  اإكراماً 
احلكومة  اأن  يبدو  لكن  قربه، 
من  الكثري  �صتخ�رص  ال�صعودية 
م�صداقيتها، وهناك �صندوق بريد 

واحد وهو تركيا«.
ثمانينيات  من  خا�صقجي  »اأعرف 
القرن املا�صي، وهو اأول من جلبني 
اإىل العمل ال�صحفي، ومقتله بهذه 
العامل  اإىل  ر�صالة  اأر�صل  الوح�صية 
ت�صود  والإجرام  الوح�صية  اأن  كله 

املنطقة«.
ق�صايا  نا�رص  الذي  »خا�صقجي 
يف  والإ�صلمية  العربية  ال�صعوب 
وليبيا،  واليمن  و�صوريا  فل�صطني 
اأ�صبح  الإن�صانية  الق�صايا  وحتى 
هدفاً للطريقة الوح�صية التي نفذت 
بها هذه اجلرمية النكراء«،«العملية 
يجب اأن يقف بوجهها كل الأحرار، 
لأنها ل ت�صتهدف جمال فقط، بل 
كل من يحمل ر�صالته، من مفكرين 
وعاملية  عربية  ونخب  و�صحفيني 
مطلوب،  راأ�صكم  اأن  و�صيا�صيني، 

�صواء اليوم اأو غداً«.
»اليوم اإذا مل يتم الوقوف بكل قوة 
اأمام هذه اجلرمية النكراء ف�صوف 
ال�صحفيني  من  ،«الكثري  تتكرر« 
قتلوا يف  وال�صيا�صيني  واحلقوقيني 
الفارق  العامل،  مناطق خمتلفة يف 
الوحيد بينهم وبني جمال اأن ملفه 
ونحن  الرتكية،  احلكومة  تديره 
ك�صحفيني و�صيا�صيني ونخب يجب 

الذي  الرتكي،  التوجه  ندعم  اأن 
ميثل ح�صانة حلياتنا وحرية الفكر 

والتعبري«.

عبد اهلل ال�صريف: 
�صحفي م�صري.

ملقتل  الإعلمي  »الزخم 
حتى  م�صتمرا  �صيبقى  خا�صقجي 
جثته،  م�صري  عن  الك�صف  يتم 
الذي �صمعناه  الإعلمي  الت�رصيب 
بعد  اإخفاءها  اأو  تقطيعها  حول 
التمثيل بها ب�صكل غري اآدمي، هل 
يريد احلقيقة  العامل  ح�صل ذلك؟ 

ملعرفة كيف كانت النهاية«.
الك�صف  ال�صعودية  تريد  ل  »ملاذا 
ت�صلم  الذي  الرتكي  املتعاون  عن 
كي  الرجل  هذا  اأكرموا  اجلثة، 
يليق  مبا  وندفنه،  عليه  ن�صلي 
تخفيه  ما  هناك  اأم  الب�رص،  مع 
بجثة  التمثيل  حول  ال�صعودية 

الرجل«.
للمملكة  الأوىل  تكن  مل  »اجلرمية 
تكررت  اجلرمية  حدودها،  خارج 
الف�صيحة  وبعد  ال�صبعينات،  منذ 
ن�صنفها  اأن  ميكن  حدثت  التي 
ا�صتخباراتية  عملية  اأغبى  باأنها 
اأحد  يكن  التاريخ««مل  يف  متت 
يتوقع اأن يت�صبب �صخ�ص واحد يف 
هذا احلرج والزخم الإعلمي على 
�صعيد العامل، لكن مبا اأنه �صحفي 
دويل، وعمل داخل النظام ال�صعودي 
بربيطانيا  اململكة  �صفارة  يف 
ب�صكل  ات�صعت  فعلقاته  واأمريكا، 
كبري جدا، لذلك علقاته قوية يف 
�صنع  ومراكز  ال�صحفية  املراكز 

القرار«. 

روعة اأوجيه: �صحفية 
لبنانية

ال�صعودية  الرواية  تكرار  »بعد 
ما  اآخر  قبلها،  عما  واختلفها 
باأنهم  اخلارجية  وزير  من  �صمعته 
واأنها  مرتكبيها،  �صيلحقون 
لي�ص  التعهد  وهذا  تتكرر،  لن 
جثمان  اأين  نريده:  كاٍف««الذي 
امل�صوؤولون  هم  ومن  خا�صقجي، 
ولي�ص  قتله  وراء  احلقيقيون 
اأكتوبر   20 ويف  العملية«.  منفذي 
اجلاري اأقّرت الريا�ص بعد �صمت 
خا�صقجي  مبقتل  يوما،   18 دام 
اإ�صطنبول،  يف  قن�صليتها  داخل 
 18 توقيف  واأعلنت  »�صجار«،  اإثر 
ذمة  على  معهم  للتحقيق  �صعودًيا 

الق�صية، فيما مل تك�صف عن مكان 
جثمان خا�صقجي.

وقوبلت الرواية تلك بت�صكيك وا�صع 
دولية،  ومنظمات  غربية  دول  من 
�صعودية  روايات  مع  وتناق�صت 
م�صوؤول  اإعلن  منها  ر�صمية،  غري 
مت  �صعودًيا،   15 من  »فريقا  اأن 
اإر�صالهم للقاء خا�صقجي وتخديره 
وخطفه، قبل اأن يقتلوه باخلنق يف 

�صجار عندما قاوم«. 
اأعفى  الواقعة،  خلفية  وعلى 
العاهل ال�صعودي م�صوؤولني بارزين 
رئي�ص  نائب  بينهم  منا�صبهم،  من 
ع�صريي،  اأحمد  ال�صتخبارات 
امللكي،  بالديوان  وامل�صت�صار 
القحطاين،  اهلل  عبد  بن  �صعود 
ويل  برئا�صة  جلنة  ت�صكيل  وقرر 

لإعادة  �صلمان،  بن  حممد  العهد 
هيكلة ال�صتخبارات العامة. 

العامة  النيابة  اأعلنت  واخلمي�ص، 
اأنها  جديد،  بيان  يف  ال�صعودية، 
اجلانب  من  »معلومات«  تلقت 
يف  بهم  امل�صتبه  اأن  ت�صري  الرتكي 
اجلرمية اأقدموا على فعلتهم »بنية 
�صتوا�صل  اأنها  لفتًة  م�صبقة«، 
على  املتهمني  مع  حتقيقاتها 
�صوء ما ورد ،وكان الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اأردوغان، اأكد الثلثاء 
لدى  قوية«  »اأدلة  وجود  املا�صي، 
خا�صقجي،  اأن جرمية  على  اأنقرة 
»عملية مدبر لها ولي�صت �صدفة«، 
عنا�رص  على  التهمة  اإلقاء  واأن 
الراأي  ول  نحن،  يقنعنا  »ل  اأمنية، 

العام العاملي«. 

طالب �صحفيون عرب يف مدينة اإ�صطنبول، اململكة العربية ال�صعودية، بالك�صف عن م�صري جثة ال�صحفي الراحل جمال خا�صقجي. وعقب اختفاء خا�صقجي يف 
2 اأكتوبر اجلاري، ا�صتمرت الوقفات االحتجاجية التي ينظمها ال�صحفيون اأمام مقر القن�صلية ال�صعودية يف اإ�صطنبول للمطالبة بالك�صف عن م�صريه، وبعد اإقرار 

اململكة يف 20 اجلاري مبقتله، توالت املطالبات بالك�صف عن م�صري جثمانه.

م٫�س 

»اإكرام امليت دفنه«.. �شحفيون يطالبون بالك�شف عن م�شري جثمان خا�شقجي

�صحيفة »وا�صنطن بو�صت« االأمريكية

 هل ي�شتطيع النظام ال�شعودي الإفالت من ق�شية خا�شقجي؟
»وا�صنطن  �صحيفة  قالت 
اإن  الأمريكية،  بو�صت« 
ال�صوؤال العالق يف الأذهان 
اأ�صابيع   4 نحو  مرور  بعد 
ال�صحفي  اختفاء  على 
ما  هو  خا�صقجي،  جمال 
ال�صعودي  النظام  كان  اإذا 
من  الإفلت  ي�صتطيع 

احلادثة اأم ل؟
جاء ذلك يف مقال للكاتب 
حول  اأندريا�ص«  »�صتيف 
داخل  خا�صقجي  مقتل 
قن�صلية ال�صعودية مبدينة 
يف  الرتكية  اإ�صطنبول 
الثاين من اأكتوبر اجلاري.

اأن  اإىل  املقال  واأ�صار 
تبداأ  ال�صعودية  حما�صبة 
ال�صوء  ت�صليط  خلل  من 
ما  العام على  الراأي  اأمام 
»ظنت  وتابع:  اقرتفته 

�صرتتكب  اأنها  ال�صعودية 
دون  و�صتبقى  اجلرمية 
الإعلم  لكن  عقاب، 
الدويل توىل دورا حموريا 
يف الك�صف عن ملب�صات 
ال�رصائح  اأمام  الق�صية 
وعر�ص  امل�صتهدفة، 
العناوين  يف  احلادثة 
الرئي�صية«وراأت ال�صحيفة 
»احلكومة  اأن  الأمريكية 
غذت  التي  هي  الرتكية 
الدويل«و�صددت  الإعلم 
ال�صعودية  اأن  على 
الهتمام  بعد  ـ  ا�صطرت 
العاملي بق�صية خا�صقجي 
واأن  العرتاف،  اإىل  ـ 
ما  على  للت�صرت  جهودها 

جرى »باءت بالف�صل«.

اإ�صادة بالدور الرتكي

احلكومة  جهود  حظيت 
ق�صية  يف  الرتكية 
باإ�صادات  خا�صقجي 
وا�صعة يف مواقع التوا�صل 
حمرر  واأ�صار  الجتماعي 
موقع »باز فيد« الإلكرتوين 
ت�صدر  اإىل  جارا،  توم 
اأجندة  خا�صقجي  ق�صية 
العامل ملدة طويلة بف�صل 
وقال  الرتكية  الت�رصيبات 
مبوقع  تغريدة  يف  جارا 
تركيا  جناح  اإن  »تويرت«، 
احلادثة  هذه  اإبقاء  يف 
»كان  العناوين  راأ�ص  على 
الآراء  ق�صم  رائعا«حمررة 
»وا�صنطن  يف  العاملية 
عطية،  كارين  بو�صت« 
علقت على حديث جارا، 
اأجنزت  تركيا  اأن  موؤكدة 

للغاية،  رائعا  عمل 
تغلق  مل  امل�صاألة  ولكن 
عطية:  واأ�صافت  بعد 
ال�صتمرار  جميعا  »علينا 
ق�صية  متابعة  يف 

خا�صقجي«.
الرئي�ص  دعا  واأم�ص، 
طيب  رجب  الرتكي 
اإىل  ال�صعودية  اأردوغان 
من  هوية  عن  الإف�صاح 
خا�صقجي،  بقتل  اأمر 
وكذلك عن  ومكان جثته، 
املحلي  املتعاون  هوية 
ت�صلم اجلثة، ف�صل  الذي 
املوقوفني  ت�صليم  عن 
على  ال�صعودية  يف   18 الـ 
اإذا  اجلرمية،  خلفية 
من  الريا�ص  تتمكن  مل 
العرتاف  على  اإجبارهم 

بكل ما جرى.

املا�صي،  وال�صبت 
وبعد  الريا�ص  اأقرت 
يوما   18 ا�صتمر  �صمت 
داخل  خا�صقجي  مبقتل 
»�صجار«،  اإثر  القن�صلية 
 18 توقيف  واأعلنت 
معهم  للتحقيق  �صعوديا 
على ذمة الق�صية، فيما مل 
جثمان  مكان  عن  تك�صف 
خا�صقجي وقوبلت الرواية 
من  وا�صع  بت�صكيك  تلك 
ومنظمات  غربية  دول 
مع  وتناق�صت  دولية، 
غري  �صعودية  روايات 
اأن  حتدثت  ر�صمية، 
»فريقا من 15 �صعوديا مت 
خا�صقجي  للقاء  اإر�صالهم 
وتخديره وخطفه، قبل اأن 
�صجار  يف  باخلنق  يقتلوه 
واخلمي�ص،  قاوم«  عندما 

العامة  النيابة  اأعلنت 
ال�صعودية يف بيان جديد، 
اأنها تلقت »معلومات« من 
اأن  ت�صري  الرتكي  اجلانب 
امل�صتبه بهم اأقدموا على 
م�صبقة«،  »بنية  فعلتهم 
املطالبات  تتوا�صل  فيما 
للريا�ص  والدولية  الرتكية 
بالك�صف عن مكان اجلثة، 
واجلهة التي اأمرت بتنفيذ 

اجلرمية.
اأردوغان  الرئي�ص  وكان 
املا�صي  الثلثاء  اأكد  قد 
لدى  قوية«  »اأدلة  وجود 
جرمية  اأن  على  اأنقرة 
مدبر  »عملية  خا�صقجي 
لها ولي�صت م�صادفة«، واأن 
اإلقاء التهمة على عنا�رص 
اأمنية، »ل يقنعنا نحن ول 

الراأي العام العاملي«. 
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عي�شة ق.

لت�شكيلة  مواتية  الفر�شة  وكانت 
»ال�شيا�شي« من اأجل اللعب على ملعب 
اأول نوفمرب بباتنة الذي ت�شتقبل عليه 
اأر�شية  والتعود على  »ال�شام«  ت�شكيلة 
للقاء  ا�شتعداد  طبيعيا  مع�شو�شبة 
م�شطفى  ملعب  على  املقرر  الكاأ�س 
اأر�شية  ميلك  والذي  بالبليدة  ت�شاكر 
العبو  وحقق  الطبيعي،  بالع�شب 
االنت�شار  حتقيق  عرب  االأهم  ال�شباب 
يف اللقاء بهدف دون رد جاء من توقيع 
�شيطرة  الذي ج�ّشد  الالعب �شاحلي 
حتقيق  اإىل  الثاين  ال�شوط  يف  فريقه 
يف  الوحيد  الهدف  توقيع  عرب  الفوز 

املباراة.
الفر�شة  »اخل�شورة«  مدرب  وا�شتغل 
الأكرب  اللعب  فر�شة  منح  اأجل  من 
اإقحامل  خالل  من  العبيه  من  عدد 
االأول  ال�شوط  خا�شت  التي  الت�شكيلة 
مقنعا خا�شة  مردودا  تقدم  والتي مل 

اأين  املباراة  من  االأوىل  الدقائق  يف 
الالعبني،  على  البدين  التاأثر  ظهر 
اأقدم  التي  التغيريات  تاأتي  اأن  قبل 
اأكلها،  الثاين  ال�شوط  بداية  مع  عليها 
اأين اأقدم على تغيري �شبه كلي لالعبي 
جميع  يلعب  ومل  االأ�شا�شية  الت�شكيلة 
اأطوار املقابلة �شوى الثالثي �شحرور، 
منح  بينما  و�شاحلي،  بلقا�شمي 
الفر�شة يف ال�شوط الثاين غلى ثمانية 
العبني ىخرين من اجل الوقوف على 
جاهزيتهم والتح�شري ملقابلة ال�شوبر 
عن  �شاعة   96 قبل  تنتظرهم  التي 

موعدها.
اإدارة  �رشعت  خمتلف،  �شياق  ويف 
ملقابلة  التح�شري  يف  »ال�شيا�شي« 
من  العدة  و�شع  خالل  من  ال�شوبر 
املنتظر،  للموعد  التنظيمية  الناحية 
ملعب  اإدارة  حّددت  ال�شدد  هذا  ويف 
االحتادية  رفقة  بالتن�شيق  ت�شاكر 
جمموع  طبع  القدم  لكرة  اجلزائرية 
منا�شفة  وتق�شيمها  تذكرة  األف   40

تذكرة  األف   20 بح�شة  الفريقني  بني 
لكل منهما، حيث قررت اإدارة ال�شباب 
املقدرة  التذاكر  من  ح�شتها  جلب 
مبجموع 18 األف تذكرة من اأجل بيعها 
ال�شهيد  ملعب  �شبابيك  م�شتوى  على 
تذكرة  األفي  ترك  يتم  فيما  حمالوي 
لبيعها يف ت�شاكر، اأين تقرر االنطالق 
وو�شعها حتت  التذاكر  بيع  عملية  يف 
الغد على  بداية من  االأن�شار  ت�رشف 
ال�شاعة التا�شعة �شباحا، اأين يبلغ ثمن 

التذكرة الواحدة مبلغ 300 دينار.
احلار�س  رفقاء  ي�شد  املقابل،  يف 
نحو  الرحال  رحماين  الدين  �شم�س 
مدينة البليدة ابتداء من الغد من اأجل 
الدخول يف املرحلة اجلدية للتح�شري 
للقاء ال�شوبر اأين حجزت اإدارة الفريق 
و�شوف  »الورود«،  فندق  م�شتوى  على 
تدريبية  ح�شة  على  التعداد  يح�شل 
اأجل  من  ت�شاكر  ملعب  على  واحدة 
موعد  قبل  ار�شيته  على  التعود 

املقابلة.

ال�سيا�سي ي�سجل فوزا معنويا قبل موعد ال�سوبرالإدارة قررت طرح 18 األف تذكرة للبيع غدا مبلعب حمالوي
�شجل فريق �شباب ق�شنطينة فوزا معنويا على ح�شاب جمعية عني مليلة خالل املباراة 

الودية التي جمعت اأول اأم�س الفريقني واللذان ا�شتغال فر�شة توقف البطولة وتاأجيل 
جولتها 12، وهي املباراة التي كانت فر�شة للطاقم الفني بقيادة املدرب عبد القادر 

عمراين من اجل التح�شري ملواجهة الكاأ�س املمتازة املقررة اخلمي�س املقبل وجتمع 
»ال�شيا�شي« املتوج بلقب بطولة املو�شم الفارط باحتاد بلعبا�س حامل كاأ�س اجلمهورية

بودربال بن يحي 
بن خما�شة ومفتاح 
يندجمون وكودري 

ي�شابق الزمن

فروجي 
ي�ستفيد من 

عودة امل�سابني 
ا�ستعداد 
لأوملبي 

املدية
اإحتاد  فريق  ا�شتفاد 
اجلزائر من تاأجيل اجلولة 
وهو  الوطنية  للبطولة   12
العيادة  كان ي�شم يف  الذي 
الطبية عددا من الالعبني 
اإ�شابات  يعانون  الذين 
متكن  حيث  متفاوتة، 
للنادي  الطبي  الطاقم 
متابعة  من  العا�شمي 
لالعبني  ال�شحية  احلالة 
منحهم  على  والعمل 
�رشيعا  للعودة  العالج 
والتخل�س  م�شتواهم  اإىل 
يعانون  التي  االإ�شابة  من 
فقد  الغر�س  ولهذا  منها، 
التدريبية  احل�شة  عرفت 
اندماج كل من  اأم�س  الأول 
يحي  بن  بودربال،  الثالثي 
تعافوا  الذين  خما�شة  وبن 
ويتدربون  االإ�شابة  من 
جانب  اإىل  عادية  ب�شورة 
ربيع  اليمن  الظهري  تعايف 
يعاين  كان  بعدما  مفتاح 
بدوره االإ�شابة وغاب لعدة 

اأ�شابيع عن التعداد.
ومتكن الطاقم الفني بقيادة 
تيريي  الفرن�شي  املدرب 
فروجي من ا�شتعادة اأغلب 
العبيه امل�شابني اأين ميلك 
تعدادا �شبه مكتمل ما عدا 
غياب و�شط امليدان حمزة 
يتعاف  مل  الذي  كودري 
وي�شابق  اإ�شابته  من  بعد 
من  للنادي  الطبي  الطاقم 
اإىل  وعودته  عالجه  اأجل 
حيث  �رشيعا،  املناف�شة 
الفني  الطاقم  �شيكون 
لت�شكيلة »�شو�شطارة« اأمام 
تواجد اأغلب العبيه حت�شبا 
تنتظرهم  التي  للمباراة 
املدية  اأوملبي  اأمام  غدا 
وذلك  االأخري،  ملعب  على 
نق�س  من  عانوا  بعدما 
املباريات  يف  التعداد 
ي�شجل  اأن  قبل  ال�شابقة 
لالحتاد  الفني  الطاقم 
ا�شتعادته  عقب  ارتياحه 
الذين  الالعبني  الأغلب 
الت�رشف  حتت  �شيكونون 
حت�شبا ملقابلة املدية من 
ت�شكيلة  اأف�شل  و�شع  اجل 
ايجابية من  بنتيجة  للعودة 
وموا�شلة  املدية  مدينة 
التواجد يف �شدارة البطولة 

الوطنية.
عي�شة ق. 

الت�شكيلة ا�شتاأنفت اأم�س التدريبات وتتدرب مبلحق ملعب 5 جويلية

احتاد بلعبا�س يلتحق اليوم بالعا�سمة ا�ستعداد لكاأ�س ال�سوبر

ملباراة  بلعبا�س  احتاد  فريق  ي�شتعد 
اأمام  تنتظره  التي  املمتازة  الكاأ�س 
�شباب  الوطنية  البطولة  لقب  حامل 
املقبل  اخلمي�س  واملربجمة  ق�شنطينة 
بالبليدة،  ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  على 
حيث يتنقل النادي البلعبا�شي اليوم اإىل 
ترب�س  يف  الدخول  اأجل  من  العا�شمة 
مغلق ق�شري متهيدا لتح�شري املواجهة، 
االأبيار  يف  يجريه  الذي  الرتب�س  وهو 
حيث حت�شل على ح�شة تدريبية واحدة 
يخو�شها  جويلية   5 ملعب  ملحق  على 
يف  غدا  يتدرب  بينما  االأربعاء  م�شاء 
اإحدى مالعب العا�شمة، قبل اأن يتوجه 
مبا�رشة نحو فندق ال�شرياطون من اأجل 
وفد  رفقة  هناك  املباراة  ليلة  ق�شاء 
�شباب ق�شنطينة، حيث تكفلت الرابطة 
االإقامة  بتكاليف  القدم  لكرة  املحرتفة 
املدرب  وا�شتغل  هناك،  للفريقني 

الفر�شة  »املكرة«  لت�شكيلة  اجلديد 
واحلديث  بالعبيه  االجتماع  اأجل  من 
اأين اأ�رش على �رشورة االن�شباط  اإليهم 
والتفاين يف العمل من اجل حتقيق لقب 
كاأ�س  اإحراز  خالل  من  للفريق  جديد 
ال�شوبر، حيث ي�رش بوزيدي على جتاوز 
عقدته ال�شوداء من خالل بلوغ النهائيات 
والف�شل يف اإحراز اللقب، بعدما �شبق له 
خ�شارة نهائيني لكاأ�س اجلمهورية رفقة 
فريقي ن�رش ح�شني داي و�شبيبة القبائل 
بلعبا�س  واحتاد  اجلزائر  مولودية  اأمام 

على التوايل. 
اأم�س  ا�شتاأنفوا  الالعبون  وكان 
التدريبات بعدما نالوا راحة ليوم واحد 
يف  �رشعوا  اأين  اال�شرتجاع،  اأجل  من 
باال�شتعداد  اخلا�شة  اجلدية  االأمور 
وكانت  املمتازة،  الكاأ�س  ملباراة  جيدا 
املعنويات مرتفعة خا�شة واأن الت�شكيلة 

اجلولة  مباريات  تاأجيل  من  ا�شتفادت 
12 من البطولة الوطنية واأخذت ق�شطا 
املباراة  لعب  قبل  الراحة  من  كافيا 
االأهم والتي يرغبون خاللها اإحراز لقب 
االإ�رشار  للفريق، خا�شة يف ظل  جديد 
الكبري الأن�شار احتاد بلعبا�س حول روؤية 

فريقهم يرفع الكاأ�س عاليا.
لالإ�شارة كان املدرب بوزيدي قد تعاقد 
التوقيع  بعد  بلعبا�س  احتاد  اإدارة  مع 
على عقد ميتد عام وكان تلقى ت�شبيقا 
بينما قامت  �شهرية،  اأجور  لثالثة  ماليا 
بت�شوية  اأخرى،  جهة  من  بلعبا�س  اإدارة 

العتاد الريا�شي بعدما 
اأقدم مناجري النادي �شمري زازو بالتنقل 
الريا�شية  البذلة  وجلب  العا�شمة  اإىل 
املباريات  التعداد  بها  يخو�س  التي 

والتي حتمل عالمة »جوما«.
عي�شة ق.

اأنباء عن وفاة مالك لي�سرت 
وابنته يف حادث املروحية

وفاة  �شحفية  تقارير  رجحت 
مالك  �رشيفادانابراباه  فيت�شاي 
اأ�شخا�س  و3  وابنته  �شيتي  لي�شرت 
طائرة  منت  على  كانوا  اآخرين، 
اأم�س،  اأول  حتطمت  هليكوبرت 
توجد  ال  اأنه  اإىل  م�شدر  واأ�شار 
�شخ�س  اأي  جناة  عن  تفا�شيل 
الطائرة،  منت  على  كانوا  ممن 
ابنة  اأن  اأم�س،  امل�شدر  واأ�شاف 
املوجودين  �شمن  كانت  فيت�شاي 
طّيارين  جانب  اإىل  الهليكوبرت  يف 
يتم  مل  خام�س  و�شخ�س  اثنني 
فوري،  ب�شكل  هويته  معرفة 
عائلة  وبح�شب م�شدر مقرب من 
رجل  فاإن  �شيتي،  لي�شرت  مالك 
التايالندي كان متواجدا  االأعمال 
التي حتطّمت  مروحّيته  على منت 
باور«،  »كينج  ملعب  من  بالقرب 
وكان فيت�شاي متواجدا يف امللعب 
مل�شاهدة مباراة لي�شرت �شيتي اأمام 
انتهت  والتي  يونايتد  هام  و�شت 

بالتعادل 1-1.

املروحّية  اأن  االأنباء  واأ�شارت 
حتّطمت  الثعالب  مبالك  ة  اخلا�شّ
ال�شيارات  ال�شطفاف  موقف  يف 
واأعلنت  امللعب،  من  بالقرب 
يف  حتّقق  اأّنها  لي�شرت  يف  ال�رشطة 
ودعت  املروحّية،  حتّطم  �شبب 
التكّهن  عن  التوّقف  اإىل  النا�س 
اأو هوّية املتواجدين  حول ال�شبب 
االإذاعة  هيئة  بح�شب  عليها، 
الربيطانية »بي بي �شي«، و�شوهد 
حار�س مرمى لي�شرت �شيتي كا�شرب 
�شمايكل وهو يبكي يف مكان حتّطم 
لي�شرت  العبو  واأبدى  الطائرة، 
االإجنليزية  القدم  وكرة  ة  خا�شّ
عاّمة قلقهم ب�شاأن االأنباء االأخرية، 
وحمّبة  باحرتام  فيت�شاي  ويتمّتع 
فاز  بعدما  �شيتي،  لي�شرت  ع�ّشاق 
الدوري  بلقب  اإدارته  النادي حتت 
االأوىل  للمّرة  املمتاز  االإجنليزي 
والوحيدة يف تاريخه مو�شم 2015-

.2016
ق.ر.

 حل�شاب اجلولة الأوىل 
من البطولة العربية رجال

املنتخب الوطني يفوز 
على نظريه العراقي

فاز املنتخب الوطني للكرة الطائرة 
العراقي  نظريه  رجال على ح�شاب 
لواحد  اأ�شواط  ثالثة  بنتيجة 
الن�شخة  االأوىل من  حل�شاب اجلولة 
رجال  لالأمم  العربية  للبطولة    21
بالقاهرة،  اأم�س  اأول  جرت  التي 
وجاءت االأ�شواط على النحو التايل 
و20-25،   25-21  ،16-25  ،23-25
ويف وقت �شابق من اأول اأم�س تغلب 
منتخب البحرين على نظريه العماين 
-25  ،18-25 نظيفة  اأ�شوط  بثالثة 

اأ�شبال  اأم�س  وواجه  و19-25،   12
االأحد  غد  بوهلة  �شليم  املدرب 
منظم الدورة املنتخب امل�رشي يف 
منتخبات  �شبعة  وت�شارك  ال�شهرة، 
م�رش  وهي  العربي  املوعد  يف 
العراق،  عمان،   البحرين،  )اللقب، 
علما  واجلزائر،  فل�شطني  االأردن، 
ان املناف�شة جترى يف �شكل بطولة 
م�شغرة مبجموعة واحدة و�شاحب 

املركز االأول يتوج بطال.
وكالت
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عي�شة ق.

وقام بب�صم الهدفني الثالث والرابع 
منه يف ظرف اأربع دقائق فح�صب، 
اين جاء الهدف الثالث يف الدقيقة 
الرابع بطريقة  57 قبل ان ي�صيف 
الذي  وهو   60 الدقيقة  عاملية يف 
احلار�س  فوق  الكرة  برفع  قام 
رائعا. يف املقابل،  م�صجال هدفا 
الآخر  اجلزائري  الدويل  �صاهم 
بنتيجة  العودة  يف  عبيد  مهدي 
الثاين«  »لوي�س  ملعب  من  ايجابية 

اإحراز  اإىل  ديجون  قاد فريقه  اأين 
موناكو  ت�صكيلة  اأمام  من  التعادل 
الدوري  من   11 اجلولة  �صمن 
هدف  �صجل  بعدما  الفرن�صي 
التقدم لفريقه والذي كان متعادل 
هدف يف كل �صبكة، بعدما افتتحت 
ت�صكيلة نادي الإمارة باب التهديف 
الزوار يف  من  النتيجة  تعديل  قبل 
اأن مينح عبيد  ال�صوط الأول، قبل 
التقدم اإىل ديجون يف الدقيقة 57 
الأر�س  اأ�صحاب  لكن  اللقاء  من 
التعديل قبل 12 دقيقة  جنحوا يف 

عبيد  وقدم  اللقاء،  نهاية  على 
من  يوؤكد  امل�صتوى  يف  مردودا 
خالله التح�صن يف م�صتواه والتاألق 
وير�صحه  اأخرى،  اإىل  مباراة  من 
املنتخب  �صفوف  اإىل  للعودة 
تراجع  ظل  يف  جمددا  الوطني 
امليدان  و�صط  لعبي  م�صتوى 

للخ�رض يف �صاكلة نبيل بن طالب.
الآخر  الدويل  يكن  مل  جهته،  من 
ح�صورا  اأقل  بنا�رض  ا�صماعيل 
يف  مباراة  بعدما  مواطنيه،  من 
الثناء  تلقى  باأداء  وظهر  امل�صتوى 

اإمبويل  فريقه  مباراة  خالل  عليه 
حل�صاب  جوفنتو�س  الرائد  اأمام 
تلقي  ورغم  الإيطايل  الدوري 
اإمبويل للهزمية اإل اأن بنا�رض كان 
عقدة  يواجه  ومل  امل�صتوى  يف 
يف  »اليويف«  ت�صكيلة  جنوم  مالقاة 
�صورة الربتغايل كري�صتيانو رونالدو 
باإحدى  مراوغته  يف  جنح  اذي 
ونزع  بينهما  دارت  التي  اللقطات 
منه الكرة مراوغا له يف لقطة فنية 
جميلة �صنعت احلدث على ار�صية 

امليدان.

الأول �شجل هدفا عامليا والثاين يقرتب من طرق اأبواب اخل�شر والثالث يحرج بلما�شي

بلفو�سيل عبيد وبنا�سر يتاألقون يف �سماء الدوريات الأوروبية
عرفت مباريات نهاية الأ�شبوع املنق�شي من الدوريات الأوروبية تاألق الثنائي اإ�شحاق بلفو�شيل ومهدي عبيد اللذان ن�شبا نف�شيهما 

جنمي فريقيهما بعدما و�شال اإىل ال�شباك و�شجال، حيث كان بلفو�شيل النجم الأول ملباراة فريقه وهو الذي �شاهم ب�شكل كبري يف 
الفوز ال�شاحق الذي حققه فريقه هوفنهامي اأمام ال�شيف �شتوتغارت برباعي نظيفة �شمن اجلولة التا�شعة من الدوري الأملاين، 

حيث ترك مهاجم الت�شكيلة الوطنية ب�شمته على ار�شية امليدان بعدما �شجل الثنائية يف اللقاء

الأنظار ت�شوب نحو جنم اخل�شر �شهرة اليوم

بوكيتينو يحذر من حمرز 
قبل قمة الربميرليغ

الإدارة �شتكون اأمام ورطة الإجازات 
املخ�ش�شة لالعبني الأجانب

عمرو�ش يطالب اإدارة العميد 
التعاقد رفقة الليبي الاليف

اجلزائري  الدويل  الالعب  يجد 
اليوم  �صهرة  نف�صه  حمرز  ريا�س 
التي  القمة  مباراة  مع  على موعد 
�صيتي  مان�ص�صرت  فريقه  جتمع 
هون�صتري  توتنهام  وامل�صيف 
�صمن اجلولة العا�رضة من الدوري 
متو�صط  ي�صعى  حيث  الجنليزي، 
ميدان املنتخب الوطني اإىل ح�صم 
وحتقيق  ناديه  ل�صالح  املقابلة 
باملت�صدر  اللحاق  اأجل  من  الفوز 
»الربميرليغ«  ريادة  يف  ليفربول 
تنتظر  التي  املاأمورية  تعقد  رغم 
املان �صيتي على ملعب »وميبلي«، 
والأكيد ان النظار �صتكون موجهة 
يتاألق  الذي  اخل�رض  لعب  �صوب 
من مباراة اإىل اخرى رفقة ناديه، 
مدرب  حذر  ال�صدد  هذا  ويف 

النادي اللندين ملاوري�صيو بوكيتينو 
رمن خطورة حمرز وطالب اجلميع 
اأكد خالل  اأين  منه،  توخي احلذر 
اأثناء  اأطلقها  التي  الت�رضيحات 
عقده للندوة ال�صحافية التي ت�صبق 
امكانيات  جيدا  يعرف  اأنه  اللقاء 
لوهافر  نادي  خريج  ومهارات 
خطورته  ويدرك  الفرن�صي، 
خا�صة  امليدان  ار�صية  على 
حلامل  الوحيدة  ال�صفقة  واأنه 
املو�صم  الجنليزي  الدوري  لقب 
املا�صية  ال�صائقة  يف  املن�رضم 
التعداد،  يف  اأهميته  يوؤكد  ما  وهو 
مو�صحا انه �صوف يعمل على �صل 
واحلد  »ال�صبريز«  ت�صكيلة  هجوم 

من خطورتهم يف و�صط امليدان.
ع.ق.

تقّدم مدرب مولودية اجلزائر عادل 
التعاقد  الفريق  اإدارة  عمرو�س من 
الاليف  موؤيد  الليبي  الالعب  مع 
جيدا  امكانياته  يعرف  والذي 
ترب�صات  اإىل  ي�صتدعيه  كان  بعدما 
املنتخب الليبي الذي اأ�رضف على 
ي�صتقيل من مهامه  اأن  تدريبه قبل 
مع  ويتعاقد  الفنية  العار�صة  على 
يتواجد  حيث  العا�صمي،  النادي 
الناي  اإدارة  مفكرة  �صمن  الالعب 
اهتمامها  اأبدت  والتي  العا�صمي 
الذي  ال�صاب  الالعب  مع  بالتعاقد 
ل يتجاوزه عمره 22 عاما باعتباره 
دون  لتواجده  التزام  اأي  من  حرا 
ف�صخ  على  اأقدم  بعدما  فريق 
بناديه  يربطه  كان  الذي  العقد 
وهو  ال�صعودي،  ال�صباب  ال�صابق 
الأمر الذي ي�صاعد اإدارة املولودية 
لتفادي عراقيل املفاو�صات، وعرب 
يف  الكبرية  رغبته  عن  عمرو�س 
الالعب  خدمات  على  احل�صول 
يف  الكروي  م�صواره  بداأ  الذي 
الليبي  طرابل�س  اأهلي  �صفوف 
الرتقاء  قبل  ال�صابة  الفئات  من 
وانه  خا�صة  الأكابر،  �صنف  اإىل 
ترب�صات  اإىل  دوريا  ي�صتدعيه  كان 
يف  وين�صط  الأول  الليبي  املنتخب 

اأن  ويبدو  األعاب،  �صانع  من�صب 
مهمة التعاقد معه لن تكون ع�صرية 
ملعرفته اجليدة باملدرب عمرو�س 

الذي عمل معه يف وقت �صابق.
للنادي  الريا�صي  املدير  ووجه 
الدعوة  ال�صعيد  قا�صي  العا�صمي 
يف  الدخول  اأجل  من  الالعب  اإىل 
مفاو�صات معه والعمل على اإقناعه 
حلمل قمي�س املولودية قبل التوقيع 
حال  يف  الطرفني  بني  العقد  على 
ويبقى  ايجابية،  املفاو�صات  كانت 
الإجازات  مع  التعامل  الإ�صكال يف 
الأجانب  بالالعبني  اخلا�صة 
اجلزائرية  الحتادية  اأن  باعتبار 
اإجازتني  فريق  كل  منح  ت�صرتط 
الثنائي  ميلك  والفريق  لالأجانب 
ال�صابق  ديانغ املطلوب من مدربه 
اأمادا،  وامللغا�صي  كازوين يف قطر 
الليبي  مع  التعاقد  يبقى  وبالتايل 
ا�صتفهام، خا�صة يف  الاليف عالمة 
مع  املولودية  اإدارة  تعامل  كيفية 
املو�صوع، يف ظل عدم دخول قرار 
بخ�صو�س  اإفريقيا  �صمال  احتاد 
بلدانه  بني  التنقالت  اعتبار 
وليبيا  املغرب  تون�س،  اجلزائر، 

حملية حّيز التطبيق.
عي�شة ق.

ماندي وبودبوز يوا�سالن نزيف 
النقاط رفقة ريال بيتي�ش

وريا�س  ماندي  عي�صى  اجلزائري  الدويل  الثنائي  �صجل 

بودبوز �صقوطا حرا مع فريقهما ريال بيتي�س بعدما ف�صال 

يف قيادته غلى تفادي الهزمية جمددا، اأين تلقيا اخل�صارة 

الثالثة على التوايل اأم�س خالل التنقل خارج القواعد اأمام 

بينهما  جمعت  التي  املواجهة  �صمن  خيتايف  امل�صيف 

حل�صاب اجلولة العا�رضة من دوري الدرجة الأوىل ال�صبانية، 

و�صاهمت  نظيفة،  بثنائية  خ�صارة  ماندي  رفقاء  تلقى  اأين 

الثنائية  الأندل�صي  النادي  تلقي  يف  الدفاعية  الأخطاء 

 60 الدقيقتني  يف  ت�صجيلهم  مت  بعدما  دقائق  ثالث  خالل 

و62، ليوا�صل ريال بيتي�س ال�صقوط يف فخ الهزائم وي�صجل 

خ�صارته الثالثة على التوايل، و�صهد اللقاء م�صاركة ماندي 

وبودبوز يف الت�صكيلة الأ�صا�صية اأين خا�س مدافع الت�صكيلة 

 61 بودبوز  لعب  بينما  كاملة  املواجهة  اأطوار  يف  الوطنية 

لأحد  مكانه  ويرتك  امليدان  اأر�صية  يغادر  اأن  قبل  دقيقة 
زمالئه.

ع.ق.

 نيمار يربك دفاع باري�ش 
�سان جريمان

توما�س يوؤدي الربازيلي نيمار جونيور جنم باري�س �صان جريمان اأدوارا خمتلفة  الأملاين  الفني  املدير  قيادة  حتت  املو�صم  هذا  فريقه  الأي�رض، لها ام�س اإىل اأن توخيل قرر ال�صتعانة بنيمار يف مركز �صانع الألعاب، توخيل، حيث اأ�صارت جملة فران�س فوتبول الفرن�صية يف تقرير مطول مع  اجلناح  مهام  بتويل  ماريا  دي  اآنخيل  الأرجنتيني  تكليف  العديد من مع  �صناعة  كثريا يف  اأجاد  ال�صابق  بر�صلونة  اأن جنم  املناف�س، واأ�صافت  خطوط  بني  التحرك  يف  متيزه  بف�صل  لزمالئه  اأن الأهداف  اإىل  ولفتت  الكرة.  قطع  مبجرد  لنف�صه  م�صاحة  اإخالء  يف  الباري�صي 11 هدفا تاأثري نيمار يف �صناعة الأهداف ظهر جليا يف مباريات اأوملبيك ليون والذكاء  املباريات التكتيكي وتغيري توخيل ملركز نيمار يف امللعب، اأدى اإىل معاناة باري�س بف�صل تاألق كيليان مبابي، وا�صتدركت فران�س فوتبول: »اإل اأن التعديل وريد �صتار بلجراد ال�رضبي، حيث �صجل العمالق  يف  خا�صة  الدفاعي  التوازن  م�صتوى  على  جريمان  ريد �صتار 6-1، وتعادل ب�صق الأنف�س مع �صيفه نابويل الإيطايل 2-2 اأول 3 جولت بدوري الأبطال، حيث خ�رض اأمام ليفربول 2-3، وفاز على الكبرية بدوري اأبطال اأوروبا«. يذكر اأن بي اإ�س جي ح�صد 4 نقاط من �صان 
بهدف لدي ماريا يف الدقيقة الأخرية.

وكالت
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م�شريوها اأكدوا اأنهم لن ي�شمتوا على الكيل مبكيالني

اإدارة �سباب بلوزداد غا�سبة من زط�سي وتهدد بالت�سعيد
�صباب  فريق  اإدارة  عرّبت 
عقب  غ�صبها  عن  بلوزداد 
التي رافقت ملف  امل�صتجدات 
ح�صول  اإثر  عنابة  احتاد  فريق 
اإدارة الأخري على مهلة 6 اأ�صهر 
الفريق  ديون  ت�صديد  اأجل  من 
عك�س  ال�صابقني،  لعبيه  نحو 
العا�صمي  النادي  مع  حدث  ما 

مع  بحزم  معاقبته  متت  الذي 
ومت  اجلاري  املو�صم  بداية 
الر�صيد،  من  نقاط   6 خ�صم 
يتعلق  فيما  ال�صبب  ولنف�س 
بالديون اجتاه لعبيها القدامى 
على  �صكاوى  رفعوا  والذين 
يف  املنازعات  جلنة  م�صتوى 
نف�س الق�صية مع احتاد عنابة، 

حيث ك�صفت م�صادر من داخل 
نادي اأبناء »العقيبة« اأن الإدارة 
ل تنوي ال�صمت عن حق الفريق 
اأجل  من  ملفا  حت�رض  و�صوف 
قام  الذي  الت�رضف  يف  الطعن 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  به 
زط�صي  الدين  القدم خري  لكرة 
ملف  مع  بليونة  تعامل  والذي 

الذي  فريقهم  عك�س  عنابة 
طرف  من  ب�رضامة  عوقب 
اأين  للعبة،  املحرتفة  الرابطة 
البلوزداديون  امل�صريون  يعول 
الق�صية  يف  بعيدا  الذهاب 
اإىل  الق�صية  برفع  والتهديد 

املحكمة الدولية.
ع.ق.



هرتا برلني يجرب دورمتوند على جترع التعادل
فرمل هرتا برلني االنطالقة القوية مل�صيفه بورو�صيا دورمتوند املت�صدر وحرمه من فوز خام�س 
توالياً، فار�صاً عليه التعادل 2-2 يف الوقت بدل ال�صائع يف املرحلة التا�صعة من الدوري االأملاين، وكان 
دورمتوند يطمح بقيادة املدرب ال�صوي�رسي لو�صيان فافر، اىل حتقيق الفوز ال�صابع يف البوند�صليغا 
و11 يف جميع امل�صابقات لكن نادي العا�صمة اأوقعه يف فخ التعادل للمرة الثالثة يف البطولة املحلية، 
على  ملعب �صيغنال ايدونا بارك، تقدم بورو�صيا دورمتوند عن طريق االإجنليزي بعد لعبة م�صرتكة 
مع ماريو غوت�صه لكن هرتا اأدرك التعادل قبل قليل من نهاية ال�صوط االأول بعد اأن قاد مك�صيميليان 
ال�صوي�رسي  كالو يف �صباك احلار�س  �صالومون  االإيفواري  اأنهاها  ميتل�صتادت هجمة مرتدة �رسيعة 
ملنح  غنية  فر�صة  حكيمي  اأ�رسف  املغربي  اأ�صاع  الثاين،  ال�صوط  ويف  بوركي،  رومان  لدورمتوند 
له  ثانيا  ال�صباك هدفا  االأخري يف  اأنهاها  �صان�صو  اىل  بينية  بتمريرة  لكنه عو�س  التقدم  دورمتوند 
ول�صاحب االأر�س، وفر�س كالو نف�صه بطال للقاء بادراكه التعادل الثاين لل�صيوف من ركلة جزاء بعد 
ارتكاب الفرن�صي دان-اأك�صل زاغادو خطاأ �صد ديفي �صيلكه، و�صار ر�صيد دورمتوند 21 نقطة مقابل 
16 لهرتا برلني الذي انتقل موؤقتا للمركز اخلام�س، فيما تقل�س الفارق اىل نقطتني مع غرميه بايرن 
ميونيخ. رغم بدايته املتعرثة، يطمح الفريق البافاري الذي يتوىل دفة قيادته هذا املو�صم املدرب 
بطريقة  الت�صجيل  يف  البافاري  الفريق  يتاأخر  ومل   ،28 اللقب  اإحراز  اإىل  كوفات�س  نيكو  الكرواتي 
�صحيحة عندما اأر�صل النم�صوي دافيد اأالبا كرة طويلة من املنطقة الدفاعية اىل كيمي�س يف اجلهة 
ال�صباك، ويف م�صتهل  اليمنى فعك�صها اىل نقطة اجلزاء وتابعها ليون غوريت�صكا وهي »طائرة« يف 
ال�صوط الثاين، اأدرك ماينت�س التعادل عندما عك�س دانيال بروزين�صكي من اجلهة اليمنى كرة تابعها 
الهولندي جان فيليب بويتو�س يف �صباك العمالق مانويل نوير، وتقدم ال�صيوف جمددا عندما مرر 
الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�صكي كرة عر�صية رائعة من اجلهة اليمنى اىل الكانتارا املنفرد 

يف الي�رسى فتابعها االأخري �صهلة يف ال�صباك )62(.

ليل يقل�س الفارق مع البي اأ�س جي
حقق ليل الثاين فوزه الرابع توالياً على ح�صاب كان 1-0 وقل�س الفارق موؤقتاً اإىل 5 نقاط مع باري�س 
�صان جريمان املت�صدر قبل مباراته املنتظرة اأم�س يف �صيافة غرميه اأوملبيك مر�صيليا، فيما اأنقذ 
الهولندي ممفي�س ديباي فريقه ليون من اخل�صارة و�صاعده على حتقيق الفوز �صد اأجنيه 2-1 يف 
الثامن  فوزه  الرائعة حمققا  مو�صمه  بداية  ليل مبتابعة  الفرن�صي، وجنح  الدوري  من   11 املرحلة 
يف 11 مباراة، وهو يدين بالفوز اإىل مهاجمه الربتغايل ال�صاب رافايل لياو �صاحب هدف املباراة 
الوحيد، كما تابع مونبلييه الثالث والذي خ�رس مباراته الوحيدة يف املرحلة االأوىل، م�صواره اجليد 
متغلبا على م�صيفه تولوز مونبلييه بثالثية حملت توقيع غايتان البورد واأندي دولور )24( وجونيور 
�صامبيا، ورفع مونبلييه ر�صيده اىل 22 نقطة، بفارق ثالث نقاط ليل الثاين ونقطتني عن ليون الرابع 
الذي ا�صتفاد من زيادته العددية وتفوق على م�صيفه اأجنيه 2-1، بتمريرة حا�صمة وهدف من جنمه 

الهولندي ممفي�س ديباي.
واأخفق موناكو مع مدربه اجلديد واأف�صل هداف يف تاريخ املنتخب الفرن�صي تيريي هرني يف حتقيق 
فوزه الثاين هذا املو�صم، لكنه تعادل مع �صيفه ديجون 2-2 بعد اأربع خ�صارات متتالية، و�صجل لفريق 
االإمارة االأملاين بنيامني هرنيك�س 29( والبولندي كميل غليك ولديجون ميكايل األفون�س واجلزائري 
 19 املركز  الثاين« يف  »لوي�س  ملعب  االأوىل يف  للمرة  قاده هرني  الذي  موناكو  وبقي  عبيد  مهدي 
بالت�صاوي مع غانغان االأخري، وحقق نانت فوزه الثاين تواليا على م�صيفه اأميان الثامن ع�رس 1-2، 
بهديف الربازيلي غابريال بو�صيليا واالأرجنتيني اميليانو �صاال مقابل هدف للمخ�رسم ماتيو بودمري.

قلق على م�سري مالك لي�سرت بعد حتطم 
املروحية

ي�صود القلق على م�صري الرثي التايالندي فيت�صاي �رسيفادانابرابا مالك نادي لي�صرت �صيتي االإجنليزي 
اإقالعها من  التابعة له، واحرتاقها يف موقف �صيارات ملعبه بعيد  غداة حتطم الطائرة املروحية 
على امل�صتطيل االأخ�رس، ومل يوؤكد اأي م�صدر ر�صمي ما اإذا �رسيفادانابرابا الذي غالباً ما ي�صتخدم 
هذه املروحية للتنقل اإىل مباريات الفريق على ملعب »كينغ باور �صتاديوم« ومنه على منت الطائرة 
التي عانت من م�صاكل ميكانيكية بعيد اإقالعها من اأر�س امللعب يف ختام مباراة �صد و�صت هام 
ل  يف املرحلة العا�رسة من الدوري االإجنليزي املمتاز، انتهت بتعادل الفريقني 1-1، ويف حني ف�صّ
ال�صمت حيال  �رسيفادانابرابا  من  اململوكة  باور«  »كينغ  و�رسكة  التايالنديون  وامل�صوؤولون  النادي 
تفا�صيل احلادث، نقلت �صبكة االإذاعة الربيطانية »بي بي �صي« عن م�صادر مقربة من عائلة رجل 
ال�صور من مكان احلادث،  واأظهرت  املروحية،  بالفعل على منت  كان  اأنه  61 عاماً  البالغ  االأعمال 
املروحية املتحطمة والنريان ت�صتعل فيها، على بعد اأمتار من امللعب الذي �صهد احتفال لي�صرت يف 
نهاية مو�صم 2015-2016 باإحراز لقب الدوري االإجنليزي للمرة االأوىل يف تاريخه، وذلك يف اإجناز 
لناد متوا�صع مقارنة بكبار الكرة االإجنليزية، ويعزى هذا االإجناز ب�صكل كبري اإىل تطوير متنام �صهده 
النادي منذ اال�صتحواذ عليه من قبل �رسيفادانابرابا عام 2010 يف �صفقة مقدرة باأربعني مليون جنيه 
الدرجة االأوىل من بطولة  يناف�س يف  لي�صرت ال يزال  ا�صرتليني ما يعادل 51 مليون دوالعندما كان 
اإجنلرتا. واأ�صار امل�صور احلر راين براون الذي كان يقوم بتغطية مباراة لي�صرت وو�صت هام ال�صبت، 
يف ت�رسيحات الإذاعة »بي بي �صي 5« اأنه راأى املروحية تقلع من اأر�س امللعب، قبل حتطمها يف 
موقف ال�صيارات، واأ�صاف: »توقف املحرك وبداأت املروحية بالدوران حول نف�صها، و�صدر عنها 
�صوت طنني، قبل اأن ي�صود �صكون، بداأت �صفرات بالدوران �رسيعا وتال ذلك �صوت ا�صطدام كبري«، 
ومل يتم االإعالن ر�صمياً عن اأ�صماء املوجودين على منت املروحية، اأو اإذا ما كان حتطمها قد اأدى 

اإىل اإ�صابة اأي �صخ�س يف موقف ال�صيارات. 

اأتلتيكو مدريد يت�سدر الليغا موؤقتا
بطل  و�صيف  مدريد  اتلتيكو  ت�صدر 
موؤقتا  الرتتيب  املا�صي،  املو�صم 
�صو�صييداد  ريال  �صيفه  على  بفوزه 
من  العا�رسة  املرحلة  يف   0-2
اتلتيكو  ورفع  االإ�صباين،  الدوري 
ر�صيده اىل 19 نقطة، وتقدم بفارق 
حامل  بر�صلونة  على  واحدة  نقطة 
اأم�س غرميه  ا�صت�صاف  الذي  اللقب 
ريال مدريد يف الكال�صيكو االأول من 
ملعبه  على  احلايل،  املو�صم  بطولة 
فريق  حقق  مرتوبوليتانو«،  »واندا 
�صيميوين  دييغو  االأرجنتيني  املدرب 
بعد ثالثة اأيام من خ�صارته القا�صية 
االأملاين  دورمتوند  بورو�صيا  اأمام 
فوزه  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف   4-0
الفرن�صي  و�صن  حمليا،  اخلام�س 
كو�صتا  ودييغو  غريزمان  انطوان 
متالحقة  غارات  نيغيز  و�صاوول 
على  كبرية  خطورة  �صكلت  ومكثفة 

مرمى �صو�صييداد دون اأن يتمكنوا من زيارة ال�صباك، وجنح املدافع االأوروغوياين دييغو غودين يف الدقيقة االأخرية اإثر متريرة 
عر�صية من االأرجنتيني اأنخل كوريا ارتطمت بقدم املدافع راوول نافا�س وو�صلت اىل قائد اتلتيكو الذي تابعها قوية بيمناه 

يف ال�صباك.
الفرن�صي  الدويل  لوي�س بدال من  فيليبي  الربازيلي  الدويل  نزول املدافع  العا�صمة �صغطه مع  تابع فريق  الثاين،  ال�صوط  ويف 
لوكا�س هرنانديز وحتكم باملجريات متاما، واأهدر الكولومبي �صانتياغو اأريا�س الذي لعب اأ�صا�صيا يف منا�صبتني قبل اأن ينجح 
الزاوية  اأعلى  بيمناه يف  الكرة عالية  واأر�صل  راوغ داخل املنطقة املدافع غورو�صابيل  الثاين بعدما  الهدف  اإ�صافة  لوي�س يف 

الي�رسى للحار�س ميغل اأنخل مويا.
وفاز جريونا على �صيفه رايو فايكانو 2-1، وتابع فالن�صيا نتائجه املتوا�صعة بتعادل �صلبي مع م�صيفه اتلتيك بلباو، فيما اكت�صح 
�صلتا فيغو �صيفه اإيبار برباعية بي�صاء. يف املباراة االأوىل، كان الفوز الثالث هذا املو�صم جلريونا الذي اأرغم جاره الكاتالوين 
بر�صلونة على التعادل على ملعبه كامب نو 2-2 مقابل ثالث هزائم واأربع تعادالت ف�صار ر�صيده 13 نقطة، فيما وقف ر�صيد 

رايو فايكانو العائد اىل دوري النخبة عند �صت نقاط يف املركز 19 قبل االأخري.
ويف املباراة الثانية، ف�صل اأي من فالن�صيا واأتلتيك يف هز �صباك االآخر ف�صار ر�صيد االأول 11 نقطة يف املركز الثالث ع�رس 
مقابل 10 نقاط التلتيك بلباو 16، وتغلب �صلتا فيغو على اإيبار برباعية بي�صاء منا�صفة على مدار �صوطي املباراة كان ن�صيب 

اياغو اأ�صبا�س منها ثالثة اأهداف.

على  الطاولة  بقلب  رونالدو  كري�صتاينو  الربتغايل  تكفل 
امل�صيف امبويل مانحا جوفنتو�س فوزا جديدا 2-1 �صمن 
املرحلة العا�رسة من الدوري االيطايل، على ملعب كارلو 
فران�صي�صكو  طريق  عن  بهدف  امبويل  تقدم  كا�صتيالين، 
ال�صباق  يف  فريقه  اأعاد  رونالدو   كري�صتيانو  لكن  كابوتو  
جزاء،  ركلة  من   54 الدقيقة  يف  التعادل  لهدف  بت�صجيله 
ويف الدقيقة 70 منح الربتغايل التقدم ونقاط الفوز لفريق 
»ال�صيدة العجوز« من خالل ت�صديدة جميلة وقوية ا�صتقرت 
يف مرمى احلار�س فابيان بروفيدال، ورفع رونالدو ر�صيده 

اأول مرة  اأهداف مع فريق »ال�صيدة العجوز«، وهذه  اىل 7 
برغم  املو�صم،  ال�صوطني هذا  بني  فيها جوفنتو�س  يتاأخر 
اأمبويل باملرتدات، وبهذا الفوز التا�صع،  �صيطرته واكتفاء 
 28 بر�صيد  الدوري  ترتيب  قمة  يف  مكانه  يوفنتو�س  عزز 
اأم�س  واجه  الذي  الثاين  نابويل  عن  نقاط   7 بفارق  نقطة 
املركز  نقاط يف   6 عند  امبويل  ر�صيد  بينما جتمد  روما 
�صيفه  ح�صاب  على  تواليا  الثاين  فوزه  اأتاالنتا  وحقق   .18
بارما 3-0، بينما وتعادل تورينو التا�صع مع �صيفه فيورنتينا 

اخلام�س 1-1.

رونالدو يقود اليويف للفوز على اإمبويل

�سالح ي�سنع فوز ليفربول على كارديف
للهولندي جورجينيو فينالدوم وال�صنغايل �صاديو مع �صيفه برينلي ام�س، اأر�صنال الرابع مع م�صيفه كري�صتال باال�س، وي�صت�صيف مان�ص�صرت يونايتد العا�رس واملاأزوم ايفرتون، 3 نقاط عن مان�ص�صرت �صيتي املت�صدر ال�صابق والذي يلتقي م�صيفه توتنهام اليوم يف ختام املرحلة، فيما لعب ت�صل�صي الثالث كارديف �صيتي 4-1 يف املرحلة العا�رسة من امل�صابقة، ورفع ليفربول ر�صيده اإىل 26 نقطة من 8 انت�صارات وتعادلني، بفارق قاد امل�رسي حممد �صالح فريقه ليفربول اىل �صدارة الدوري االجنليزي املمتاز موؤقتا بعد م�صاهمته يف فوز عري�س على  اأربع مباريات على ح�صاب م�صيفه فولهام 3-0، وتابع واتفورد بي�رساه الهدف الثالث لفريق املدرب االأملاين يورغن كلوب، وق�صى مانيه نهائيا على اآمال ال�صيوف بت�صجيله الرابع بعد �صريدان �صاكريي بديل اآدم الالنا مل يرتك كارديف يهناأ بهدفه، فا�صتلم عر�صية �صالح وراوغ داخل املنطقة قبل اأن ي�صدد ليفربول بت�صجيله الهدف الثاين بعدما راوغ مدافعني و�صدد ي�صارية قوية يف ال�صباك، لكن كارديف قل�س الفارق، ال�صوي�رسي مانيه �صدهما الدفاع واحلار�س، لت�صل الكرة اىل »الفرعون« فتابعها داخل املرمى، ويف ال�صوط الثاين، عزز مانيه تقدم وبكر �صالح بهز �صباك اخل�صم بعد معمعة داخل املنطقة وت�صديديتني  الثالث يف  �صحوته وحقق فوزه الثاين تواليا على �صيفه هادر�صفيلد تاون الذي تراجع اىل قاع الرتتيب 3-0.متريرة متقنة من �صالح. حقق بورمنوث فوزه 
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جائزة كتارا للّرواية العربية يف دورتها الّرابعة

تتويج الأديبةالأردنية الفل�شطينية الأ�شل  د.�شناء ال�شعالن 
ح�شلت الأديبة الأردنية ذات الأ�شول الفل�شطينية د.�شناء ال�شعالن على جائزة كتارا للّرواية العربّية يف دورتها الّرابعة/2018 يف حقل رواية الفتيان 

غري املن�شورة عن روايتها املخطوطة للفتيان » اأ�شدقاء دمية« التي �شوف يتّم ن�شرها من قبل اإدارة اجلائزة يف طبعة اأوىل �شمن من�شورات اجلائزة 
الّدورّية ال�ّشنوّية لالأعمال الفائزة،ف�شاًل عن احتمالّية ا�شتثمارها يف م�شاريع م�شرحّية ودرامّية خمتلفة،وتقدميها �شوتّيا ومرئّيًا وورقّيًا يف م�شاريع 
اجلائزة التي ت�شتثمرها وتنمّيها لأجل تقدمي الفّن الق�ش�شّي للقارئ العربّي بكّل �شهولة وتي�شري ل�شيما لفئة الفتيان،وذلك ويف اأجمل حّلة اإخراجّية 

مع مراعاة ا�شتخدام التكنولوجيا والربامج احلديثة لأجل تقدمي فّن الّرواية للقارئ املهتّم مثل برامج وتطبيقات الهواتف الّنقالة.

 وقد ت�شلّمت ال�ّشعالن جائزتها يف 
احلفل الّر�شمّي الذي اأقيم يف دار 
الأوبرا القطرّية يف احلي الثقايف 
الّدوحة  القطرية  العا�شمة  يف 
بالّتزامن مع يوم الّرواية العربّية.

عمالقة  نخّبة  بح�شور  وذلك 
اجلائزة  على  امل�رشفني  من 
القطريني  امل�شوؤولني  وكبار 
واملثقفني  والّدبلوما�شيني 
والإعالميني والأكادمييني والأدباء 
واملهتمني  والباحثني  واملبدعني 
من قطر ومن �شائر اأقطار الّدول 
العربّية،ف�شاًل عن ح�شور �شعادة 
باأعمال  القائم  مبي�شني  اأجمد 
قطر،و�شعادة  يف  الأرديّن  ال�ّشفري 
الأرديّن  القن�شل  قطارنة  اأ�رشف 

يف ال�ّشفارة الأردنّية يف قطر.
املخطوطة  الفتيان  ورواية 
العام  لهذا  كتارا  بجائزة  الفائزة 
رواية  هي   « دمية  اأ�شدقاء   «
والعمل  واملحّبة  الإرادة  انت�شار 
والعجز  الإعاقة  على  والعلم 
اإىل  ت�شعى  الّرواية  واحلزن،فهذه 
نف�شّية  اأخالقّية  جتربة  تقدمي 
انت�شار  حول  الأطفال  اجتماعّية 
على  ة  اخلا�شّ الحتياجات  ذوي 
اإعاقاتهم،وهي تربز هذه الّتجربة 
ال�رّشيحة  تلك  تعانيه  ما  و�شط 
وجتريح  وتهمي�ش  معاناة  من 
هم  الّرواية  هذه  وغنب.واأبطال 

الأطفال  من  ا�شتثناء  بال  جميعاً 
اإعاقات  من  يعانون  الذين 
يف  �شوياً  خمتلفة،ويدر�شون 
مدر�شة)بيت دمية(.والّدكتور)عبد 
واملعلّمة)نعيمة(  ال�ّشاري(  اجلّبار 
يف  الأطفال  يقودان  من  هما 
على  للّتعّرف  فنتازّية  رحالت 
من  لكثري  وانت�شار  جناح  جتارب 
لأجل  ة  اخلا�شّ الحتياجات  ذوي 
�شحن اأطفال)بيت دمية( ب�شحنات 
اإيجابّية تدعمهم يف رحالتهم �شّد 

العجز.
ففي هذه الّرواية نرى الأطفال من 
ة ينت�رشون  ذوي احلاجات اخلا�شّ
احلياة  اإعاقاتهم،وميار�شون  على 
وحمّبة،ويقّدمون  �شعادة  بكّل 
العون ملن يحتاجه،وينخرطون يف 
اإق�شائهم  جمتمعاتهم،ويرف�شون 
من  الّطفل  تعلّم  وتهمي�شهم.فهي 
ة اأن  فئة ذوي الحتياجات اخلا�شّ
متحّدياً،كما  قوّياً  �شجاعاً  يكون 
تعطي در�شاً للمجتمع كلّه ليعرتف 
الحتياجات  ذوي  من  باأبنائه 
اهتمامه  يوليهم  واأن  ة  اخلا�شّ
حقوقهم  يعطيهم  وافراً،واأن 

موفرة.
ال�ّشعالن عن فخرها  وقد عرّبت 
تعّدها  التي  اجلائزة  بهذه  الكبري 
م�شوارها  يف  جّداً  مهّمة  جائزة 
اأدب  حقل  يف  �شيما  ل  الإبداعّي 

من  اجلائزة  لهذه  ملا  الفتيان 
العربّي  امل�شهد  يف  رفيعة  قيمة 
عربّية  جائزة  غدت  الأدبي؛اإذ 
من  الكلمة  تعنى  ما  بكّل  عريقة 
معنى،كما اأّنها تقّدم مثالً يُحتذى 
�شناعة  حقل  يف  اإليه  ويُرتقى 
الّرواية ون�رشها وتقدميها للقارئ 
�شوء  يف  العربّي  وغري  العربّي 
اإىل  الفائزة  الأعمال  ترجمتها 
عن  ف�شاًل  والفرن�شّية  الإجنليزّية 

اإ�شدارها باللّغة العربّية.
ح�شولها  اإّن  ال�ّشعالن  واأ�شافت 
على هذه اجلائزة العريقة يدفعها 
للفتيان  الكتابة  عامل  يف  بقوة 
الحتياجات  ذوي  من  ل�شيما 
ة،وهو يف الوقت ذاته هذه  اخلا�شّ
اجلائزة  تقّدم لها �شهادة لإبداعها 
جائزة  بها،وهي  تفتخر  جهة  من 
كتارا.�شاكرة اإدارة اجلائزة واحلي 
الّثقايّف يف كتارا على هذه اجلائزة 
وتقدير  ميالد  �شهادة  التي غدت 
�شكرتهم  بها،كما  ميّر  مبدع  لكّل 
العمالقة  اجلهود  على  جميعاً 
الّنهو�ش  لأجل  بها  قاموا  التي 
الّرواية  اجلائزة،ودعم  بهذه 
وفق  الّرواية  والّروائيني،و�شناعة 
جتيد  راعية  موؤ�ش�شّية  منظومة 
ون�رشاً  اختيار  الّرواية  فن  اإدارة 

وترجمة وت�شويقاً.
ال�شليطي  اإبراهيم  خالد  وقال    

الثقايف  موؤ�ش�شة احلي  مدير عام 
توزيع  بحفل  كلمة  يف  كتارا   -
اجلوائز » اإّن كتارا ل ت�شعى بتنوع 
املبادرات وتعدد الإ�شدارات اإىل 
تراكم كمي فح�شب،واإّنا  حتقيق 
الرتاكم  هذا  تعزيز  اإىل  ت�شعى 
مبداخالت نوعية وكيفية لالإبداع 
تطوير  بذلك  تن�شد  الروائّي، 
وت�شكيل  العربّي  ال�رّشدي  الوعي 
لالرتقاء  النقدي  التفكري  اأناط 
وتر�شيخ  الأدبي  اجلن�ش  بهذا 

ريادته عربياً، واإ�شعاعه وانت�شاره 
اإىل  الرتجمة  ج�شور  عاملياً، عرب 

لغات اأجنبية حّية«.
اأعلنت  قد  اجلائزة  اإدارة  وكانت 
العام  هذا  من  �شابق  وقت  يف 
م�شاركة   1283 ا�شتقبلت  قد  اأّنها 
جائزتها،  من  الرابعة  الّدورة  يف 
الّروايات  منها 596 م�شاركة بفئة 
م�شاركة  و562  املن�شورة،  غري 
و47  املن�شورة،  الّروايات  بفئة 
م�شاركة بفئة الدرا�شات والبحوث 

 78 اإىل  اإ�شافة  املن�شورة،  غري 
م�شاركة بفئة روايات الفتيان غري 

املن�شورة.
للحي  العامة  املوؤ�ش�شة  واأطلقت 
الّرواية  جائزة  كتارا   - الثقايف 
اإثراء  بهدف   2014 يف  العربّية 
الأ�شوات  ودعم  الثقايف  امل�شهد 
اأرجاء  خمتلف  من  الإبداعية 
الباب  وفتح  العربية  املنطقة 
اأمام كبار و�شغار املبدعني لإنتاج 

مميز.

رواية قيد الدر�س للكاتبة لنا عبدالرحمان

�شخ�شيات بال هوية تتيه يف �شرد دائري
اللبناين  غري  يعرف  ل  رمبا 
عنوان  الدر�ش”  قيد   ” دللة 
عبدالرحمن،  لنا  روايات  اأحدث 
حمرًيا،  العنوان  له  يبدو  قد  لذا 
 17 ال�شفحة  مع  احلرية  وتزداد 
اأن  يتذكر ح�شان  اإذ  الرواية،  من 
هروبهم  يف  اأقلتهم  التي  ال�شيارة 
من بريوت اإىل دير ال�رشو توقفت 
رجاًل  واأن  تفتي�ش،  نقطة  عند 
يرتدي زًيا ع�شكرًيا مموًها طلب 
جدته  ال�شخ�شية،  بطاقاتهم 
�شعاد وقريبتها اأخرجتا هويتهما 
مدت  جنوى  اأمه  بينما  اللبنانية، 
تبداأ  عبدالرحمن  لنا  بطاقرواية 
وهو  عبداهلل،  حل�ّشان  مب�شهد 
بينما   ،2012 بريوت  اإىل  عائداً 
هروب  عن  الثاين  الف�شل  يحكي 
الأ�رشة من بريوت عقب الجتياح 
“قيد  1982.ة  الإ�رشائيلي 

الدر�ش” ف�شمحوا لهم باملرور.
عنوان  وهو  الدر�ش”  “قيد  اإذن 
عبدالرحمن  لنا  الكاتبة  رواية 
ال�رشد  ي�رشح  اأخرى،  هوية 
 1922 لعام  بعودته  ق�شتها 
نيو  “بوليه  اتفاقية  وقعت  حيث 
وفرن�شا  اإجنلرتا  بني  كامب” 
�شبع  اقتطاع  التي مبقت�شاها مت 
�شمها  لبنان مت  جنوب  من  قرى 

 1932 عام  ويف  فل�شطني،  اإىل 
بعمل  الفرن�شي  النتداب  قام 
رف�ش  لل�شكان  ر�شمي  اإح�شاء 
�شكان  من  كثري  فيه  امل�شاركة 
ودواع  لأ�شباب  والبقاع  اجلنوب 
خمتلفة، فاأ�شبحوا مكتومي قيد، 
اللبناين  يكن احلل احلكومي  ومل 
اأن  تفيد  بطاقة  �شوى   1960 عام 
هذه  الدر�ش”،  “قيد  و�شعهم 
الالهوية  بالأحرى  اأو  الهوية 
توارثتها الأجيال يف نحو 30 األف 
املقاتل  اأ�رشة  اإحداها  اأ�رشة، 
الغائب با�شم عبداهلل التي تتابعها 
اأحداث الرواية عرب ثالثة اأجيال. 
تلك اللحظة الفارقة التي ج�شدت 
متزق الأ�رشة الواحدة بني هويتني 
الروية  عنوان  اأن  بينت  ر�شميتني 
هو حمورها، وك�شفت عن عقدة 

عانت منها ال�شخ�شيات.

 التيه يف دائرة 
ال�شرد

حل�ّشان  مب�شهد  الرواية  تبداأ 
عائداً  الطائرة  يف  وهو  عبداهلل، 
يرجع  بينما   ،)2012( بريوت  اإىل 
عاما،  ثالثني  الثاين  الف�شل 

من  الأ�رشة  هروب  عن  ليحكي 
بريوت عقب الجتياح الإ�رشائيلي 
اإىل  انتقلت  حيث   ،1982 عام 
البدو  و�شط  لتقيم  ال�رشو،  دير 

والفالحني .
راٍو  يحكي  زمني  ا�شرتجاع  عرب 
وابنتها  �شعاد  انتقال  عن  عليم 
اأطفالها  رابع  تنتظر  التي  جنوى 
الغائب  املقاتل  اأباه  تنتظر  كما 
عائلة  من  �شعاد  اجلّدة  دوًما، 
وقعت  لكنها  معروفة،  بريوتية 
عّواد  املتجول  البائع  حب  يف 
بعد  وهي  معه،  وهربت  الكردي 
بزواجه  تعرف  اأن  دون  �شبية 
تنجب  اأخريني.  امراأتني  من 
وتعي�ش  واأخوتها،  جنوى  منه 
يعيدها  اأن  قبل  معه حياة فقرية 
والدها لتعي�ش معه فرتة ثم ترث 
جميل”  اأبو  “وادي  يف  بيتا  عنه 
بريوت  بيوت  طراز  على  مبني 

القدمية .
مع  احلرب  انتهاء  يتزامن 
من  جنوى(  )�شقيقة  ملكة  عودة 
الربازيل، نعلم اأنها ترملت وورثت 
عن زوجها مال وفريا ا�شتخدمت 
بع�شه يف ترميم بيت العائلة، “يف 
عام 1994، ح�شل التحّول الأكرب 
مر�شوم  اأعطى  فقد  حياتنا،  يف 

ملن  اللبنانية  اجلن�شية  جمهوري 
من  �شمن  من  وكنا  ي�شتحقونها، 
�شملهم املر�شوم. عدنا لبنانيني، 
بعدما اأثبتنا اأننا من اأبناء القرى 
الدر�ش  قيد  اأبي  وظّل  ال�شبع، 
 ( اللبنانية”  الأرا�شي  خارج  لأنه 

�ش168، 169(.
غرباء.  جنوى  اأبناء  يبقى  لكن 
فبقوا  غائبا  ظل  الأب  لأن  رمبا 
يغرتبون  جذور.  بال  مقتلعني 
الأب  يغيب  اأنف�شهم،  عن  حتى 
ويختفي  ح�شان  وي�شافر  نهائيا 
خالته،  ي�رشق  اأن  بعد  ح�شن 
حياتهم  ترف�ش  ويا�شمني 
لنا  للكاتبة  كان  هكذا  وتتمرد. 
اخلا�شة  طريقتها  عبدالرحمن 
يف بناء امل�شهد والتي تتوافق مع 
تقنية ال�رشد الدائري، فقد بداأت 
عائداً  الطائرة  يف  وهو  بح�شان 
ذروة  من  انطلقت  بريوت،  اإىل 
احلدث، حيث ح�شان يف الطائرة 
ماأ�شاة  يعاين  حيث  الالمكان،  اأو 
الالهوية، ثم يعود لبداية امل�شهد 
ما  اإ�شافة  اأو  حدثاً  ميثل  الذي 
تكتمل  حتى  ال�رشد،  معها  لينمو 
الدائرة فنعود يف الف�شل الأخري 
 ،2012 بريوت  البداية،  لنقطة 
داخلي  مونولوج  عرب  وح�شان 

“واجه  قائال:  لنف�شه  يعرتف 
احلقيقة، اأنت مازلت تعي�ش قيد 
الدر�ش، فكل �شيء يف حياتك ما 
الدر�ش  قيد  الدر�ش..  قيد  يزال 
لي�شت جمرد هوية يا ح�شان، اإنها 

حالة”. )�ش 247(.

 تعدد الأجيال 
والرواة

بداأت الرواية مب�شهدين ق�شريين 
تروي  ثم  ح�شان،  اأولهما  يروي 
التايل،  امل�شهد  ليلى  �شقيقته 
ح�شان  ب�شوتي  كذلك  وتنتهي 
الأول  الف�شالن  فبدا  وليلى، 
نهر  �شفتي  كانا  لو  كما  والأخري 
عبدالرحمن  لنا  ر�شدت  موار 
الطويلني  الف�شلني  عرب  �رشيانه 
 200 )�شغال  والثالث  الثاين 
مقابل  الرواية  منت  من  �شفحة 
47 للف�شلني الأول والرابع معا(. 
الكاتبة  قدمت  اأغلبهما  ويف 
كان  عليم،  راو  عرب  الأحداث 
اأحيانا  اإن�شاده  من  ي�شرتيح 
ثم  وليلى  ح�شان  �شوتي  لن�شمع 
ومي�شك  ي�شكتهما  اأن  يلبث  ما 
ثانية بزمام حركة ال�رشد مقدما 

بعوامل  �شبيها  ملحميا  عاملا 
ال�شري ال�شعبية، فيحكي عن لبنان 
ودير  بريوت  وعن  وفل�شطني، 
متعاقبة  اأجيال  وعن  ال�رشو، 
ابتداًء من اجلدة �شعاد ثم ابنتها 
واأخريا  جنوى  فاأبناء  جنوى 

اأحفادها.
وفقت  الروائية  اأن  اأعتقد  لذا 
كثريا  اعتمادها  يف  متاما 
التقنية  فهذه   ، عليم  راو  على 
الأجيال،  لرواية  متاما  مالئمة 
منح  هيمنتها  من  يك�رش  وحتى 
فر�شة  وليلى  ح�شان  ل�شخ�شيتي 
عرب  للقارىء  مبا�رشة  التحدث 
ق�شرية  وم�شاهد  مونولوجات 
م�شهد  ويف  الأنا،  ب�شمري  مروية 
يتحدث  ح�شان  وجدنا  فارق 
ب�شمري املخاطب، فكان يحادث 
ل�شخ�ش  يحكي  وكاأنه  نف�شه 
غريب، ويف ذلك جت�شيد لتمزقه 

النف�شي بل لت�شظيه.
يف  متثل  اأي�شا  الأهم  الأثر  لعل 
اقتالع ال�شخ�شيات من جذورها 
وفقدانها لي�ش لهويتها فقط، بل 
لنتمائها، ومن ثم �شياعها، حتى 
ليلى تنكر اأثر غياب اأبيها عليها، 
اجلذور  يف  تنقيبها  وعرب  فهي 

لتعرف متى بداأ زمن اخل�شارة .
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الكاتب �سراج عبا�سي جلريدة الو�سط 

الكتابة كاحلياة ...مواجهة 
م�ستمرة مع امل�ستحيل

.         عرفنا عن �سخ�ص �سراج عبا�سي ؟
�سراج عبا�سي ، من مدينة طولقة ، والية ب�سكرة ، متح�سل على �سهادة املا�سرت 
بتخ�س�ص الق�ساء من جامعة االأمري عبد القادر بق�سنطينة ، مدير ملجلة �سراج 

احلياة وع�سو بجمعية ب�سكرة تقراأ ، حمب للأدب واملطالعة 

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كل هذا ال�سغف بالكتابة و 
ال�سر..كيف بنيت هذه العلقة 

؟

املتو�سط،  مرحلة  يف  القلم  ع�سقت 
تدريجي  ب�سكل  الكتابة  يف  و�رشعت 
ما  دائما  والتاأخر  الوقت،  مرور  مع 
الن�رش  على  خا�ص  ب�سكل  ين�سب 
كتاب  �سكل  على  نكتبه  ملا  والتاأليف 
واملداومة  الكتابة  فممار�سة  ورقي، 
التي  باحلياة  مت�سال  كان  عليها 
نعي�سها لكن مل ت�سنح الفر�سة الكافية 
وقت  يف  الأدبية  ال�ساحة  نقتحم  كي 
مبكر، ومن ثم كنا بحاجة للتزود اأكرث 
فاأكرث، وال�سعي نحو حت�سني م�ستوانا 
والرتقاء به وزيادة معارفنا يف �ستى 
تكون  كي  والعلوم،  الفنون  جمالت 
ب�سمتنا ذات وقع ملمو�ص لدى جملة 

من قرائنا.

لكل  واحد من بيننا يف طريقه 
�سعوبات وحلظات الف�سل 

واالحباط النف�سي واملعنوي 
نتيجة لعدة اعتبارات ، حدثنا 

عن اأهم ما اعرت�ص طريقك ؟

للواقع  بالنظر  موؤكد  �سيء  فعال 
اأ�سد  من  يعترب  والذي  نعي�سه  الذي 
فلقد  لذا  كاتب،  كل  اأمام  ال�سعوبات 
وكثريا  املرحلة  تلك  كغريي  ع�ست 
واأرمي  بي�ساء  اأوراقي  اأترك  كنت  ما 
من  التهرب  حماولة  بعيدا  بقلمي 
فاأتوقف  خلفه،  اأ�سعى  مراودة هدف 
وحلياتي  لنف�سي  فيها  اأتفرغ  مدة 
معاناة  من  التهرب  حماولة  اخلا�سة 
يكتب  اأن  ياأبى  الذي  القلم  �رشاع 
ما  واأكرث  عنه،  را�ص  غري  و�ساحبه 
يف  ع�سته  ما  هو  طريقي  اعرت�ص 
املرحلة اجلامعية، فقد وقفت اأمامي 
وقتلت  كاهلي  اأثقلت  عقبات  عدة 
فرتات  وزعزعت  �سغفي  من  �سيئا 
م�ست  ما  �رشعان  لكن  همتي،  من 
فرتات  اأنها  اأدرك  وكنت  وجتاوزتها 
ن�ستطيع  كي  عي�سها  من  لبد  �سعبة 
الكافية  والعرب  بالتجارب  نحظى  اأن 
يف  ون�سل  وجربوتها  احلياة  ل�رشاع 
�سعينا  التي  النبيلة  للغايات  الأخري 

خلفها.

ملاذا اخرتت ا الكتابة من  باب 
الرواية ، وملاذا  ؟

اأحب الكتابة ب�سكل عام،  خا�سة ال�سعر 
واخلواطر، لكن �سغفي بالرواية اأكرث، 
فالرواية باب وا�سع ي�سمل اأجمل خبايا 
ل�ستى  وا�سعة  منارة  هي  بل  الأدب، 
باخلواطر  م�سحونة  فالرواية  العلوم، 
بالتجارب  مليئة  والأعماق،  الداخل 
واخلبايا،  باحلقائق  غزيرة  والعرب، 
باأرقى معانيها، ففيها  للعلوم  وحاوية 
التاريخ والدين وال�سيا�سة، علم النف�ص 
والجتماع، علوم الفل�سفة والت�سوف، 
متثل  التي  الأ�سياء  من  كثري  وغريها 
الروائي  ثقافة  مكنون  جمملها  يف 
اهتماماتي  راأيت  فقد  لذا  ومعارفه، 
خالل  من  الرواية،  حتويه  ما  كل  يف 
قوالبها  وفق  الكتابة  ممار�سة  جمال 
�رشد  وت�سويق  حقائقها،  ن�سج  ومتعة 
بها وبكل ما  حوادثها، فهكذا تعلقت 

ي�سدر من ثنايا روادها و�سناعها.

حدثنا عن اإ�سدارك اجلديد 
» وحي الروح »  كلمات بطعم 

االأمل والتفاوؤل  ؟

روايتي » وحي الروح » هي جزء مني 
تعلقي  بقدر  بها  تعلقت  ومن حياتي، 
الطريق  بها  اأرى  مراآة  فهي  باحلياة، 
خطاه،  على  و�رشت  اخرتته  الذي 
الذات  خواطر  من  الكثري  حتمل 
واقعنا  من  وقائعا  حتكي  والداخل، 
املعا�ص، فيها احلب والع�سق واجلنون، 
الأمل  واخلذلن،  والغدر  احلقد 
جديد،  من  للحياة  والعودة  والتفاوؤل 
وجعلتها  اخلا�ص  باأ�سلوبي  �رشدتها 
�سبيل  �سلوك  اأراد  من  لكل  ر�سالة 
التغيري يف ذاته وحياته وعالقاته مبن 
نف�سه  �سريى  قراأها  من  فكل  حوله، 
من خاللها و�ستكون له نربا�سا تت�سح 
الواقع  خبايا  من  عديد  خالل  من 
من  كثري  عقباته،  لتجاوز  وال�سبيل 
قرائي حدثوين عن مدى التاأثري الذي 
اأحدثته روايتي يف �سلوكهم و�ساهمت 
يف حثهم على اإعادة النظر يف طريقة 
تناولتها  التي  املواقف  مع  تعاملهم 

و�سبل اخلال�ص من اأ�سوء كوابي�سها

من اأين ت�ستوحي فكرة رواياتك 
وق�س�سك  ؟

اأفكاري  منه  اأ�ستوحي  م�سدر  اأكرث 
هو الواقع، فما نكتبه هو مراآة للواقع 
يغذي  من  فهو  وجوه،  من  ووجه 
اأن تكون  والأوىل  خواطرنا وجتاربنا، 
كل اأعمالنا من وحي واقعنا املعا�ص، 
من  توجه  ر�سائل  مبثابة  تكون  كي 
اأجل تغيريه والرتقاء مبن يعاي�سونه، 
بعيدا  يعي�سون  النا�ص  جنعل  فاأن 
ترجى  فائدة  ل  اأمر  هو  واقعهم  عن 
يعج  التي  �سلبياتنا  من  يغري  ولن  منه 
هو  للتغيري  فال�سبيل  جمتمعنا،  بها 
وحماولة  نكتب  فيما  الأمل  غر�ص 
منه  يعاين  ما  على  ال�سوء  ت�سليط 
التغيري  لنا  يتحقق  كي  املجتمع  هذا 

لالأف�سل رغم كل �سيء

كيف ت�ستطيع اأن تخرج من 
جعبتك يف كل مرة اجلديد 

لتفاجئ به القارئ ؟

اأن  هو  القارئ  ملفاجاأة  ال�سبيل 
وال�سمو  اأ�سلوبك  يف  الرتقاء  يلتم�ص 
الأف�سل  ينتظر  فهو  م�ستواك،  يف 
اأول ثم يجد منك تطرقك  مما �سبق 
فاختيار  اهتمامه،  ويثري  ي�سغفه  ملا 
ينتظره  يرتبط مبا  اأن  تكتب لبد  ما 
يف  الرقي  يربز  ومبا  منك  قراوؤك 
اأخطاءك  تتجاوز  بحيث  اأعمالك 
النقاد  التم�سها  التي  هفواتك  وتلملم 
يقر  ممن  فتكون  اأعمالك،  على 
ملا  ويتجاوزه  منه  ويتعلم  باخلطاأ 
القارئ  ومفاجاأة  منه،  اأف�سل  هو 
اأي�سا تعتمد على اخلبايا التي حتاول 
ت�سطرها  عملك،  يف  لها  التطرق 
حماول  احلقيقة  وتنقل  باأ�سلوبك 
طريق  يف  باأ�سلوبك  الت�سويق  زرع 
والقراء  لها،  الو�سول  يحاول  من  كل 
فقد  م�ساربهم  باختالف  يختلفون 
الآخر،  البع�ص  دون  البع�ص  تفاجئ 
باهتمامهم  حتظى  اأن  من  لبد  لكن 
بناء  يف  ي�سهم  ما  تقدمي  وحتاول 

حني  من  وتلبي  نظرهم،  يف  مكانتك 
لآخر اأذواق بع�ص من وثقوا بك ومبا 

تنرثه اأناملك

يف راأيك من الذي ي�سكل اأهمية 
لدى املتلقي وي�سده اإىل اقتناء 

الكتاب .. الكاتب اأم الن�ص ؟ 
وهل املقروئية قلت حقا ؟

التقليدية  بالطريقة  متعلق  ك�سخ�ص 
يف التلقي اأقول منذ متى كان الكاتب 
يجعل القارئ يقتني كتابه دون �سابق 
من  لكاتب  تقراأ  فكونك  به،  معرفة 
جيل الكبار فاأكيد ما حملته كتبه هو 
مما  املزيد  قراءة  تطلب  يجعلك  ما 
كتب،  عما  اإطالع  �سابق  دون  كتب 
فلن  قبل  من  تعرفه  ل  كونك  اأما 
تندفع لقتناء عمله قبل الطالع ولو 
يكتبها،  التي  الن�سو�ص  على  �سطحيا 
الذي  املو�سوع  خالل  من  �سواء 
اعتمده  الذي  الأ�سلوب  اأو  له  تطرق 
لنوع  يرجع  فالختالف  لذا  ذلك،  يف 
واختيار  القراءة  يف  ومنهجه  القارئ 
املقروئية فهي  وبخ�سو�ص  يقراأ،  ما 
فنجد  يقراأ،  ما  باختالف  تختلف 
فكرث  نوع،  دون  بنوع  بالغا  اهتماما 
اليوم قراءة الروايات والق�س�ص، وقل 
والبحوث  العلوم  كتب  على  الطالع 
فجوة  خلق  ما  وهذا  والدرا�سات، 
والكاتب  القارئ  �سناعة  يف  كبرية 
اهتمامه  �سلط  اإذا  فالقارئ  معا، 
الروايات دون غريها فلن يكون  على 
ا�سم  �ساحب  ف�سيكون  كان  واإن  كاتبا 
جند  وهكذا  حقيقة،  ول  و�سف  دون 
نظرا  الأدبية  للمكتبة  وتراجع  اإ�ساءة 
يف  مقتحميها  من  الكثري  اأهلية  لعدم 
غري اأوانهم، وهنا ياأتي دور النقاد يف 
يقراأ  اأن  ي�ستحق  ملا  العتبار  اإعادة 
دون غريه ويف مراجعة اتزان الأعمال 

التي تن�سب لالأدب وهو منها براء

ما ي�سد القارئ الغلف والعنوان 
هما مفتاح الكتاب لكن يجب اأن 
يكون هناك حمتوى يف م�ستوى 

تطلعات القارئ ، ما راأيك  ؟

والعنوان  فالغالف  هذا،  يف  اأوافقك 
اأولية  نظرة  يعطي  جزء  اإل  هما  ما 
اإن مل  عن املحتوى وامل�سمون، لكن 
تكن هناك عالقة تالزمية بني اخلارج 
وما يحمله امل�سمون ف�سيكون هناك 
والتالعب  القارئ  لإغراء  حماولة 
برغباته وهذا قبح �سديد قد يو�سف 
به �ساحب العمل الذي �سب اهتمامه 
دون  لعمله  اخلارجية  ال�سورة  على 
يحملها  التي  احلقيقة  يظهر  اأن 
مراعاة  من  فالبد  لذا  امل�سمون، 
كجوهر  واحت�سابها  النقطة  لهذه 
الأخالقي  ال�سلوك  على  للحكم 
يف  اأعماله  طرح  يف  ومنهجه  للكاتب 
على  اأكرث  امل�سوؤولية  وتقع  ال�ساحة، 
اطلع  من  اأول  فهي  الن�رش  دور  عاتق 
على امل�سمون ويروج له على ال�سكل 
اأن�سح  وهنا  يحمل،  ما  يوافق  الذي 
كثريا بع�ص دور الن�رش باعتماد جلان 
قبل  ومراجعتها  الأعمال  لدرا�سة 
اأمانة تعاملها  اإ�سدارها فهي تتحمل 
�ستن�ساأ  فيها  وثقتهم  القراء،  مع 
يتعلق  فيما  م�سداقيتها  خالل  من 

باإ�سداراتها وما حتمله.

ما موقفِك من النقد يف امل�سهد 

الثقايف؟ وهل تتقبله ؟

اأمام  النقاد  هم  واأين  النقد  هو  اأين 
الذي  املكهرب  الثقايف  امل�سهد 
خا�ص  ب�سكل  اليوم  اجلزائر  ت�سهده 
والعامل العربي ب�سكل عام، فاجلزائر 
كانوا  واإن  النقاد  فيها  ينعدم  يكاد 
ال�ساحة  يواكبون  ل  فهم  موجودين 
يف  ول  الفن  يف  ل   ، وم�ستجداتها 
الأدب  يف  ول  وال�سينما  الدراما 
اأع�سق  نف�سي  عن  فاأنا  والتاأليف، 
واأحاول  فيه  وتخ�س�ست  النقد  علم 
ناقدا،  اأكون  كي  �سعيا  �سيفراته  فك 
اأرى  يجعلني  ال�ساحة  على  واطالعي 
اإمكانية  تنايف  التي  احلقائق  عديد 
وبناء  حقيقي  نقد  بوجود  العرتاف 
ملا يرتاكم يف ال�ساحة كل يوم، فنحن 
اليوم اأمام م�سهد ثقايف جمهول الهوية، 
�رشنا نرى الت�سارب والت�ساخط على 
و�سائل  لكن  عليه  يح�سب  وما  الواقع 

لالأ�سف،  مغيبة  ذلك  تبعات  عالج 
النقد  بتدري�ص  اكتفوا  فاملخت�سون 
على  ال�سوء  و�سلطوا  اجلامعات  يف 
دون  الثقافية  امل�ستجدات  من  قليل 
تعم  الفو�سى  جعل  ما  وهذا  غريها، 
ريادته  اإمكانية  وتف�سل  امل�سهد 
العاملية،  الثقافية  امل�ساهد  اأمام 
توازن  النظر يف  اإعادة  لهذا لبد من 
النقد وجمالت اأعماله وحماولة غلق 
و�سريورة  النقد  م�سب  بني  الفجوة 

امل�سهد الثقايف املعا�ص

ما م�ساريعك امل�ستقبلية؟

يتمثل يف �سعيي لإنهاء  م�رشوعي احلايل 
روايتي اجلديدة التي حتمل عنوان امراأة 
لكل  ر�سالة  عن  عبارة  وهي  لالإيجار، 
رجل وهدية لكل امراأة، حتمل يف طياتها 
تركها  اأف�سل  التي  اخلبايا  من  العديد 
اإ�سدارها واأمتنى  غام�سة اإىل حني قرب 

يل،  واملتابعني  قرائي  اإعجاب  تلقى  اأن 
والأهم اأن متثل اإ�سافة متوا�سعة لل�ساحة 
حماول  خلفي  اأتركها  وب�سمة  الأدبية 
واأمتي،  جمتمعي  يف  التغيري  حتقيق 
وما  ا�ستطعت  ما  الإ�سالح  اإل  اأريد  اإن 

توفيقي اإل باهلل

كلمة اأخرية للقراء ولطاقم 
اجلريدة

يف الأخري اأ�سكر جردتكم على اإتاحة الفر�سة 
واإي�سال  احلوار  هذا  باإجراء  وت�رشيفي  يل 
بال�سكر  واأخ�سك  ومتابعيكم،  لقرائكم  روؤيتي 
اجلزيل اأخي بن يو�سف واأمتنى لك التوفيق يف 
م�سارك الإعالمي، واأمتنى اأن تكون جريدتكم 
الإعالم  ميثل  ومتميزا  هادفا  اإعالميا  منربا 
م�ستقبل  نحو  باأفراده  وينه�ص  اجلزائري 

م�رشق يجمعنا يف جزائرنا الغالية
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املدير العام ملن�صورات  دار"الهدى" ، م�صطفى قاّلب ذبيح يك�صف :

نراهن على 43 اإ�سدار جديد يف �سيال 23
عطاف   ملحمد  النجوم  �صوت  كتاب  يف  اجلزائري  ل�صامي  الفني  امل�صار  ·       ا�صتذكار 
2019 يف   عمري  مراحل  و  الفنية  م�صريتي  عن  كتابا  �صاأ�صدر   : را�صدي  ·       بهية 

والإجنليزية والأمازيغية  العربية  اللغة  اإىل  �صترتجم   « اأنا  كتابي  »حكايات    : اأوجيت  ·       عثمان 

حكيم مالك 

هدفنا خدمة الكتاب 
الوطني ب�صفة عامة 

والعربي ب�صفة خا�صة

�أن  �ملتحدث  ذ�ت  �أكد  فيما   
و�لن�رش  للطباعة  �لهدى  د�ر 
ظل  يف  ترعرعت   ، و�لتوزيع 
ر�سالتها  لتاأدية  هادفة  ثقافة 
و�لفكرية  و�لعلمية  �لثقافية 
�لعلم  خلدمة  وجه  �أكمل  على 
و�ملعرفة د�خل �لوطن وخارجه 
�لتعاون  مببد�أ  توؤمن  وهي 
�أجل  من  �ل�رشيف  و�لتناف�س 
يخدم  مبا  و�لأف�سل  �لأح�سن 
عامة  ب�سفة  �لوطني  �لكتاب 
م�سري�  خا�سة  ب�سفة  و�لعربي 
م�سطفى قالب ذبيح  �أن عمل 
على  وم�ستمر  متو��سل  �لد�ر 

مد�ر �ل�سنة.
 

�صيا�صة الكتاب يف اجلزائر 
حتتاج اإىل اإعادة نظر

رئي�س  قالب  دعا  جهته  ومن   
لنا�رشي  �لوطنية  �ملنظمة 
يف  �لتفكري  �إعادة  �إىل  �لكتاب  
�جلز�ئر  يف  �لكتاب  �سيا�سة 
و�آليات  عرب و�سع ميكانيزمات 
�ملبدعني  لت�سجيع  جديدة 
�ل�سباب و�لذي ي�سمح يف �إبر�ز 
�إبد�عاتهم لرتى �لنور حيث �أننا 
�سوت  لإي�سال  د�ئما  ن�سعى 
�لطاقات و�لكفاء�ت �إىل  �لقر�ء 
و�سناعة  �لكتاب  تاأثر  ظل  يف 
�لن�رش ب�سبب �لأزمة �لقت�سادية 
�حلالية  �لتي ع�سفت باجلز�ئر 
عملة  تدين  عنها  نتج  و�لذي 

�لدينار �جلز�ئري.

 ا�صتذكار امل�صار الفني 
ل�صامي اجلزائري يف كتاب 

�صوت النجوم  ملحمد 

عطاف

 ومتكن �لكاتب حممد عطاف 
�لقامات  �أحد  ��ستذكار  من 
وثقها  �أين  �جلز�ئرية   �لفنية 
من  كرم  كتاب  يف  عطاف  
خالله �لفنان  �سامي �جلز�ئري 
كانوين   علي  �حلقيقي  و��سمه 
 La voix des و�لذي عنونه بـ
 astres Samy El Djazairi
�سوت  �جلز�ئري  ب�سامي 
�لنجوم  و�لذي تطرق فيه لأبرز 
�أغانيه  فيه  وتناول  مر�حله 
�ملر�أة  جمال  تخاطب  �لتي 
�أغنيته  �أبرزها   �جلز�ئرية   
 ، �جلز�ير«  بنات  »يا  �ل�سهرية 
ون�سرب   ، �لرحل   ، »يار�دية«  
�أو مز�ل ن�سرب ، خال�س و�أنت 
خال�س ، �يل قلتيلي جنيبلك ، 
ـ   ، لعزيزة   ، يا وردة ، هي هي 
�أقريت �حلب يف عينيك ، على 
وحيدة ، زين لبنات ، يا مولت 

�خلانة ، �أن�ساي �أن�سايني .

اإ�صدار الكتاب يف الذكرى 
يا  �صاحب«  رحيل  من   31

بنات اجلزاير »

�لكاتب  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
��ستغرق  �أنه  عطاف   حممد 
كتابة هذ� �لكتاب حول  �سامي 
�جلز�ئري6  �سنو�ت كاملة  قائال 
�أنه  �أر�د تكرميه يف �لذكرى 31 
�لفنية   �لأيقونة  هذه  لرحيل  
�ساحب  �أن  كا�سفا    ، �خلالدة 
كان   « �جلز�ير  بنات  يا  �أغنية« 
قوية   �سد�قة  عالقة  تربطه 
وزو  تيزي  مدينته  �بن  لكونه 
متاأثر�  �لر�حل   �أن  مربز�   ،
�لكبري  �جلز�ئري  بالفنان 
حممد �لعماري  وكان يعرف كل 
فلقد  وعليه   ، �لفني  ريربتو�ره 
�أبرزهم   �لكثريون  بفنه  �أعجب 
�جلوق  قائد  و  �ملو�سيقي  كان 
�جلياليل  حد�د  �مللحن  و 

�أن  �ملتحدث  ذ�ت  كا�سفا   ،
�سامي �جلز�ئري تعامل  كثري� 
حمبوباتي  �لر�حل  �لفنان  مع  
وزو   تيزي  مدينة  �بن  �أن  ،كما 
�أغاين  لديه   �جلز�ئري  �سامي 
»�أيا  بينها  من  بالقبائلية  
»وردية«  و  �لف�سة«  حد�د 
�لطبوع  خمتلف  لأد�ئه  �إ�سافة 
كال�سعبي  �جلز�ئر  يف  �لغنائية 
وعليه  و�لع�رشي  �حلوزي   ،
خالل  من  �لأ�سا�سي  فهديف 
هذ� �لكتاب �إىل �لتعريف بهذ� 
خالد�  �سيبقى  �لذي   �لفنان 
�لر�قية  باأغانيه  �أذهاننا  يف 

و�ملتميزة .

 بهية را�صدي : »حكايات 
كتابي اأنا« �صتكون فاحتة 

خري يف �صيال 2018
 

بهية  �لقديرة  �لفنانة  و�أكدت 
ق�س�سا  �أ�سدرت  �لتي  ر��سدي 
عثمان  رفقة  بالأطفال  خا�سة 
 les �لفرن�سية   باللغة  �أوجيت 
 histoire de mon livre à
moi  �أي« حكايات كتابي �أنا » 
�لهدى  د�ر  عن  حديثا  �ل�سادر 
يف  و�لتوزيع  و�لن�رش  للطباعة 
م�ساركا  �سيكون  و�لذي   2018
يف �سيال 23  ، كا�سفة �أن هذ� 
لكون  فكرته  جاءت  �لكتاب 
�إن�ساين   م�سرتك  قا�سم  هناك 
�لأطفال  حمبة  يف  و�ملتمثل 
كانت  وهذه  �لرب�ءة   وعامل 
وبني  بيني   م�سرتكة  نقطة 
�إعطاء  وهو  �أوجيت   عثمان 
كالرعاية  للطفل  منلك  ما  كل 
�رشدناها  و�لتي  و�ملر�فقة  
�لطيبة  عن  حتكي  ق�س�س  يف 
�لأمر  هو  وهذ�  و�ل�سعادة 
�لذي جعلنا نتقرب من �لطفل 
عاملنا  يف  �لرب�ءة  ميثل  �لذي 
�أفكارنا  مزج  حاولنا  فلقد    ،
�أين  م�سرتكة   بق�س�س  لنخرج 
�لكتاب  روؤيتنا يف هذ�   دجمنا 

�ملا�سي  يف  للذكريات  وعدنا 
�إ�سعاد  هو  منه  غايتنا  وكانت 
�لطفل و�إ�سفاء �لبهجة يف قلبه 
وعليه  جديدة  �أ�سياء  بو��سطة 
فهذ� �لكتاب هو فاحتة خري يف 

�سيال 23 .
 

�صاأ�صدر كتابا عن  
م�صريتي الفنية ومراحل 

عمري يف  2019

بهية  �لكبرية  �ملمثلة  وك�سفت   
�لتح�سري  ب�سدد  �أنها  ر��سدي 
كتابي  حكايات  من  ثاين  جلزء 
ق�سة   29 هناك  وحاليا  و  �أنا 
جاهزة و�أردنا تو�سيع �لق�س�س 
�ل�سباب  �إىل  �لطفل  من  لتكون 
�لنا�سئة  وكانت مفاجاأة �لندوة 
�ل�سرية  كتابة  عن  �لك�سف  هو 
وم�سارها  حياتها  عن  �لذ�تية 
�إىل  �ستتوقف  �أين  �لتمثيل  مع 
�لذي  عمرها  مر�حل  معظم 
تعلمت منه �لكثري  �أين تعرفت 
فيه على قامات فنية لها وزنها 
يف �جلز�ئر ، د�عية �إىل �رشورة 
تدوين �ملرحلة �لعمرية للفنان 
خالدة  لتبقى  وهذ�  �جلز�ئري 
وهذ�  �ل�ساعدة  �لأجيال  لدى 
�لكتابة  عرب  �إليه   ت�سعى  ما 
�لقارئ  �إىل  لتهديها  و�لتوثيق 
�لفنانة  قائلة  عليها  ليطلع 
مل  حياتي   « ر��سدي  بهية 
هذ�  يف  و�ساأقف  �سهلة   تكن 
حمطات  �أبرز  عند  �لكتاب  
حياتي �ل�ستثنائية جد�  حيث 
عمري  مر�حل  فيها   �ساأقدم 
يف كتاب �سي�سدر يف 2019 عن 
�لتي  �لهدى«  »د�ر  من�سور�ت 
�أ�سادت باحرت�فيتها �لعالية يف 
عامل �لطباعة و�لن�رش و�لتوزيع 

.
 

عثمان اأوجيت : »حكايات 
كتابي اأنا » �صترتجم 

اإىل اللغة  العربية 

والأمازيغية والإجنليزية
  

 كما �أو�سح �لكاتب عثمان �أوجيت 
�ملوجهة  �لق�س�س  هذ�  �أن 
من  �لعديد  عن  حتكي  لالأطفال  
و�حلب   كال�سد�قة  �ملو��سيع  
�لذ�كرة  ومتثل  �أخرى  ومعاين 

رجعنا  �أين  �ملا�سي   �إىل  و�حلنني 
كخطوة  �ملا�سي  �إىل  قليال  
�أن  كا�سفا   ، �لأمام   �إىل  للتقدم  
بالأطفال   �خلا�سة  �لق�س�س  هذه 
و�للغة  �لعربية  �للغة  �إىل  �سترتجم 
�لأمازيغية و�للغة �لإجنليزية و�لتي 

�أهد�ها لبنته مروى ليز�  .

»اإن �ساء اهلل«.. حتقيق عن »الأ�سلمة« ب�ساحية باري�سية
كتاب  موؤخر�  فرن�سا  يف  �سدر   
�لأ�سلمة  �هلل..  �ساء  »�إن  بعنو�ن 
عن  عبارة  وهو  مك�سوف«،  بوجه 
لر�سد  ��ستق�سائي  �سحفي  عمل 
�ساحية  يف  �لإ�سالم  مظاهر 
�سمال  تقع  �لتي  �سني-�سان-دوين 
من  عالية  ن�سبة  وتقطنها  باري�س 

�ملهاجرين �ملنحدرين من بلد�ن 
�سمال �أفريقيا. وقد �أ�سبحت تلك 
�ل�ساحية �لتي يفوق عدد �سكانها 
مئة �ألف ن�سمة يف �سلب �لهتمام 
على  و�لدويل  �ملحلي  �لإعالمي 
تعر�ست  �لتي  �لهجمات  خلفية 
نوفمرب 2015 وخلفت  يوم 13  لها 

وجرح  �سخ�سا   132 نحو  مقتل 
تلك  �أعقاب  ففي   .350 نحو 
�سني-�سان- كانت  �لهجمات 
مد�همة  لعملية  م�رشحا  دوين 
�لقو�ت �لأمنية �سقة حت�سنت بها 
�مل�ستبه  �مل�سلحني  من  جمموعة 
باري�س،  �سلوعهم يف هجمات  يف 

مهاجمان،  �إثرها  على  قتل 
�آخرون.  �سبعة  �عتقل  حني  يف 
مظاهر  عن  �ل�ستق�ساء  و�أجرى 
�سني-�سان- �ساحية  يف  �لإ�سالم 
من  �سباب  �سحفيني  دوين خم�سة 
حتت  �ل�سحفيني  تكوين  معهد 
��ستق�سائيني  �سحفيني  �إ�رش�ف 

جري�ر  هما  لوموند،  جريدة  من 
د�يف وفابري�س لوم، وكان �لتحقيق 
هل  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  على  من�سبا 
حقيقة  �سني-�سان-دوين  �أ�سلمة 
�أم �أخبار ز�ئفة؟ و��ستمر �لتحقيق 
ثمانية �أ�سهر، و�سدرت نتائجه يف 
فايار  �لن�رش  د�ر  عن  كتاب  �سكل 

ويوجد  �جلاري،  �أكتوبر   17 يوم 
مبيعات  ر�أ�س  على  حاليا  �لكتاب 
»�سيا�سة  �سنف  يف  �أمازون  موقع 
فرن�سية«، و�لكتاب هو �جلزء �لأول 
من �سل�سلة خا�سة لإعادة �لعتبار 

�إىل �ل�سحافة �ل�ستق�سائية.
 وكالت

ال�صادر عن دار نينوى يف دم�صق 2018

...قراءة ومراجعات يف الراهن 
الثقايف »الثقافة واملثقف العربي«

 ي�سم كتاب »�لثقافة و�ملثقف �لعربي- قر�ءة ومر�جعات 
يف �لر�هن �لثقايف« �ل�سادر عن د�ر نينوى يف دم�سق 

)2018(، جمموعة من �لدر��سات و�لأبحاث  ملثقفني عرب، 
قدمو� مقاربات حتليلية نقدية، تبحث يف �سورة �لثقافة 

و�ملثقف �لعربي، باأقالم باحثني و�أكادمييني عرب، عرفو� 
باإ�سهاماتهم �جلادة يف جمالت �لفكر و�لثقافة، و�أر�دو� 

لإ�سهامهم �أن ميثل مر�جعة منهجية لهذين �ملعطيني، يف 
ظل و�قع �حلياة �لعربية وم�سار توجهاتها �لفكرية �لذي 

عربت عنه نخبها �لثقافية، منذ جهود رجال �لنه�سة 
و�لإ�سالح �لذين تك�رشت ن�سالهم على �سخرة �لو�قع 

حتى حلظتنا �لر�هنة �لتي تنذر بان�سد�د �أفق �أي �أمل يف 
�إحد�ث حتول نوعي، ينقلنا مما نحن فيه من ت�رشذم وتبعية 
وتخلف، �إىل م�ساف �ملجتمعات �لناه�سة �ل�سائرة يف ركب 

�لتقدم و�ملدنية.   ول ريب يف �أن ما يجري �ليوم على �أر�س 
وطننا �لعربي من �أحد�ث در�ماتيكية، �أدت �إىل تف�سخ دول 
ذ�ت ثقل مركزي، وتد�عي �أخرى، و�سقوط ثالثة �سقوطاً 

مدوياً، ف�ساًل عما حلق باأفر�د �ملجتمع من كو�رث، ذ�قو� 
معها ويالت �أطاحت باآمالهم ومقومات حياتهم وم�ستقبلهم، 

كل ذلك كان �لباعث �لأ�سا�س �لذي حد� بنا �إىل �لنب�س يف 
رماد �لفجيعة، بحثاً عن �أجوبة ملا يجري؟ و�إلم من�سي؟ 
و�أي خمطط ير�د لهذه �ملنطقة �أن تنتهي �إليه؟ وهل ثمة 

�أمل يف �إيقافها؟ و�أين دور �لنخب و�ملثقفني منها؟ ومن 
هو �ملثقف؟ وهل يتطابق كل من مفهوم �لثقافة و�ملثقف 

مع مفهومهما لدى �لآخر؟ هذه �لأ�سئلة وغريها حاولت 
�ملقاربات �إثارتها، مبناهج خمتلفة، علّها ت�سهم يف حتريك 

 وكالت�ملاء �لر�كد يف نهر و�قعنا �ملحري.

ك�صف املدير العام ملن�صورات  دار ><الهدى<<  ، م�صطفى قاّلب ذبيح  يف ندوة �صحفية  ن�صطها اأم�س بامل�صرح 
الوطني اجلزائري حمي الدين ب�صطارزي بالعا�صمة اأن دار الهدى �صت�صارك يف  �صالون اجلزائر الدويل 

للكتاب �صيال 23 بـ 43 اإ�صدار  جديد وعليه فلقد مت  الرتكيز هذا العام  على الكتاب التاريخي  حيث يتواجد  
معنا  16 عنوانا، كما اأننا  �صنرتجم  م�صتقبال كتاب الفنان  �صامي اجلزائري  من الفرن�صية اإىل اللغة العربية  

لينال اهتمام القارئ بهذه اللغة .
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جامعة  علماء  اكت�شف 
لويل  ما�شات�شو�شت�س 
الأمريكية، اأن تناول الأطفال 
غري  الدهنية  الأحما�س 
ب�شورة   3- اأوميغا  امل�شبعة 
يخف�س  منتظمة،  دورية 
والعدوانية  الإجهاد  م�شتوى 
درا�شة  نتائج  وبينت  لديهم 
الأطفال  �شلوك  اأن  العلماء 
الذين يتناولون اأوميغا-3 اأكرث 
ما  باأقرانهم،  مقارنة  هدوءا 
اإيجابيا على اجلهاز  ينعك�س 

الع�شبي لوالديهم.
يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
وحتى  العدواين  ال�شلوك 

بعوامل  الإجرامي 
العلماء  ويفرت�س  بيولوجية. 
يف  النق�س  تعوي�س  اأن 
ي�شمح  ال�رضورية  الأحما�س 
العدواين  ال�شلوك  مبنع 
»ميكن  كما  املجتمع.  يف 
تغريات  ي�شبب  اأن  للإجهاد 
اإىل  توؤدي  فيزيولوجية 
وال�شلوك  العدوانية  زيادة 
اأوميغا-3  املت�رضع«وحت�شن 
والنتباه  الدماغ  عمل 
اأف�شل  ومن  والذاكرة، 
م�شادرها املاأكولت البحرية 
واأكدت نتائج درا�شات �شابقة 
اأن تناول الأحما�س الدهنية 

والأ�شماك  امل�شبعة  غري 
الغنية  الغذائية  واملواد 

باأوميغا-3 يخف�س من معدل 
الوفيات.

الأرق

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

هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�س  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
لآخر،  �شخ�س  من  وعلجاته 
�شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  الإ�شطرابات  منها 
الأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل اإىل دواء 
يعالج مر�س ال�شلل الرعا�س )باركن�شون( �شيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعلج ال�شغط املرتفع 

ي�شّمى ا�رضاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العلجات تو�شف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�شيوم، والتي تعمل على تو�شعة ال�رضايني 
وبالتايل خف�س �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�شرتن ب�شيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رضاديبني تنخف�س لديهم خماطر الإ�شابة 
بال�شلل الرعا�س، وقد �شعت الأبحاث لفهم �رض 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رضت نتائج الدرا�شة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن 
اخلليا الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن حركة 

الع�شلت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�شموم، ومع 
ارتفاع م�شتوى الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 

ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها بنف�شها ما 
يوؤثر على احلركة ب�شكل ن�شميه ال�شلل الرعا�س. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رضاديبني يف خف�س 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم ال�شموم التي 

تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رض، ونظراً 

لعدم وجود اآثار جانبية لدواء ا�رضاديبني يتم 
اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 

الرعا�س.

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

   
ابتكر باحثون علجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�شتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�شتجابة اجل�شم للجلوكوز بن�شبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العلجات التي ل تتطلب حقن مري�س 
ال�شكري، ويف الوقت نف�شه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�شتجالل�شكر اإىل الن�شف ويقوم 
العلج بطلء جدار الأمعاء لإعاقة امت�شا�س ال�شكر 

من اجلهاز اله�شمي اإىل الدم، وي�شار اإىل العلج بحروف 
.LuCI :خمت�رضة هي

ويتوفر الدواء على �شكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�شا�س مادة الطلء لتغطي جدارها بعد ابتلع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطلء بعد ب�شع �شاعات 
من ابتلعه.

وبح�شب التقرير الذي ن�رضته دورية »نات�شيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�س ال�شكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطلء جدار معدته ومنع 
عبور ن�شف ال�شكريات التي تناولها اإىل الدم وت�شاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رضاف الربوفي�شور علي ترافكويل مر�شى 

ال�شكري الذين يعانون من �شعف ا�شتجابة الإن�شولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم ب�شكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بديًل جلراحات ت�شغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعلج حلالت البدانة.

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

من م�صاق الكيماوي
اأ�شاد خرباء بدرا�شة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�شت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�شاء امل�شابات ب�رضطان الثدي يتاأثرن �شلباً 

بالعلج الكيماوي. وبح�شب الدرا�شة فاإن ما ي�شل اإىل 
5000 مري�شة ب�رضطان الثدي، �شيتجننب التعر�س للعلج 

الكيماوي القا�شي �شنوياً. كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�شاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�شاء امل�شابات ب�رضطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�شوع للعلجات الكيماوية وقال الدكتور األي�شرت 

رينغ من م�شت�شفى رويا مار�شدن يف لندن يف ت�رضيح له 
ل�شحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�شة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رضطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �شتتفادى 

املري�شات التعر�س للعلجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف علج املر�س.

من جهتها اأ�شادت الرئي�شة التنفيذية ملنظمة علج 
�رضطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�شاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�شاعد هذه النتائج على 

حت�شني ا�شتخدام الأطباء للعلج الكيماوي يف علج 
مر�شى ال�رضطان، واأن تتحرر الآلف من الن�شاء �شنوياً 

من عذاب العلج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�شاء امل�شابات ب�رضطان 
الثدي با�شتخدام العلجات البديلة والبتعاد عن العلج 

الكيماوي. وا�شتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رضطان وتقدمي العلج املنا�شب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�شات ل ي�شتفدن من العلج 
الكيماوي.

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

امراأة تعاين من �رضطان الثدي يف �شن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�س للعلج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�شاقط ال�شعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�شابة بالتهابات تهدد احلياة.«

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي
�شبغ ال�شعر املتكرر يزيد من خطر الإ�شابة ب�رضطان الدم بن�شبة 30%.واجللد اأقل ما ميكن، كما ل ين�شح ب�شبغ ال�شعر اأكرث من مرة كل 2-3 اأ�شهر«. يذكر اأن علماء جامعة ييل اأعلنوا قبل خم�س �شنوات اأن الأف�شل عند �شبغ ال�شعر ا�شتخدام و�شائل ومواد حتتوي على اأقل كمية من الأمينات العطرية، من اأجل اأن يكون تاأثريها يف ال�شعر من خطر الإ�شابة ب�رضطان الثدي، بن�شبة 14%وعقب درا�شته ملفات الن�شاء امل�شابات ب�رضطان الثدي، ن�شح الربوفي�شور قائل: »من ك�شفت نتائج درا�شة اأجراها الربوفي�شور، كيفان مقبل، حل�شاب مركز م�شت�شفى الأمرية غري�س، اأن �شبغ ال�شعر 6 مرات يف ال�شنة يزيد 
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جتليات رحمة �هلل لعباده يف رحمة �لأم بر�سيعها
و�صفاته  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  اأوائل  من 
وعال  جّل  اهلل  فو�صف   « الرحمة   « �صفة 
نف�صه بالرحمن والرحيم، كما خ�ّص اإحدى 
القراآن  عرو�ص  وهي  العزيز  كتابه  �صور 
�صبحانه:  بقوله  لتبتدئ  الرحمـن«  با�صم« 
الإن�صان،  خلق  القراآن،  علّم  )الرحمـن، 
عّز  يقول  اأخرى  اآية  ويف  البيان(  علّمه 
اإل هو، عامل  اله  الذي ل  اهلل  )هو  وجّل: 

الغيب وال�صهادة،هو الرحمان الرحيم(
ب�صفة  �صبحانه  نف�صه  اهلل  و�صف  واإذا 
معاين  لها  ال�صفة  هذه  فالأن  »الرحمة« 
الب�رش  بني  عند  تعني  فهي  رفيعة  جليلة 
النفعال اخلا�ص الذي يعر�ص على القلب 
عند م�صاهدة النق�ص اأو احلاجة، فيندفع 
اندفاعا نحو رفع  ال�صفة  بهذه  املت�صف 
ذلك النق�ص اأو احلاجة. واإذا اأطلقت هذه 
الكلمة على اهلل �صبحانه اأريد بها العطاء 

والإفا�صة لرفع احلاجة.
اأن  اإىل  املف�رشين  بع�ص  ذهب  وقد 
ال�صاملة  الرحمة  »الرحمـن« هو ذو  �صفة 
املوؤمنني  �صبحانه  املوىل  بها  عّم  والتي 
وكل  وامل�صيئني،  واملح�صنني  والكافرين 
موجود يف هذه احلياة الدنيا، بينما �صفة 
» الرحيم« هو ذو الرحمة الدائمة، وذلك 

باملوؤمنني وحدهم. ومن هنا  يخت�ص  ما 
»رحمانية«  رحمة  اإىل  الرحمة  ق�ّصموا 
تخت�ص  »رحيمية«  ورحمة  اجلميع  تعم 
بع�ص  يف  جند  ولعلنا  فقط.  باملوؤمنني 
الآيات تلميحا اإىل هذه احلقيقة عند قوله 
تعاىل: )وكان باملوؤمنني رحيما( وقوله جّل 
وعال )اإّنه بهم روؤوف رحيم( وقوله تعاىل 
يف مو�صع اآخر:) قل من كان يف ال�صاللة 
فليمدد له الرحمـن مّدا( وقوله )الرحمـن 

على العر�ص ا�صتوى( 
عليه  اهلل  )�صلى  النبي  على  قدم  حني 
امراأة  ال�صبي  يف  فاإذا  ب�صبي،  و�صلم( 
عن  تبحث  ذهول،  حالة  وهي يف  تطوف 
وكان  ر�صيعها،  عن  تبحث  كبدها  فلذة 
)�صلى  النبي  مبراأى  منها  التطواف  هذا 
اهلل عليه و�صلم( وبع�ص من �صحابته، فما 
فلتزمته،  ذاك  ولدها  وجدت  اأن  اإل  هو 
واأل�صقته ب�صدرها، واألقمته ثديها تطعمه 
عليه  اهلل  )�صلى  النبي  فنظر  وت�صمه، 
الأم  ورحمة  الأمومة  عاطفة  اإىل  و�صلم( 
وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�صاألهم: اأترون 
هذه املراأة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا : 
اأرحم بعباده  ل يا ر�صول اهلل، فقال: »اهلل 

من هذه بولدها«

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 ل ي�ستحي ل 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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 خمرج اأوكراين �شجني يفوز 
بجائزة �شخاروف االأوروبية

اأعلن الربملان االأوروبي، اليوم اخلمي�ش، اأن اختار 
املخرج ال�شينمائي االأوكراين ال�شجني اأوليغ �شينت�شوف، 
ليفوز بجائزة �شخاروف املرموقة حلقوق االإن�شان هذا 

العام.
و�شدر بحق �شينت�شوف، املعار�ش ب�شدة ل�شم رو�شيا 

ل�شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا عام 2014، حكم يف 
عام 2015 بال�شجن ع�رشين �شنة يف �شجن رو�شي، بعد 
اإدانته بالتاآمر لتنفيذ هجمات اإرهابية يف القرم وقال 
رئي�ش الربملان االأوروبي اأنطونيو تاجاين، الذي اأعلن 

عن الفائز باجلائزة اأمام نواب الربملان االأوروبي، 
اإنه باختيار �شينت�شوف، فاإن االحتاد االأوروبي »يعرب 

عن ت�شامنه معه ومع ق�شيته«واأ�شاف: »نطلب اإطالق 
�رشاحه فوراً«. كما وجهت املفو�شية االأوروبية التهنئة 
ل�شينت�شوف على الفوز باجلائزة وقالت املتحدثة با�شم 

املفو�شية مينا اأندريفا: »اأظهر اأوليغ �شينت�شوف �شجاعة 
جديرة بالثقة واإ�رشار واإيثار خالل �شجنه واإ�رشابه عن 

الطعام«ومن ناحيته قال اإدوارد كوكان، ع�شو الربملان 
االأوروبي من كتلة حزب ال�شعب االأوروبي، يف بيان 

�شحايف اإن »اأوليغ �شينت�شوف هو �شجني راأي، واإن�شان 
خمل�ش وبريء«. وهناأ رئي�ش املجل�ش االأوروبي دونالد 
تو�شك اأي�شا �شينت�شوف، وقال: »اأجدد ندائي ملو�شكو 

من اأجل حترير �شينت�شوف وجميع ال�شجناء ال�شيا�شيني 
االآخرين الذين مت حب�شهم بعد �شم رو�شيا للقرم ب�شكل 
غري قانوين«واأن�شاأ الربملان االأوروبي جائزة �شخاروف 
التي تبلغ قيمتها 50 األف يورو )57209 دوالرات ( عام 

1988 وكان النا�شط املغربي نا�رش الزفزايف، وجمموعة 
من11 منظمة الإنقاذ املهاجرين اأي�شاً مر�شحني للجائزة 

هذا العام ويقام حفل ت�شليم اجلائزة يف 12 دي�شمرب 
)كانون االأول(.

اأمين بالنور اإطار بدار الثقافة  حممد ال�صبوكي بتب�صة 

املركز االأول باأح�شن فيلم ق�شري يف مهرجان اخلرطوم 
مت هذه الأيام عر�س الفيلم الق�صري *هفوة* ملخرجه اأمين بالنور بدولة ال�صودان ال�صقيقة يف مهرجان اخلرطوم للفيلم الروائي الق�صري.هذا الفيلم 

�صبق واأن ح�صد  املرتبة الأوىل مبهرجان �صريتا ال�صينمائي بق�صنطينة وافتك جائزة ال�صودان للفيلم الق�صري ل�صنة 2018.

من  للعديد  �شبق  باأنه  علما 
تب�شة  ونوادي  اجلمعيات 
اأنتجت  واأن  ال�شينمائية 
العديد من االأفالم ال�شينمائية 
بالل  فاملخرج  ال�شبابية، 
حاليا  يح�رش  الذي  بوازدية 
مهرجان  يف  للم�شاركة 
املغرب للفيلم الق�شري وحدث 
جريدة الو�شيط عن حت�شريه 
يف  جديدة  جتربة  خلو�ش 
وذلك  ال�شينمائي  االإخراج 
اململكة  اإىل  الذهاب  قبيل 
للم�شاركة  ال�شقيقة  املغربية 
الق�شري. الفيلم  مهرجان  يف 

املبدع  مع  املخرج  حت�شل 
اجلائزة  على  بالنور  اأمين 
هفوة   « فيلمهما  عن  االأوىل 
ق�شنطينة  مهرجان  يف   «
حت�شل  الق�شري،كما  للفيلم 
على  ال�شاب  املخرج  هذا 
ملا  معا�شي  علي  جائزة 
 « بعنوان  الق�شري  فيلمه  قدم 
الطريق »وهي جائزة معتربة 

لر�شيد  اأ�شيفت  هامة  وجد 
املبدع،ويجري  ال�شاب  هذا 
بوازدية  بالل  املخرج  حاليا 
الرتو�ش  على  تعديالت 
بفيلمه  اخلا�شة  االأخرية 
هذا   « فريك�ش   « اجلديد 
احلياة  م�شاكل  يطرح  الفيلم 
اليومية التي يعي�شها االإن�شان 
فل�شفية  بطريقة  املعا�رش 
الفيلم عن فكرة  جد حديثة، 
والكاتب  الت�شكيلي  للفنان 
ال�شيناريو  اأما  علي  �شيد 
فللمخرج والكاتب امل�رشحي 
ال�شاب  خلفي،.تلقى  العلمي 
يف  �شينمائيا  تكوينا  بالل 
ور�شة ال�شمعي الب�رشي بق�رش 
الثقافة حممد ال�شبوكي ملدة 
03 �شنوات وي�شهر على ور�شة 
االأ�شتاذ  الب�رشي  ال�شمعي 
اأ�شتاذ موؤطر  خالد زارع وهو 
على  مطلع  وجد  متمر�ش 
ال�شينمائي  الت�شوير  اأ�رشار 

واالإخراج ال�شينمائي. 

املخرج  هذا  حاليا  ي�شتعد 
الفيلم  املبدع خلو�ش جتربة 
تتطلب  جتربة  وهي  الطويل 
اجل  ومن  طويال  نف�شا  منه 
املبدع  هذا  �شي�شلك  ذلك 
جديدا  طريقا  ال�شاب 
باإك�ش�شوارات  لالإخراج 
هذا  .يقول  جديدة  واأدوات 
خلو�ش  يح�رش  باأنه  املخرج 
درامية  ن�شو�ش  مع  جتربة 
يلتقي فيها مع الرواية ويلتقي 
الفيلم  تفوق  ب�شخو�ش  فيها 
ويف   . وتنوعا  عددا  الق�شري 
عن  الو�شيط  جلريدة  �شوؤال 
للت�شوير  املتاحة  الو�شائل 
املخرج  يقول  ال�شينمائي 
كل  باأن  بوازدية  باال  ال�شاب 
االإمكانيات متوفرة ويقول باأن 
متد  الب�رشي  ال�شمعي  ور�شة 
املخرجني ال�شباب بيد العون 
تكوينهم  وراء  تقف  من  وهي 
ال�شينمائية  بداياتهم  يف 
اإىل  املخرج  هذا  وينتمي 

راقية  جد  ثقافية  جمعية 
ركن  اجلمعية  هذا  وت�شمى 
ثقافية  جمعية  الفنون،وهي 
الثقايف  ال�شمل  للم  ت�شعى 
ي�شعى  ثريا  برناجما  ومتتلك 
واملثقف  الفنان  خالله  من 
الثقايف  امل�شهد  حتريك  اإىل 
بالوالية وياأمل من خاللها هذا 

يجد  ان  املوهوب  املخرج 
الطويل  فيلمه  الإنتاج  طريقا 
بالل  املخرج  يقول   . االأول 
وجد  باأنه  للو�شط  بوازدية 
م�شاعدة من بع�ش اجلماعات 
املحلية بالوالية وي�شعد كثريا 
بع�ش  مع  بالتن�شيق  بالعمل 
والثقافة.  للفن  امل�شجعني 

ال�شينمائية  احلركة  متتاز 
بالديناميكية  تب�شة  والية  يف 
وميتاز  الن�شيطة  واحلركة 
باأنه  الوالية  هذه  املخرج يف 
يجل�ش على ر�شيد �شخم من 
القدمي  ال�شينمائي  التاريخ 
اأما  و�شتظل  كانت  تب�شة  كون 

لل�شينما .

ناي الربغوثي.. ال�شوت الفل�شطيني العذب
واملغنية  الفلوت  عازفة  ن�رشت 
الربغوثي،  ناي  ال�شابة،  الفل�شطينية 
ال�شخ�شي  ح�شابها  على  فيديو  مقطع 
وا�شعا  تفاعال  القى  في�شبوك،  على 
التوا�شل  مواقع  ورواد  معجبيها  لدى 

اأ�شمته  الذي  الفيديو  ويف  االجتماعي 
الفنانة  ت�شدو  فرن�شا«،  »هواء  الفنانة 
بحرفية  ال�رشقية  التقا�شيم  ببع�ش 
ودر�شت  رفيع  مو�شيقي  و�شغف  واإتقان 
�شعيد  اإدوارد  معهد  يف  الربغوثي  ناي 

اآلة  واختارت  للمو�شيقى،  الوطني 
ما  وكثريا  الغناء،  جانب  اإىل  الفلوت، 
اأروقة  يف  فل�شطني  الربغوثي  مثلت 
هناك  غنت  حينما  املتحدة،  االأمم 
الفل�شطينية.  االأغنيات  من  عددا 

للدولة  فني«  �شفر  »جواز  تعترب  كما 
الفل�شطينية يف اخلارج، وهي �شخ�شية 
فاعلة على مواقع التوا�شل االجتماعي، 
مقاطعها  من  العديد  با�شتمرار  وتن�رش 

الغنائية على تلك املواقع.

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!
ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة املمثل ال�شهري، ريت�شارد 
غري، تنتظر مولودا جديدا واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على 
عالقة مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف اأبريل الفائت، 

واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية بالعزف على بع�ش 

 North Syracuse« االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها يف كلية
Central« يف 1967. وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة الذي اأداه يف فيلم 

»American Gigolo« عام 1980. ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا 
�شيلفا، الثالث له، فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 

واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.
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املتوقع �سكلها  يف  تظهر   2020 اأب  بيك  فوك�س  فورد 

الرابع  اجليل  فوك�س  فورد 
مطلع  للأ�سواق  و�سولها  مقرر 
مع  للمناف�سة  املقبل  العام 
جولف  فاغن  فولك�س  اأمثال 
بقطاع  الأخرى  واملوديلت 
هات�سباك  ن�سخ  يف  الكومباكت 

اإحدى  ح�سب  اأنه  اإل  و�سيدان، 
توفري  اأي�سا  �سيتم  التقارير، 
ح�سلت  ما  اإذا  منها.  اأب  بيك 
لبدء  الأخ�رض  ال�سوء  على 
اإنتاجها، �ست�ستبدل وقتها كورير 
جتميعها  يتم  والتي  اأب  بيك 

من�سة  با�ستخدام  الربازيل  يف 
في�ستا، التفا�سيل حمدودة حول 
يتوقع  لكن  اأب،  بيك  فوك�س 
املك�سيك،  يف  اإنتاجه  يتم  اأن 
العاملية  الأ�سواق  ي�سل  اأن  على 
بحلول 2020. حتى ذلك الوقت، 

باإمكاننا اإلقاء نظرة تخيلية على 
ذات  ال�سيارة  عليه  تبدو  قد  ما 
الغمارتني، امل�ستخدمة م�سابيح   
ارتفاع  مع  واخللفية  الأمامية 
حتى  طفيفة  وحت�سينات  اأطول 

تتنا�سب مع كونها بيك اأب.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
غران كوبيه تظهر لأول مرة 

ك�سفت بي اإم دبليو موؤخرا 
عن الفئة الثامنة كوبيه 2019، 
و من ر�سد لأول مرة ن�سختها 
الطويلة ذات الأربعة اأبواب، 
جران كوبيه لي�ست هذه اأول 

مرة نلقي نظرة عليها، حيث 
ظهرت مبار�س 2018 يف �سكل 
M8 غران كوبيه الختبارية، 

اأما منوذج الختبار فاإنه 
يبدو حمافظا على التفا�سيل 

الديناميكية بالفئة الثامنة 
كوبيه، با�ستثناء اأنه اأكرب 

حجما لإتاحة م�ساحة 
للأبواب اخللفية.

�ستتيح غران كوبيه لبي اإم 
دبليو مناف�سة ال�سيارات 

الريا�سية الكبرية مثل بور�س 
 GT4 بانامريا ومر�سيد�س

AMG كوبيه، بالإ�سافة اإىل 
ذلك تنوي ال�سانعة البافارية 

اإطلق ن�سخة ك�سف للفئة 
الثامنة والتي ر�سدت موؤخرا 

دون متويهات.
�ستح�سل ال�سيارة ذات 

الأربعة اأبواب على اأحدث 
تقنيات بي اإم دبليو، يت�سمنها 

عدادات قيا�سات رقمية 
12.3 اإن�س، �سا�سة 10.25 
اإن�س للمعلومات والرتفيه، 

مع جمموعة اأنظمة �سلمة 
وم�ساعدة متقدمة لل�سائق 
على ناحية املحركات، لن 
تكون هنالك اأية مفاجاآت 

حيث �ست�ستمل الفئة الثامنة 
غران كوبيه على نف�س حمرك 

الكوبيه �سعة 4.4 لرت 8 
�سلندر قوة 523 ح�سان، على 
اأن حت�سل M8 جران كوبيه 

للأداء العايل على حمرك 
تريبو مزدوج V8 قوة 600 

ح�سان مع نظام دفع رباعي 
هذا ومتوقع اأن تك�سف بي اإم 
دبليو عن الفئة الثامنة جران 

كوبيه خلل 2019 كموديل 
  .2020

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبليو ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
كوبيه اجلديدة كليا، يف �سوقها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكلهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

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

منهما.
كل املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوتوماتيكي ثماين ال�رضعات، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
النطلق من 0-100 كيلومرت خلل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

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

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خلل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

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

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطلق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�سواق العاملية خلل الأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رضكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفلم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقلت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رضعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بلزما كبرية مل�ساهدة الأفلم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رضوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رضكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بلي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بلي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بلي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رضكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خلل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطلق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سل عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سلم الرو�سية البيلرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رضكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رضكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رضيع وال�ستطلع، وزنها 750 كيلوغراما و�رضعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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الرتب  خمتلف  من  اإطارات  بح�ضور 
العليا  باملدر�ضة  املرتب�ضني  الطلبة  وكذا 
�رشوحات  احل�ضور  تلقى  حيث  لل�رشطة، 
وافية عن خمتلف احلقبات التاريخية التي 
اال�ضتقالل،  غاية  اإىل  اجلزائر  عا�ضتها 
التي  الثقافية  الن�ضاطات  اإطار  يف  وذلك 
املنا�ضبات  كل  خالل  املديرية  بها  تقوم 

الوطنية. 
مراقب ال�رشطة �ضوقي عبد الكرمي، عر�ضا 
التاريخية  املحطات  خمتلف  عن  وافيا 
املقاومات  وخمتلف  االحتالل  منذ 
وقرى  مدن  عدة  �ضهدتها  التي  ال�ضعبية 
التي  التح�ضريات  وخمتلف  جزائرية 

املجيدة  التحريرية  الثورة  اإندالع  �ضبقت 
1954، حيث  نوفمرب  �ضهر  من  الفاحت  يوم 
حقبة  كل  عن  دقيقة  �رشوحات  قدمت 
غاية  اإىل  اجلزائر  �ضهدتها  تاريخية 

اإ�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية وحتقيق فرحة 
يوم  اال�ضتقالل،  بعيد  اجلزائري  ال�ضعب 
رجال  ت�ضحيات  بف�ضل   1962 جويلية   05

ون�ضاء هذا الوطن العزيز .

م٫�س

املدر�شة العليا لل�شرطة ب�شاطوناف

حما�ضرة تاريخية حول ذكرى �أول نوفمرب
نظمت املديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تاريخية مبقر منتدى الأمن 

الوطني باملدر�شة العليا لل�شرطة ب�شاطوناف، ن�شطها مراقب ال�شرطة 
�شوقي عبد الكرمي مدير املتحف املركزي لل�شرطة.

تب�شة 

حادث مرور يخلف 
ثالثة جرحى 

على  مرور  حادث  اأم�س  نهار  وقع 
  83 رقم  الوطني  الطريق  م�ضتوى 
تب�ضة  بلدية احلمامات  والية  باإقليم 
�ضيارة  انحراف  يف  متثل  احلادث 
اإ�ضابة  عن  احلادث  اأ�ضفر  �ضياحية 
متفاوتة  وخدو�س  بجروح  امراأة  
 26 حوايل  العمر  من  تبلغ  اخلطورة 
اإ�ضعافها  من طرف املركز  �ضنة مت 
وحتويلها  املدنية  للحماية  املتقدم 
ببلدية  الطبية  اال�ضتعجاالت  اإىل 
وقع   اأخرى  جهة  من  احلمامات 
املكان  م�ضتوى  على  مرور  حادث 
باإقليم بلدية  امل�ضمى طريق ال�ضلعة 
يف  متثل  احلادث  ال�رشيعة  ودائرة 
انقالب �ضيارة �ضياحية اأ�ضفر احلادث 
عن اإ�ضابة �ضخ�ضني ترتاوح اأعمارهم 
متفاوتة  اإ�ضابات  �ضنة  و56   44 بني  
طرف  من  اإ�ضعافهم  مت  اخلطورة 
وحدة التدخل للحماية املدنية بتب�ضة  
وحتويلهم اإىل م�ضلحة اال�ضتعجاالت 
ال�ضبوكي  حممد  مب�ضت�ضفى  الطبية 

بال�رشيعة.
 ع/ر�شيد/تب�شة

تيزي وزو

هالك �ضخ�ضني يف 
�ضقوط مركبة يف و�د 
لقي �ضخ�ضان حتفهما �ضبيحة 
اأم�س يف �ضقوط مركبة يف واد 

قرب قرية ملتاحة ببلدية ازفون 
على م�ضتوى الطريق الوطني رقم 

24 ح�ضب ما علم من احلماية 
املدنية بتيزي وزو و اأو�ضح ذات 
امل�ضدر اأن مركبة �ضياحية كان 
على متنها �ضخ�ضيني انحرفت 
عن الطريق لتهوي اإىل اأ�ضفل 

الواد ولقي �ضخ�ضان حتفهما يف 
هذا احلادث و هما �ضابني يف 

مقتبل العمر 30 اإىل 35 من العمر 
يف وقت مت فتح حتقيق مف�ضل 

يف احلادثة.
ح- كرمي

القد�س ال�شرقية

»�إ�ضر�ئيل« ب�ضدد بناء 20 
�ألف وحدة ��ضتيطانية 

ل�شاحبتها نادية بوخلط

طبعة ثانية من رو�ية 
»�ليد �ليمنى للكولونيل«

املجل�س ال�شعبي الولئي بتب�شة

�فتتاح �لدورة �لعادية �لثالثة من �ضنة 2018

االأحد  اأم�س  »اإ�رشائيل«  �ضادقت 
ا�ضتيطانية  وحدة  األف   20 بناء  على 
اأدوميم  معاليه  م�ضتوطنة  يف  جديدة 
اتفاق  مبوجب  وذلك  القد�س،  �رشقي 
وبلدية  واالإ�ضكان  البناء  وزارة  بني 

امل�ضتوطنة.
اليوم«  »اإ�رشائيل  �ضحيفة  وذكرت 
 470 ببناء  البدء  �ضيتم  اأنه  العربية، 
املوافقة  بعد  ا�ضتيطانية  وحدة 
بناء  �ضيتم  فيما  ذلك،  على  ال�ضيا�ضية 
نحو  اإىل  �ضت�ضل  التي  الوحدات  باقي 
بعد  مقبلة  فرتات  خالل  األفا   20
واأعرب  احلكومة،  ملوافقة  خ�ضوعها 

وزير االإ�ضكان ال�ضهيوين يواآب غالنط 
معتربا  القرار،  بهذا  ترحيبه  عن 
واإحداث  »التطوير  اإىل  �ضيوؤدي  اأنه 
معاليه  �ضكان  عدد  يف  كبرية  زيادة 
ال�ضكنية  اأدوميم ووحدات امل�ضتوطنة 
يف  ن�ضتمر  اأن  »يجب  اجلديدة«،وقال: 
تعزيز ال�ضيطرة على منطقة القد�س، 
واإىل  ال�رشق  يف  اأدوميم  معاليه  من 
جفعات زئيف يف الغرب، ومن عطروت 
حلم  بيت  منطقة  اإىل  ال�ضمال  يف 
وغو�س  اإفرات  اجتاه  يف  راحيل  وقرب 
اأهمية  ذات  اأماكن  هذه  عت�ضيون. 

تاريخية واإ�ضرتاتيجية ووطنية«.

بوخالط  نادية  الروائية  اأ�ضدرت 
لروايتها  الثانية  الطبعة   موؤخرا 
للكولونيل  اليمنى  اليد   « اجلديدة 
لكفاح   عرفان  هدية  لتكون   «
اأجل  من  اجلزائري  ال�ضعب 
خا�ضة  الوطنية  ال�ضيادة  ا�ضرتجاع 
ال  الذكرى   حتي  اجلزائر  واأن 
التحريرية  الثورة  الندالع   64
اأم�س  ا�ضتفيد  ح�ضبما  املجيدة، 

االأحد بوهران لدى املوؤلفة.
ومت اإعادة ن�رش هذا العمل االأدبي 
والتوزيع  للن�رش  »املاهر«  بدار 
بعدما  �ضطيف(  )والية  بالعلمة 
خالل  االأوىل  الطبعة  �ضدرت 
»املعتز«  دار  عن  اجلارية  ال�ضنة 
)االأردن(،  بعمان  والتوزيع  للن�رش 
الروائية  ذات  لواأج  ذكرته  ح�ضبما 

التي تعد �ضحفية بوهران

الدورة   اأ�ضغال  اأم�س  افتتحت 
ال�ضعبي  للمجل�س  الثالثة  العادية 
جدول  يف  الديوان  مبقر  الوالئي 
تو�ضيات  تنفيذ  تقييم  االأعمال 
حال  عر�س  مع  ال�ضابقة  الدورة 
يف  االآراء  اختالف  مع  ومناق�ضة 
مناق�ضة   و  بالوالية  الت�ضغيل  ملف 

من  عديد  يف  التجارة  ملف 
ال�ضاخن  ال�ضعيد  على  النقاط  
كانت �ضلبيات وايجابيات من جهة 
قطاع  حول  اإخباري  تقرير  اأخرى 
ىثار  حول  تقرير  اأي�ضا  و  الرتبية 

الفي�ضانات االأخرية
 ع/ ر�شيد/ تب�شة

باخرة طارق ابن زياد

تاأجيل �نطالق رحلة �جلز�ئر-مار�ضيليا 

موؤ�ش�شتا النظافة »نات كوم« و«  اإك�شرتانيت«  بالعا�شمة

جمع 135 طن من �خلبز �ملرمي

OoredooلـSahla box

�لأنرتنت عالية �لتدفق ومكاملات 
غري حمدودة يف بيتكم ! 

مت تاأجيل انطالق رحلة باخرة »طارق 
مار�ضيليا  نحو  اجلزائر  من  زياد«  ابن 
يوم  مربجمة  كانت  التي  )فرن�ضا(، 
 12.00 ال�ضاعة  على  29اأكتوبر  االثنني 
على  اأكتوبر   30 الثالثاء  يوم  اإىل   ،
اال�ضطرابات  ب�ضبب   ،  12.00 ال�ضاعة 

االأحد  اأم�س  به  اأفادت  اجلوية،ح�ضبما 
البحري  للنقل  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 
التاأجيل  »هذا  لها  بيان  للم�ضافرين يف 
،والتي  اجلوية  الظروف  ب�ضبب  جاء 
نف�س   الباخرة«،ي�ضيف  خروج  متنع 

امل�ضدر.

»نات  النظافة  موؤ�ض�ضتي  متكنت 
جمع  من  اإك�ضرتانيت«  و«   كوم« 
النفايات  من  األف طن   800 قرابة 
  135 قرابة  وا�ضرتجاع  املنزلية  
طن من مادة اخلبز خالل 9 اأ�ضهر 
اأم�س  علم  ح�ضبما  املن�رشمة، 
املوؤ�ض�ضتني  م�ضوؤويل  لدى  االأحد 
ن�ضيمة  االإطار  هذا  يف  واأكدت 
ب«نات  باالإعالم  املكلفة  يعقوبي 

بجمع  قامت  موؤ�ض�ضتها  ان  كوم« 
من  طن  األف   310 من  اأزيد 
ا�ضهر  النفايات املنزلية  خالل 9 
ال�ضنة 2018 )من جانفي  من هذه 
 26 م�ضتوى  على  �ضبتمرب(  اىل 
بلدية، مو�ضحة اأن الفرز االنتقائي 
اأ�ضفر عن ا�ضرتجاع 1400 طن من 
مادة الكارتون  و كذا 500 طن من 

مادة  البال�ضتيك.

حققه  الكبريالذي  النجاح  بعد 
 Sahlaالرابع للجيل  االأخري  حلها 
بعر�س    Ooredooتعود،box
بعي�س  لزبائنها  ي�ضمح  ترويجي جديد 
الأنرتنت  جتربة  عائالتهم،اأف�ضل  مع 

عالية التدفق يف البيت.
اجلديد الرتويجي  العر�س  هذا 

ي�ضتجيب   Ooredooلـ   Sahlabox
مينح  و  زبائنها  احتياجات  ملختلف 
ا�ضتعمال  انرتنت و �ضالحية  اأكرث  لهم 
اأطول ت�ضل اإىل غاية �ضتة ا�ضهر و ذلك 

ح�ضب ال�ضيغ الثالث االآتية:
جهاز  تت�ضمن  6990دج:   •
االنرتنت  اوكتيمن  Box،100جيغا 

نحو املكاملات  من  دج   1000+
Ooredoo،�ضاحلة ملدة �ضهرواحد.

جهاز  تت�ضمن  11990دج:   •
االنرتنت  اوكتيمن  Box،200جيغا 
نحو املكاملات  من  +3000دج 

Ooredoo،�ضاحلة ملدة 3 اأ�ضهر.
جهاز  تت�ضمن  16990دج:   •
االنرتنت  اوكتيمن  Box،300جيغا 
نحو املكاملات  من  +10000دج 

Ooredoo �ضاحلة ملدة 6 اأ�ضهر.
لـ   Sahlaboxحل يقرتح  كما 

Oordoo تعبئات مرنة متنح مكاملات 
واإىل   Ooredooنحو حمدودة  غري 

غاية 100 جيغا اأوكتي من االإنرتنت.

امل�شيلة 

�لدورة �لوطنية 
�لتكوينية يف �مل�ضرح

اإنطلقت،  النجاح«  اأ�ضا�س  القاعدي  حتت �ضعار »التكوين 
اأم�س الدورة الوطنية التكوينية يف امل�رشح بدار ال�ضباب 
الثقافية  التظاهرة  هذه  افتتاح  حفل  ومتيز  بامل�ضيلة 
والفنون  للثقافة  و�ضام  الوطنية  اجلمعية  تنظيمها  التي 
والتي اختري لها �ضعار »التكوين القاعدي اأ�ضا�س النجاح« 
والفنون«  للثقافة  و�ضام  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  وح�ضب 
�ضمري معروف » فان الدورة التكوينية ي�رشف عليها الفنان 
مب�ضاركة  معروف«  بن  احلق  »عبد  القدير  امل�رشحي 
اأ�ضاتذة جامعيون خمت�ضون يف النقد امل�رشحي والفنون 
نظرية  درو�س  بتقدمي  امل�رشحي  والتمثيل  الدرامية 
على  تدريبه  وكذا  املمثل،  اإعداد  كيفية  حول  وتطبيقية 
التاأليف واالإخراج امل�رشحي م�ضيفا ان الدورة التكوينية 
تدخل يف اإطار الربنامج ال�ضنوي الذي اأعدته اجلمعية يف 
خمتلف الفنون وكان البداية باأبي الفنون موؤكدا اأن الدورة 
ي�ضتفيد منها �ضباب امل�ضارك ميثلون 36 والية حيث �ضيتم 
الفنون  اأبو  والور�ضات حول  تقدمي عديدي املحا�رشات 
منها حما�رشة حول دور املمثل يف خ�ضبة امل�رشح وكيفية 

اإي�ضال ر�ضالته لل�ضاعر عبد اهلل جدي .
عبدالبا�شط بديار 

بني حجوط و �شيدي را�شد  بتيبازة

هالك �ضخ�ضني يف حادث 
�نقالب �ضاحنة لنقل �لعمال 

حادث  يف  اآخرون   8 اأ�ضيب  و  م�رشعهما  �ضخ�ضان  لقي 
بني  االأحد  اأم�س  �ضباح  وقع  العمال  لنقل  �ضاحنة  اإنقالب 
الطريق الرابط بني  حجوط و �ضيدي را�ضد والية تيبازة، 
ح�ضبما علم لدى م�ضالح احلماية املدنية، و اأفاد املكلف 
املالزم  بتيبازة،  املدنية  احلماية  مديرية  لدى  باالإعالم 
املدنية  احلماية  عنا�رش  اأن   ، مي�ضاليخ،  حممد  االأول 
تدخلت يف حدود ال�ضاعة ال�ضاد�ضة  من �ضباح اأم�س لنقل 
جثة قتيلني اإثنني )40 و 45 �ضنة( توفيا يف عني املكان اإثر 
و�ضف  و  الراأ�س  م�ضتوى  على  خطرية  بجروح  اإ�ضابتهما 
اخلطورة  باملتفاوتة  اجلرحى  اإ�ضابات  االأول  املالزم 
)ك�ضور و اإ�ضابات( حيث  مت نقلهم اإىل م�ضت�ضفى حجوط 
اأين يخ�ضعون حاليا للعالج م�ضريا اإىل اأن م�ضالح احلماية 
الإجالء  �ضاحنات   3 و  اإ�ضعاف  �ضيارات   4 جندت  املدنية 

امل�ضابني و فتح الطريق اأمام احلركة.
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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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