
يف ر�صالة منه لر�ف�صي �لغاز �ل�صخري، �أويحيى:

ا�ستغاللنا للطاقات غري التقليدية مرهون بحماية البيئة

و�يل �لبويرة "م�صطفى ليماين " يك�صف للو�صط 

وزعنا اأ�سخم ح�سة �سكنية و�سند�سن 
م�ساريع هامة يف عيد الثورة

�ص5
و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي يك�صف لـ"�لو�صط" 

 200 م�سارك يف ال�سالون
 الدويل للمحروقات 

�ص6

تعليمات فوقية بحجب معدالت �لناجحني 

ناجحون بعالمة 0.75   يف م�سابقة الدكتوراه
�ص3

�ص4
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رف�ص �حلديث عما جرى يف 
�لربملان،عبد�لرحمان  بلعياط:

 جبهة التحريرالوطني
 اأكرب من ولدعبا�س 

 .    ندعم �لعهدة �خلام�صة
�ص3 �إذ� �أعلن �لرئي�ص تر�صحه

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 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

�ص5 

�ص5

�ص12�ص5

�لتعد�د يتنقل �ل�صبت �ملقبل �إىل 
جدة ملو�جهة �لن�صر �ل�صعودي

اإدارة مولودية اجلزائر 
توقع اليوم عقدا 

متويليا مع اأوريدو

بلعبا�ص

 الدرك يحقق يف جتاوزات 
تاودموت   "مري" بلدية 

و�يل �مل�صيلة ياأمر

ب�سرورة تفعيل وتاأطري مكاتب حفظ 
ال�سحة والنظافة عرب البلديات   

بني 28 �إىل 29 �أكتوبر 2018

 اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 10 اأ�سخا�س  

اجلزائر تطمح لت�سدير الطاقة ال�سم�سية



ارتدت ام�ض منطقة تيكجدة بالبويرة الو�شاح الأبي�ض 
بعد ت�شاقط اوىل الثلوج على املرتفات التي تزيد 

عن 1000 مرت , حيث تبادل ن�شطاء مواقع التوا�شل 
الجتماعي على �شكل وا�شع عديد ال�شور اخلا�شة بهذه 

املنطقة التي اأخذت حلة بي�شاء زادتها جمال ورونقا , 
كما توقع البع�ض اأن ت�شجل املنطقة هذه املنطقة مو�شم 

�شياحي يف امل�شتوى اين من املتوقع ان ت�شتقطب األف 
ال�شواح من خمتلف مناطق الوطن لق�شاء اأوقات راحة 

و�شط الطبيعة اخلالبة بعيدا عن �شجيج املدن .
اأ.م

العثور على تر�سانة ا�سلحة 
بربج باجي خمتار

للمعلومات،  اجليد  اال�ستغالل  وبف�سل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم اأم�س 28 اأكتوبر 2018، 

اإثر دورية بحث وتفتي�س على ال�رشيط احلدودي بربج باجي خمتار 

باإقليم الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، خمباأ لالأ�سلحة والذخرية يحتوي 

على:  - )01( ر�سا�س ثقيل عيار 12،7 ميليمرت؛ - )04( بنادق ن�سف 

�سواريخ   )04( تكرارية؛-  بندقية   )01( �سيمونوف؛-  نوع  من  اآلية 

م�سادة للدبابات؛- )02( قنبلتني يدويتني؛- )01( حامل ر�سا�س 12،7 

ميليمرت؛- باالإ�سافة اإىل كمية معتربة من الذخرية تقدر بـ  )2984( 

طلقة من خمتلف العيارات.  هذه العملية النوعية التي ت�ساف اإىل 

واحلر�س  العالية  اليقظة  توؤكد  ميدانيا،  املحققة  النتائج  �سل�سلة 

ال�سديد لقوات اجلي�س الوطني ال�سعبي املرابطة على احلدود يف 

احلفاظ على �سالمة ترابنا الوطني واإحباط اأية حماولة اخرتاق لها 

اأو ت�رشيب لالأ�سلحة اأو امل�سا�س باأمن وا�ستقرار البالد. 

تيارت

بي�ض فا�سد لتالميذ 
مدر�سة اآيت عامر مزيان

اإىل  تيارت  مبدينة  مزيان  عامر  اآيت  مدر�سة  تالميذ  اأولياء  عمد 

مطالبة مكتب ال�سحة و الوقاية للتدخل ب�سبب وجود بي�س فا�سد 

مبوقع  تناقلوه  ما  بح�سب  املطعم،  م�ستوى  على  للتالميذ  قدم 
التوا�سل االجتماعي »فاي�سبوك«.

البويرة

تيكجدة تتزين باأوىل الثلوج

خبر في 
صورة

الحتاد اجلزائري للتاأمني واإعادة التاأمني

 خليفاتي ينتخب للمرة 
الثانية نائبا اأول الرئي�ض  

ت�سرف براهيمي يثري الإعجاب
اأقدم الالعب الدويل اجلزائري يا�شني 
براهيمي على خطوة اإن�شانية حت�شب 

له واأثارت اإعجاب املتتبعني للكرة 
امل�شتديرة يف العامل عندما اأقدم 

على جلب اأحد الأطفال الذي كان 
متواجد يف امللعب قبل انطالق مباراة 
فريقه بورتو وفرين�شي �شمن الدوري 

الربتغايل, والذي قام بامل�شاركة مع 
لعبي حامل لقب الدوري الربتغايل 

املو�شم املن�شرم يف دائرة منح التعليمات 
من طرف الطاقم الفني اإىل الالعبني 

قبل انطالق املواجهة.

معلق اأبو ظبي الريا�سية 
منده�ض من اأجواء ملعب 8 ماي

عربرّ معلق قناة اأبو ظبي الريا�شية 
اندها�شه من الأجواء الرائعة التي �شنعها 
جمهور وفاق �شطيف خالل املباراة التي 

جمعته �شهرة اأول اأم�ض بال�شيف اأهلي 
جدة ال�شعودي خالل لقاء ذهاب الدور 

ثمن النهائي من الكاأ�ض العربية لالأندية, 
اأين طالب املعلق من خمرج املقابلة حتويل 
الكامريا نحو مدرجات ملعب الثامن ماي 
من اأجل الك�شف عن ال�شور الرائعة التي 

كانت يف امللعب.

خالل اجلمعية العامة غري العادية 
لالحتاد اجلزائري للتاأمني واإعادة 
االأحد  ظهرية  املنعقدة  التاأمني، 
28 اأكتوبر مبقره االجتماعي ببئر 
مراد راي�س )العا�سمة(، مت اإعادة 
خليفاتي،  ح�سان  ال�سيد  انتخاب 
الأليان�س  العام  املدير  الرئي�س 
لرئي�س  اأوال  نائبا  للتاأمينات، 
االحتاد اجلزائري للتاأمني واإعادة 
االحتاد  اأع�ساء  اأن  حيث  التاأمني 
على  الثانية  للمرة  ثقتهم  و�سعوا 
ح�سان  ال�سيد  �سخ�س  يف  التوايل 
اأربع  مدتها  ثانية  لعهدة  خليفاتي 

�سنوات..
مت  اجلمعية،  نف�س  خالل  و  هذا 
الثانية  اإعادة انتخاب للمرة  اأي�سا 

على التوايل ال�سيد ك�سايل ابراهيم 
مت  كما  لالحتاد،  رئي�سا  جمال 
نائبا  �سعيد  حدو�س  ال�سيد  تعيني 
بني  ومن  االحتاد،  لرئي�س  ثانيا 
�ستكون على عاتق  التي  املهّمات 
عن  والدفاع  متثيل  املنتخبني، 
من  جلعل  اجلماعية  امل�سالح 
�سانعة  اقت�سادية  قوة  القطاع 
دوره  تفعيل  من  متكينه  و  للقرار 
احليوي يف االنتعا�س االقت�سادي.
كما�سيعمالمل�سوؤولينعلىموا�سلةال
جهودفياطاررقمنةوا�سالحالقط
اعوذلكبا�ستباقاال�سكالياتالتيقدت
طراأفيالغد،كلهذااإىلجانبالدفاعع
من�ساحلاملهنةوحماربة،بكاللطر
قال�رشعية،املناف�سةغريالنزيهة،ال

اغراقوكالأنواعالتمييز. 
األيان�س  تهنئ  املنا�سبة،  بهذه  و 
الرئي�س  راأ�سها،  وعلى  للتاأمينات، 
ح�سان  ال�سيد  العام  املدير 
كما  املنتخبني،  ال�سادة  خليفاتي، 
املثمر  التعاون  موا�سلة  تتمنى 
وب�سفته  االأخري،  يف  جانبهم،  اإىل 
لياأن�س  ال  عاما  مديرا  رئي�سا 
لالحتاد  اأوال  ونائبا  للتاأمينات، 
اجلزائري للتاأمني واإعادة التاأمني، 
من  خليفاتي  ح�سان  ال�سيد  يعد 
�سناع  اأهم  ومن  اال�سماء  اأبرز 
التاأمينات  �سوق  قطاع  يف  القرار 
ي�رش  الذي  ال�سيء  اجلزائر،  يف 
تهناأ  وهي  للتاأمينات  األيان�س 

نف�سها بذلك.

�شبح الكادنا يظهر يف تب�شة

بلدبة بئرالعاترت�ستن�سخ جتربة الربملان
اأقدم بحر االأ�سبوع اجلاري جمع 
من ال�سباب على غلق مقر بلدية 
عا�سمة  على  100كلم  بئرالعاتر 
الوالية تب�سة و ا�ستعملوا يف ذلك 
احلديدية  االأ�سالك  و  ال�سال�سل 
قد  و  بالبناء  اخلا�سة  و  اخل�سنة 
�رشح لنا بع�سهم  ليومية الو�سط 

على  �سلميا  احتجاجا  هذا  باأن 
من  الفعلية  ا�ستفادتهم  تاأخر 
لبناء  املوجهة  االأرا�سي  قطع 
ا�ستفادوا  اأن  بعد  ذلك  و  م�ساكن 
عن طريق الوثائق فقط و �رشح 
دفع  من  منهم  اأن  االآخر  البع�س 
مازال  و  املالية  امل�ستحقات 

و  اأر�سه  على  ح�سوله  ينتظر 
اأن  املتحدثني  بع�س  ي�سيف 
العامة  االأو�ساع  �سببه  االحتجاج 
املتدهورة يف كل مناحي احلياة 
ا�ستالمهم  تاأخر  منها  و  بالبلدية 
منها  ا�ستفادوا  التي  لالأرا�سي 
عن  بحثنا  لدى  و  مدة  منذ 

امل�سوؤولني  طرف  من  اإجابات 
الدخول  من  نتمكن  مل  املحليني 
مقر  يبقى  و  م�سوؤول  اأي  لقاء  و 
والية  جنوب  بئرالعاتر  بلدية 
كنموذج  بال�سال�سل  مغلقا  تب�سة 
م�سغر عن مقر املجل�س ال�سعبي 

الوطني.
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اإمتنع احلديث عما جرى يف قبة الربملان، بلعياط:

جبهة �لتحرير�لوطني �أكرب من ولدعبا�س 
.           ندعم العهدة اخلام�سة اإذا اأعلن الرئي�س تر�سحه         .           اللجنة املركزية غري موجودة لأنها مل جتتمع منذ �سنتني

حاورته: اإميان لوا�س

بخ�سو�س اإجتماع 
اللجنة املركزية الذي 
مت تاأجيله يف العديد 

من املرات، متى �ستجتمع 
اللجنة املركزية لالأفالن 

ر�سميا؟
للأ�سف اللجنة املركزية يف احلزب العديد غري 
موجودة لأنها مل جتتمع اأكرث من �سنتني، وهذا 
ما يفتح ت�ساوؤلني ملاذا من يتم تعيينه اأمينا عام 
املركزية،  اللجنة  اإ�ستدعاء  يرف�ض  للأفلن 

وملاذا اأع�ساءها ل يحركون �ساكن.

ما هو موقف بلعياط 

بخ�سو�س الرئا�سيات 
املقبلة ؟

موعدها  يف  �ستجرى  الرئا�سية  النتخابات 
احلديث  و  تاريخها،  تغيري  يتم  ولن  املحدد 
عن مرحلة اإنتقالية هراء و خارج عن القانون، 
نحن مع تر�سح الرئي�ض بوتفليقة لعهدة اأخرى 
لعهدة  الرت�سح  قرر  تر�سح  اإذا  �سندعمه   و 
وح�سيلته،  اإجنازاته  عن  للدفاع  جديدة، 
حول  النقا�ض  �سنفتح  الرت�سح  رف�ض  واإذا 
الرئي�ض  اإجنازات  ندعم  و�سنبقى  الرئا�سيات، 
الوطني  التحرير  جبهة  وبرنامج  بوتفليقة 
الإ�سارة  يف ظل  بوتفليقة ،ويجدر  خلل فرتة 
الد�ستور اجلديد �ستعترب العهدة الأوىل للرئي�ض  
طبقا للد�ستور ال�ساري املفعول ، كما لأن قرار 
يرت�سح   اهلل  �ساء   اإن  و  الرئي�ض  يد  يف  الرت�سح 
و�سنقوم يف حالة تر�سحه بتنظيم حملة انتخابية 
وجلان م�ساندة وطنية تكون مهمتهم اأمام الراأي 
منذ  بوتفليقة  الرئي�ض  ح�سيلة  تقدمي  العام 
حزب  ينجح  اأن  ونتمنى  احلكم”،  اإىل  قدومه 
جبهة التحرير الوطني يف الرئا�سيات املقبلة  

يف نظرك ماهي اأ�سباب 
الأزمة التي يعي�سها 

احلزب العتيد؟
للزلزال  ما يعي�سه احلزب هي هزات ارتدادية 
اللجنة  دورة  يف  احلزب  �رضب  الذي  الكبري 
غري  المور  اأن   ،2013 اأوت   29 لـ  املركزية 
اآثارا  تركت  امل�ستمرة  والزلزل  م�ستقرة 
من  العديد  ارتكب  عبا�ض  ولد  كما  ج�سيمة، 
متهم  فهو  العتيد  احلزب  داخل  التجاوزات 
املركزية  اللجنة  �سلحيات  على  بالدو�ض 
»جمال ولد عبا�ض لي�ض رئي�ض احلزب و احلزب 
وباملخت�رض   ،« لل�رضعية  يفتقد  فهو  منه  اأكرب 
يف  الآن  وهي  حرجة  مبرحلة  مير  الأفلن 
�سباق �رض�ض لإثبات الريادة التي اأ�سبحت على 
املحك يف ظل الت�سدع والن�سقاقات الداخلية 

التي طفت اإىل ال�سطح

�ساركت يف حفل 
ميالد املنتدى العاملي 

للو�سطية، هل ميكن اأن 
نعترب اأنك �ستكون طرفا 

يف هذا املنتدى؟
جرة  اأبو  رئي�سه  قبل  من  للمنتدى  دعوتي  ثم 
العاملي  فاملنتدى  بتلبيتها،  وقمت  ال�سلطاين 
للو�سطية ف�ساء عاملي مفتوح ي�سعى اإىل تثمني 
التعاي�ض  و  الثقافة  ن�رض  و  امل�سرتك  العمل 
ال�سلمي و نبذ العنف و التطرف و تعزيز قيمة 
احلريات و امل�ساهمة يف احلفاظ على الثوابت 
العامل  قدوة يف  تعترب  املبادرة  وهذه  الوطنية، 
هو  نتمناه  وما  عليه،  الهيمنة  يريد  من  لكل 
ال�سلطات  من  الرعاية  املبادرة  هذه  تلقى  اأن 
العليا يف اجلزائر، والتاأييد والإملام من ال�سعب 
يف  ال�سلطاين  جرة  اأبو  مع  اجلزائري،«كنا 

حكومة واحدة و�سنكون يف حكومة اأخرى.

ما راأيكم يف ما حدث 
داخل الربملان اليوم؟

داخل  يحدث  ما  بخ�سو�ض  التعليق  عن  اأمتنع 
املو�سوع  هذا  عن  التكلم  اأريد  ول  الربملان   
الكافية  املعطيات  لدي  لي�ست  اأنه  بحكم 
واأرف�ض  الأمر،  هذا  كل  وراء  والأ�سباب 
تنحية  الربملان عن  يثار يف قبة  اخلو�ض فيما 

جهة  غام�سة  الأمور  كافة  اإن  بالقول  رئي�سها 
قانوين  �سند  غياب  ظل  يف  الثقة  �سحبت  
�سيادة  ذات  ت�رضيعية  موؤ�س�سة  وحتويل  لذلك 
مل�رضح للتهريج ال�سيا�سي »ل تعليق يل على ما 
كثرية  معطيات  لدي  لي�ض  الربملان  يف  يحدث 
اأ�ستغرب  ولكن  ال�سحافة  يف  قراأتها  التي  عدا 
من النقلب على �سخ�ض انتخبوه ل اأ�ستطيع 
احلديث اأكرث من ذلك الأمور غام�سة وما يروج 

له من اأ�سباب غري �سحيحة ».

اخلبري الأمني بن عومر بن جانة

�ل�سيطرة �مليد�نية للجي�س 
جنوبا لها �أهمية ��سرت�تيجية

اإنتقد قانون املالية ل 2019 ، حمدادو�س :

�لإ�ستمر�ر يف طبع �لنقود يهدد 
�لقدرة �ل�سر�ئية للمو�طن

جانة  بن  عومر  بن  الأمني  اخلبري  اأ�ساد   
اجلزائري  ال�سعبي  اجلي�ض  مبجهودات 
واجلنوب  ال�رضقي  اجلنوب  يف  خ�سو�سا 
التي  واملخاطر  املنطقة  �سعوبة  رغم  عامة  

يواجهونها عرب طول احلدود .
منتدي  يف  اأم�ض  جانة  بن  عمر  بن  واأكد 
منطقة  يعترب  اجلزائري  اجلنوب  اأن  لوكوريي 
املخاطر  متثل  من  هي  حاليا  و  ا�سترياتيجية 
الأمني  املحيط  اأو  للجوار  بالن�سبة  الأ�سا�سية 
وقال اأن معظم الدول لديها م�ساكل و دول ه�سة 
تراكم  اإىل  اإ�سافة  نف�سها  حماية  ت�ستطيع  ل 
اجلرائم و جتارة الأ�سلحة مما ي�سعب حمايتها 
اأن  الأمني  اخلبري  اأو�سح  و  عليها  وال�سيطرة 
مفهوم  يعرفون  ل  رحالة  هم  املنطقة  �سكان 
الف�ساء احلدودي للوطن و قال اأنهم مواطنون 
اأبرياء وي�سعب اإخ�ساعهم و خا�سة اأن اجلي�ض 
يجب اأن يثبت �رضعية دخول من يف احلدود يف 
وعن  ح�سا�ض  الأمر  يجعل  ما  التهديدات  ظل 
عن  يتخلون  ملن  متكررة  باتت  التي  الظاهرة 
التنظيمات الإرهابية قال بن جانة انهم يعودون 
طوعيا بف�سل مقاربة تزاوج بني احللول الأمنية 
هذه  امل�ساحلة،وتتميز  قانون  بنود  وتفعيل 
املقاربة، ح�سب ما يقول اخلبري الأمني  باأنها 

الداخلية  وزارات  اإ�رضاك  تعتمد على  "�ساملة 
والعدل والت�سامن والعمل، وتهدف اإىل حتقيق 
مك�سب مزدوج يتمثل يف تفكيك خليا اإرهابية 
بنيت  ما  وهو  ا�ستخباراتية،  معلومات  وك�سب 
وامل�ساحلة  ال�سلم  ميثاق  قانون  اأهداف  عليه 
من   ."2006. فرباير   27 يف  ال�سادر  الوطنية 
هنالك  اأن  الأمني  اخلبري  ك�سف  اأخرى  جهة 
للفرن�سيني  بالن�سبة  للمنطقة  وجودي  �رضاع 
اأن  اخلبري  اأبرز  و  وال�سينيني  والأمريكيني 
و  تنموي  اقت�سادي  طابع  له  ال�سيني  التواجد 
مرحب به عك�ض التواجد الفرن�سي والأمريكي 
وملمَ  م�سداقية  لها  ال�سني  اأن  اإىل  ذلك  وارجع 
اأن  واأ�ساف  باملنطقة  م�ستعمرة  لها  تكن 
الأمريكيني  و�رضاع  �سيا�سة  من  ال�ستياء 
بقوة يف  ال�سني  وجود  �ساعد يف  والفرن�سيني، 
الإفريقي، خا�سًة عندما وجدوا فيها   الف�ساء 
ال�سوؤون  يف  التدخل  بعدم  الذاتية  طموحاتهم 
بال�رضوط  ال�ستثمارات  ربط  الداخلية، وعدم 
اأو  فكرية  اأيدلوجيات  اأي  بث  امل�سبقة، وعدم 
ثقافية تذّوب الطابع الإفريقي مثل الأمريكية 
احلليف  ال�سني  اأ�سبحت  وبذلك  والفرن�سة 

املقبول لدى الأفارقة .
 ف.ن�سرين 

اإنتقد النائب الربملاين نا�رض حمدا دو�ض 
ما  اأن  معتربا   ،2019 ل�سنة  املالية  قانون 
طبع حلّد الآن من النقود يف اإطار التمويل 
غري التقليدي يتجاوز 40 مليار دولر، وهو 
ل  لأنه  اقت�ساديا،  وخميف  مرعٌب  رقٌم 
يوجد ما يقابله من الإنتاج اأو الحتياطي 

على حد قوله .
اأنه ما  له    اأو�سح حمدادو�ض يف ت�رضيح 
ثم طبعه من النقود يف اإطار التمويل غري 
التقليدي ت�سبب  مبا�رضة  يف انهيار قيمة 
ارتفاع  وبالتايل   ،%30 من  باأكرث  الدينار 
الأ�سعار ون�سبة الت�سخم، والنتيجة احلتمية 

هي انهيار القدرة ال�رضائية للمواطن.
اإليه  نبهنا  :«  ما  مت�سل  �سياق  يف  وقال 
اأثناء مناق�سة قانون النقد والقر�ض.. ويف 
نحو  التوجه  على  النقلب  يتم  املقابل 
زايدوا علينا  التي  الإ�سلمية«،  »ال�سريفة 
الإرادة  توفر  بعدم  عندها  واأكدنا  بها، 

رف�ض  ب�سبب  ذلك،  يف  العليا  ال�سيا�سية 
والقر�ض  النقد  قانون  على  التعديلت 
املالية  قانون  على  والتعديلت  نف�سه، 

ل�سنة 2018«
وزير  تاأكيد  هو  اأ�ستغربه  »ما  م�سيفا: 
املالية باأنه �سيتم ال�ستمرار يف هذا »الغي 
النقود  طباعة  من  باملزيد  القت�سادي« 
الكربى  وامل�سيبة  قادمة،  �سنوات  لثلث 
هو ربط التوقف عن هذا التوّجه اخلطري 
يبقى  البرتول، وبالتايل  اأ�سعار  بتعايف 
باملغالطة  الف�سل  تربير  على  الإ�رضار 
اخلارجية  الأ�سباب  وهي  املف�سوحة، 
يف  البرتول  اأ�سعار  ف:  املتمثلة  للأزمة 
اخلطري  بالرتاجع  ولي�ض  الدولية،  ال�سوق 
املتزايد،  املحلي  وال�ستهلك  للإنتاج، 
املتجّددة  الطاقات  يف  التفكري  دون 

والقت�ساديات البديلة«.
اإميان لوا�س

ناجحون بعالمة 0.75

تعليمة بحجب معدلت �لناجحني يف �لدكتور�ه 

املجل�س الد�ستوري

ملتقى دويل حول �لدفع بعدم د�ستورية �لقو�نني 

ملجل�ض  الوطني  املن�سق  ك�سف 
اأ�ساتذة التعليم العايل عبد احلفيظ 
ميلط، يف ت�رضيح لـ«الو�سط«، عن 
غرقت  التي  التجاوزات  من  جملة 
و�سطها م�سابقات الدكتوراه موؤخرا 
الناجحني  اأ�سماء  ن�رض  راأ�سها  على 
كل  م�ستوى  على  معدلت  دون 
وهي  اجلامعية،  املوؤ�س�سات 
وهو  نوعها،  من  الأوىل  الن�سخة 
تكون  اأن  فر�سية  يرجح  جعله  ما 
�سواء  تعليمات  تلقت  اجلامعات 
الأ�سماء  لن�رض  �سفهية  اأو  كتابية 
العادة  يف  حيث  املعدلت  دون 
باملعدلت،  والنتائج  الأ�سماء  تعلق 
ال�سنة  ف�سائح  خلفية  على  وذلك 
و�سائل  اجتاحت  التي  الفارطة 
الهزيلة،  النتائج  بخ�سو�ض  الإعلم 
بـ1 و1.5  خا�سة مع معدلت جناح 
رمبا  يكون  ما  وهو  الدكتوراه،  يف 
قد جعل الو�ساية تتفادى ذلك مبنع 
تعليق املعدلت ونتائج المتحانات. 
واأكد ميلط اأن جتاوزات هذه ال�سنة 
فاقت ال�سنة الفارطة، م�ستدل على 
على  املعدلت  اأن  بتاأكيده  ذلك 
بلغت  اجلامعات  بع�ض  م�ستوى 
الدكتوراه  ل�سهادة  مهينة  معدلت 

اأن  موؤكدا   ،0.75 ومعدل   1 مبعدل 
من  الكثري  م�ستوى  على  كان  ذلك 
اجلامعات، م�سيفا اأن بع�ض الطلبة 
تخ�س�سهم  مقيا�ض  علمات  كان 
باملنهجية،   6 اأو   5 مقابل  بـ0، 
امل�سابقة،  يف  ناجحني  لي�سبحوا 
اخل�سو�ض  بهذا  اأ�سفه  اأن  معربا 
يف  امل�ستقبل  دكتور  �سيكون  وكيف 
تخ�س�سه بعلمة 00، قائل اأنه واإن 
اأنه  اإل  م�سابقة  يتم عرب  الأمر  كان 
ينبغي اأن حتكمها معايري، بداية من 
العملية  ل�سبط  اق�سائية  معدلت 
الأخرية.  التجاوزات  حجم  بعد 
القانون املنظم  واأ�ساف بخ�سو�ض 
الدكتوراه  فتح  اأن  ين�ض  للم�سابقة 
املرت�سحني  عدد  بت�سجيل  يكون 
املنا�سب،  اأ�سعاف  بـ10  للم�سابقة 
منا�سب   3 توفر  حالة  يف  اأي 
التزام  موؤكدا  مرت�سح،  لـ30  حتتاج 
التجاوز  اأن  اإل  بذلك  اجلامعات 
لهم  يتيح  فالطلبة  التطبيق  عند  مت 
القانون امل�ساركة عرب اأكرث جامعة: 
تاريخ  تزامن  ومع  جامعات،   4
ا�سطر  موّحد  بتاريخ  امل�سابقات 
واحدة،  جامعة  لختيار  الطلبة 
م�ستوى  على  التغيب  يعني  ما  وهو 

معظم  جعل  ما  اجلامعات،  باقي 
 12 اإىل   8 بني  ترتاوح  امل�سابقات 
ذلك  امل�سابقة  ومتت  فقط  طالب 
القانون يحدد عدد املرت�سحني  اأن 
على  لتبلغ  املمتحنني،  عدد  ولي�ض 
 5 اأو   4 اجلامعات  بع�ض  م�ستوى 
تي�سم�سيلت  جامعة  فنجد  طلبة، 
املعا�رض  املغاربي  الأدب  كلية 
بعدد طلبة 3 وعدد منا�سب 3، وهو 
واإن  احلا�رضين،  كل  يعني جناح  ما 
بي�ساء،  الورقة  ودفع  اإ�سمه  كتب 
وهو غري املقبول.  وك�سف ميلط 
لـ«الو�سط« عن حت�سرييهم ملرا�سلة 
الطاهر حجار  العايل  التعليم  لوزير 
ال�رضوط  يف  النظر  لإعادة  تدعوه 
املنظمة مل�سابقة اللتحاق بالطور 
لفر�ض  داعيا  »دكتوراه«،  الـ3 
اإق�سائية،  ومعدلت  علمات 
معدل  على  املتح�سل  اأن  بحيث 
كان  كما  امل�سابقة  من  يق�سى  اأقل 
املاج�ستري  مب�سابقة  به  معمول 
على  ذلك  يطبق  اأن  مركزا  �سابقا، 
وجه  على  التخ�س�ض  مقيا�ض 
اخل�سو�ض. كما طالب بو�سع �رضط 
جديد مي�ض عدد املمتحنني ولي�ض 
معنّي  عدد  بفر�ض  املرت�سحني، 

اأو   5 يكون  بحيث  املمتحنني،  من 
املفتوحة،  املنا�سب  اأ�سعاف   6
طالبا   15 مثل  تغّيب  �سجل  فاإذا 
من املرت�سحني يوم المتحان تلغى 
�سيناريو  تكرار  لتفادي  امل�سابقة 
م�ساركة 3 طلبة فقط يف امل�سابقة 

لنيل 3 منا�سب.
وركز حمدث »الو�سط« على مطلب 
�سارت  واإن  نوعه،  من  الأول  يعد 
باإلغاء  يتعلق  موؤخرا،  نحوه  الجتاه 
والنتقال  املحلية  امل�سابقات 
للم�سابقات الوطنية عن طريق خلق 
كل  اأن  بحيث  الدكتوراه،  اأقطاب 
قطب جامعي يتخ�س�ض يف عدد من 
التخ�س�سات على امل�ستوى الوطني 
واأن جترى م�سابقة وطنية واحدة يف 
اجلامعي  امل�ستوى  على  الدكتوراه 
تكافوؤ  مبداأ  تكري�ض  ل�سمان  وذلك 
الفر�ض بني كل الطلبة كاأن تخ�س�ض 
جامعة  عرب  الدكتوراه  م�سابقة 
والريا�سيات  للحقوق،   :1 اجلزائر 
اللكرتونيات  ق�سنطينة1،  بجامعة 
وذلك  ودواليك  �سطيف،  بجامعة 
التي  الهزيلة  امل�سابقات  لتفادي 

اجتاحت عدة جامعات موؤخرا.
�سارة بومعزة

اليوم  الد�ستوري  املجل�ض  ينظم 
الثلثاء و غدا الأربعاء، ملتقى دويل 
د�ستورية  بعدم  الدفع  مبداأ  حول 
اأهم  اأحد  يعد  الذي  القوانني 
بها  جاء  التي  القانونية  الن�سو�ض 
و   2016 ل�سنة  الد�ستوري  التعديل 
الذي �سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

مار�ض املقبل.
د�ستورية  بعد  الدفع  مبداأ  جاء  و 
من   188 املادة  مبوجب  القوانني 
اأمام  الباب  تفتح  التي  الد�ستور 
بطلب  الد�ستوري  املجل�ض  اإخطار 
على  بناء  الد�ستورية،  بعدم  الدفع 
اأو جمل�ض  العليا  اإحالة من املحكمة 
الأطراف  اأحد  يدعي  عندما  الدولة 
اأن  ق�سائية  جهة  اأمام  املحاكمة  يف 

احلكم الت�رضيعيالذييتوقف عليه ماآل 
النزاع ينتهك احلقوق واحلريات التي 
ي�سمنها الد�ستور و من اأهم مميزات 
القانون الع�سوي رقم 22-16 املحدد 
ل�رضوط وكيفيات تطبيق الدفع  بعدم 
من  للعديد  ت�سمنه  الد�ستورية، 
واحلريات  للحقوق  املعززة  الأحكام 
و على راأ�سها  منح املتقا�سني، ولأول 
مرة يف تاريخ اجلزائر، حق الولوج غري 
للدفاع  الد�ستوري  للق�ساء   املبا�رض 
عن حقوقهم وحرياتهم امل�سمونة يف 
يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  مما  الد�ستور، 
جمال تعزيز حقوق الإن�سان والرقابة 

على د�ستورية القوانني يف اجلزائر.
التعديل  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  و 
التي  اجلهات  قائمة  و�ّسع  الد�ستوري 

الد�ستوري  املجل�ض  اإخطار  ميكنها 
اإىل كل من الوزير الأول و 50 نائبا من 
املجل�ض ال�سعبي الوطني و30 ع�سوا 
من جمل�ض الأمة، بالإ�سافة اإىل رئي�ض 
اأن هذا الإخطار ل  اجلمهورية، غري 
ميتد اإىل الدفع بعدم الد�ستورية الذي 
يبقى من �سلحيات املتقا�سي طبقا 
تعطي   التي  الد�ستور  للمادة 188 من 
اأن  على  الدفع،  يف  احلق  للمتقا�سي 
املجل�ض  على  الدفع  هذا  اإحالة  تتم 
العليا  املحكمة  قبل  من  الد�ستوري 
اأن  املقرر  من  و  الدولة.  جمل�ض  اأو 
لـ  املت�سمن  املذكور  الن�ض  يدخل 
من  ال�سابع  التنفيذ يف  مادة حيز   28
انق�ساء  بعد  ذلك  و   2019 مار�ض 
 2016 لد�ستور  النتقالية  املرحلة 

وبالتايل  �سنوات،  بثلث  املحددة 
بني  الد�ستوري  املجل�ض  �سيجمع 
الإخطارات  يف  النظر  يف  �سلحيته 
�سلحية  و  القوانني  مطابقة  ويف 
كمحكمة  الد�ستورية  بعدم  الدفع 
تقرر  لذلك،  حت�سبا  و  د�ستورية  
الد�ستورية  بعدم  الدفع  مادة  اإدراج 
على  للق�ساة  القاعدي  التكوين  يف 
للق�ساء،  العليا  املدر�سة  م�ستوى 
دورات  عدة  برجمة  عن  ف�سل 
للتكوين امل�ستمر للق�ساة و كذا عدة 
املو�سوع  يف  عمل  وور�سات  لقاءات 
الد�ستوري  املجل�ض   مع  بالتن�سيق 
ي�سارك فيها جميع املعنيني بتطبيق 

الدفع بعدم الد�ستورية.
م.�س 
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واعرتف اأويحيى ب�أن مداخيل اجلزائر 
اأن  تزال رهينة املحروق�ت، حيث  ال 
املحروق�ت الزالت ت�س�هم بن�سبة 40 
الدولة،  ميزانية  مداخيل  من  ب�مل�ئة 
املداخيل  من  ب�مل�ئة   90 من  واأكرث 
اجلزائر  اأن  م�ؤكدا  للبلد،  اخل�رجية 
بخ�س��ص  البلدان  �سدارة  يف  ظلت 
على  ب�ملحروق�ت  املتعلقة  الق�س�ي� 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  راأ�سه� 
البلدان  بقرار  تعلق  م�  بدليل  للنفط 
ب�ملب�درات  اخل��ص  للنفط  املنتجة 
مداخيله�  على  للحف�ظ  تهدف  التي 
يف �س�ق ع�ملية ظلت عر�سة لتقلب�ت 
كلمته.  ن�ص  حد  على  متن�هية  ال 
املحروق�ت  اأن  اأويحيى  واأ�س�ف 
تنمية  مت�يل  من  اجلزائر  مكنت 
مت�س�رعة واإن تعر�ست ل�سدمتي اأزمة 

الثم�نين�ت وفرتة الع�رشية ال�س�داء.
جمم�عة  االأول  ال�زير  وحدد 
امل�ؤهالت التي حت�زه� اجلزائر ح�لي� 
املن�س�آت  على  م�ؤكدا  املج�ل،  يف 
له�  نظري  ال  اأنه  اأكد  التي  الق�عدية 

ومدع�مة  اإفريقي�،  م�ست�ى  على 
ب�لتنمية الب�رشية التي حققت اأهداف 
االأمم املتحدة بت�سجيل ملي�ين ط�لب 
تنمية  له�  ي�س�ف  ج�معة،   50 عرب 
تق�رب  ن�سبة  حتقيق  وكذا  �سن�عية، 

املن�زل  ربط  جم�ل  يف  ب�مل�ئة   100
ب�مل�ئة   60 وتقريب�  الكهرب�ء،  ب�سبكة 
ب�سبكة الغ�ز الطبيعي، كم� ع�د مللف 
بدي�نه�  اجلزائر  وف�ء  بعد  املدي�نية 
 3 يتج�وز  ال  م�  وت�سجيل  اخل�رجية 

اخل�م  الداخلي  الن�جت  من  ب�مل�ئة 
من  ميّكن  �رشف  واحتي�طي  ح�لي�، 

تغطية ال�اردات ملدة 20 �سهرا.
الط�ق�ية  امل�ؤهالت  م�ست�ى  وعلى 
املحروق�ت  احتي�ط�ت  حجم  فيبلغ 
مق�بل  طن  ملي�ر   4000 بـ  التقليدية 
عن  عب�رة  منه�    )3/2( ثلثني  نفط، 
 1،5 م�س�حته   منجمي  وحقل   غ�ز، 
ا�ستغالل  يتم  مل  مربع،  كلم  ملي�ن 
ه�مة  احتي�ط�ت  مع  تقريب�،   3/2
التقليدية،  الط�ق�ية غري  امل�ارد  من 
�سنفته� ال�ك�الت املخت�سة يف املرتبة 
الث�لثة ع�ملي�، ن�هيك عن االإمك�ن�ت 
املتجددة  الط�ق�ت  من  اله�ئلة 
وال�سيم� ال�سم�سية، وم� ي�سند ذلك ه� 
االأوربية  االأ�س�اق  من  اجلزائر  قرب 
اأن�بيب الغ�ز.    اأم�  التي تربطه� به� 
ف�أكد  البيئة  حم�ية  ملف  بخ�س��ص 
الندوة  مبخرج�ت  اجلزائر  التزام 
املن�خية  التغريات  ح�ل  الدولية 
كلي�  للق�س�ء  الع�ملي  البنك  ومب�درة 
يف  النفطية  امل�ستق�ت  حرق  على 
من  احلد  على  وتعمل   ،2030 اآف�ق 
الغ�ز  حيث خف�ست ن�سبته من  حرق 

12 ب�مل�ئة اإىل 3 ب�مل�ئة.

ك�سف وزير العدل ح�فظ االأخت�م 
ت�سحيح  مت  قد  اأنه  ل�ح  الطيب 
يف  اإداري  خط�أ  ملي�ن  ح�ايل 
وغريه�  والزواج  امليالد  عق�د 
ال�سنة  املح�كم  م�ست�ى  على 

امل��سية.
ه�م�ص  على  االأم�ص  ل�ح  اأكد 
ب�الية  العلمة  ملحكمة  تد�سينه 

اإتب�ع  اإلزامية  على  �سطيف 
اإجراءات ا�ستب�قية على امل�ست�ى 
املحلي، للحد والتقليل من حجم 
خمتلف  م�ست�ى  على  االأخط�ء 
لتخفيف  االإدارية  امل�س�لح 
غ�لب�  التي  العدالة  على  ال�سغط 
بحث�  امل�اطن  اإليه�  يلج�أ  م� 
قد  اأنه  مفيدا  االإن�س�ف،  عن 

خط�أ  ملي�ن  ح�ايل  ت�سحيح  مت 
والزواج  امليالد  عق�د  يف  اإداري 
املح�كم  م�ست�ى  على  وغريه� 
املتحدث  وعرب  امل��سية.  ال�سنة 
الذين  عن ت�س�منه مع امل�اطنني 
يلج�ؤون للق�س�ء الأنه ال تتم مع�جلة 
املحلي،  امل�ست�ى  على  م�س�كلهم 
اأنه على وكيل اجلمه�رية  م�سددا 

تطبيق  ومراقبة  ن�س�ط�ته  تكثيف 
املتحدث  واأ�س�ف  الق�انني 
ب�تت  الدورية  االجتم�ع�ت  اأن 
�رشورية للتنبيه على حل امل�س�كل 
ب�سكل جذري، الأن ال�زير ال ميكنه 
مع�جلة كل امل�س�كل ك�نه مط�لب 

بحل الق�س�ي� الكربى فقط.
 اإميان لوا�س

ال�سحة  وترقية  ال�ق�ية  مدير  اأكد 
واإ�سالح  وال�سك�ن  ال�سحة   ب�زارة 
امل�ست�سفي�ت الدكت�ر جم�ل ف�رار اأن 
م�سكلة ال�سغط التي يع�ين منه�  على 
اخل�س��ص مركزي مك�فحة ال�رشط�ن 
والبليدة  ب�لع��سمة  بي�ر وم�ري ك�ري 
اأربعة مراكز  فتح  مع  نه�ئي�  »�ستحل  

جديدة خالل �سنة 2019«.
�سهر  اإحي�ء  مبن��سبة  ف�رار  واأو�سح 
�رشط�ن   من  لل�ق�ية  ال�ردي  اأكت�بر 
ب�مل�س�بني  التكفل  »وبعد  اأنه  الثدي 
ب�ل�رشط�ن من خالل فتح 41 م�سلحة 
كمي�ئي  عالج  وحدة   و71  فح�ص 
نه�ئي�  �سيتم حل  القطر  على م�ست�ى 
الزالت   التي  ب�الأ�سعة  العالج  م�س�ألة 
امل�س�ب�ت  من  العديد  منه�  تع�ين 
ب�رشط�ن الثدي وذلك بعد فتح مراكز 
وزو  وتيزي  ال�ادي  والي�ت  من  كل 
واأدرار وب�س�ر املزودة ب 12 م�رشع� 

رئي�ص  2019«واأرجع  �سنة  خالل 
ب�مل�ؤ�س�سة  الثدي  �رشط�ن  م�سلحة 
اال�ست�سف�ئية ملك�فحة ال�رشط�ن بي�ر 
وم�ري ك�ري االأ�ست�ذ كم�ل ب�زيد من 
منه  يع�ين  الذي  ال�سغط  هذا  جهته 
كل من مركزي الع��سمة والبليدة من 
حيث العالج ب�الأ�سعة اإىل »ارتف�ع عدد 
امل�س�ب�ت بهذا الداء الذي يبلغ قرابة 
كم�   « �سن�ي�  جديدة  ح�لة  اآالف   10
ت�ستدعي جل هذه احل�الت هذا الن�ع 
ال�رشط�ن  اأن�اع  عك�ص  العالج  من 
االأخرى التي »ال حتت�جه� اإال ن�سبة 40 

ب�مل�ئة من املر�سى«.
ودع� ب�ملن��سبة ال�سندوقني ال�طنيني 
االأجراء  للعم�ل  االإجتم�عي  لل�سم�ن 
وغري االإجراء اإىل التكفل ب�مل�س�ب�ت 
عن طريق عقد اتف�قي�ت مع املراكز 
الت�بعة للقط�ع اخل��ص على غرار م� 
ب�لعجز  للم�س�بني  ب�لن�سبة  به  تق�م 

ب�أنه  م�ؤكدا  القلب  وجراحة  الكل�ي 
»ال ي�ستفيد من خدم�ت هذه املراكز 
و�رشكة  الرتبية  قط�ع  عم�ل  اإال 
لالأمن  الع�مة  واملديرية  �س�ن�طراك 

ال�طني فقط«.
املبتكرة  االأدوية  بع�ص  وبخ�س��ص 
امل�جهة لعالج ال�رشط�ن ق�ل االأ�ست�ذ 
ال�سيدالنية  امل�اد  هذه  اأن  ب�زيد 
�سنة  بداية  مع  اجلزائر  �ستدخل 
2019 بعد ت�سجيله� من طرف ال�زارة 
 5 االأخرية  اخت�رت هذه  وقد  ال��سية 
ال�رشط�ن  ملك�فحة  من�ذجية  مراكز 
والغرب  ال�رشق  من  بكل  ل��سفه� 
على  م�سددا  واجلن�ب  وال��سط 
واملراقبة  املت�بعة  »�سم�ن  �رشورة 
املر�سى  ل�ق�ية  االأدوية  لهذه  اجليدة 

من اأعرا�سه� اجل�نبية« .
جمعية  رئي�سة  ج�نبه�  من  واأ�س�رت 
امل�س�بني  مل�س�عدة  »االأمل« 

م�اعيد  اإىل  كت�ب  حميدة  ب�ل�رشط�ن 
العالج ب�الأ�سعة التي »الزالت ال تخدم 
بعد  تنتظر املري�سة  املري�ص« حيث 
اأ�سهر   7 اإىل   6 بني  الكمي�ئي  العالج 
وعربت  امل�عد  هذا  على  للح�س�ل 
يف  الكبري  اأمله�  عن  كت�ب  ال�سيدة 
منه  يع�ين  الذي  ال�سغط  تخفيف 
ك�ري  وم�ري  وبي�ر  البليدة  مركزا 
بعد فتح املراكز اجلديدة، داعية يف 
ذات ال�قت اإىل  »�رشورة ايج�د حل�ل 
اإىل  اللج�ء  خالل  »من  ا�ستعج�لية 
تبقى  -التي  اخل��ص  القط�ع  مراكز 
الع�ئالت  مداخيل  متن�ول  غري  يف 
مت��سطة و�سعيفة الدخل- واإدراجه� 
من  املع��سة  العالج  �سبكة  �سمن 
االإجتم�عي  ال�سم�ن  �سن�ديق  طرف 

يف انتظ�ر فتح هذه املراكز 
خالل �سنة 2019 . 

ق.و

يف ر�صالة منه لراف�صي الغاز ال�صخري، اأويحيى:

الطيب لوح:

رئي�س م�صلحة �صرطان الثدي باملوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية بيار وماري كوري

10 اآالف حالة جديدة �صنويا

�صارة بومعزة

ا�ستغاللنا للطاقات غري التقليدية 
مرهون بحماية البيئة

ت�سحيح حوايل مليون خطاأ اإداري على م�ستوى املحاكم 

فتح 41 م�سلحة فح�ص و71 وحدة  عالج كميائي

.     اجلزائر تطمح لت�سدير الطاقة ال�سم�سية

اخلبري االقت�صادي كمال رزيق

 ال�سعر املرجعي للنفط يف قانون 
املالية ذو طابع حتفظي فقط

 التوقيع على اتفاقيتني 
فيها هذا املجال مع توتال وايني:

�سوناطراك ت�ستهدف التنقيب 
عن البرتول يف البحر

اأكد كم�ل رزيق اأن ال�سعر املرجعي 
امل�لية  ق�ن�ن  يف  املدون  للنفط 
لي�ص  دوالر   50 بلغ  والذي   2019
تن�يع  اأجل  من  عليه  نرتكز  معي�را 
ال�سعر  هذا  لك�ن  االقت�س�د، 
اإىل �رشورة  داعي�  حتفظي ال غري، 
النفط فقط الأن  عدم الرتكيز على 
يتطلب  البرتويل  الريع  من  اخلروج 

ذلك.
خالل  االقت�س�دي  اخلبري  وق�ل 
ب�ل��سط  ربطه  ه�تفي  ات�س�ل 
اأقرته  الذي  دوالر   50 اأم�ص،  ي�م 
لق�ن�ن  مرجعي  ك�سعر  احلك�مة 
ل�سنة 2019 لن يك�ن ع�مال  امل�لية 
مهم� من اأجل خلق تن�يع اقت�س�دي 
للجزائر، لك�ن هذا ال�سعر املرجعي 
م� ه� اإال �سعر حتفظي ال غري وم� 
ميزانية  وح��سب  عليه  العمل  يتم 
اأن   م�سيف�  عليه،  يرتكز  ال  الدولة 
ج�نب  خلق  همه  �سعر  هكذا  مثل 
ميزانية  واأن  خ��سة  فقط  تقني 
عجزا  ت�سجل  م�  دائم�  الدولة 
وراح   ،2014 منت�سف  منذ  جت�ري� 
ذات امل�سدر اإىل اأكرث من ذلك مل� 
اأن ال�سعر املرجعي لي�ص له عالقة 
ب�لتن�يع االقت�س�دي واالإقرار عك�ص 
على  وخيمة  نت�ئجه  �ستك�ن  ذلك 
اجلزائر الأنه �سيخلق اقت�س�د ريعي 
مثلم� ك�ن عليه يف ال�س�بق وم�زال، 
الزالت  احلك�مة  اأن  على  م�سددا 
تعتمد على اإ�سرتاتيجية »الربك�الج« 
تقدم يف هذا  اأي  لن�  تقدم  التي مل 
الغر�ص، م� يجعل اجلزائر ال متلك 
اأي �سي��سة وا�سحة يف هذا املج�ل 

ح�سب رزيق.
ويف �سي�ق اأخر اأكد اخلبري االقت�س�دي 
كم�ل رزيق  اأن احلك�مة جمربة على 
حتديد النق�ط ال�رشورية املرتبطة 
يخ�ص  فيم�  الع�مل  ب�حتي�ج�ت 

له�،  تُ�سدر  اأن  يجب  التي  امل�اد 
اجلزائرية  الديبل�م��سية  دع�  اأين 
و�سف�رته�  قن�سلي�ته�  طريق  عن 
على  والعمل  التحرك  �رشورة  اإىل 
ومن  اخل�رجية،  االأ�س�اق  مت�سيط 
ثم ي�سيف ذات امل�سدر ال�سعي اإىل 
حتديد امتي�زات كل القط�ع�ت التي 
له� عالقة ب�لت�سدير وهذا من اأجل 
ب�ملنتج�ت  خ��سة  وثيقة  حترير 
املنتج�ت  وحتى  الفالحية 
اجلزائر  جتعل  التي  ال�سن�عية 
وراح  الدول،  من  مميزة عن غريه� 
اأكرث من ذلك مل� �سدد  اإىل  »رزيق« 
على اأن ا�ستمرارية احلك�مة احل�لية 
ق�س�ى  �رشورة  تغيريات  دون 
اأي  بنه�ية  �ست�ؤدي  التغيريات  الأن 
اإ�سرتاتيجية تن�ي احلك�مة تطبيقه� 
جن�ح  الأن  ال�اقع،  اأر�ص  على  
املنتج�ت  وتن�يع  الت�سدير  �سي��سة 

يلزم ا�ستقرار الط�قم احلك�مي.
امل�سدر  انتقد  ال�سي�ق  ذات  ويف 
بع�ص  ت�رشيح�ت  االقت�س�دي 
اجله�ت التي ت�سب يف خ�نة �رشورة 
ب�أنه  اأو�سح  حيث  الف�ئ�ص،  ت�سدير 
ال ي�جد �سيء ا�سمه ت�سدير ف�ئ�ص 
االإنت�ج ويجب العمل على تخ�سي�ص 
ب�لت�سدير نح� اخل�رج  اإنت�ج خ��ص 
ثق�فة  اأ�سبح  الت�سدير  واأن  �سيم� 
الكربى  الدول  عند  ودولة  �سعب 
م�سريا  فيه،  كبرية  خربة  له�  والتي 
اأن  ب��ستط�عته�  اجلزائر  اأن  اإىل 
حيث  من  عربي�  االأول  البلد  تك�ن 
اأن اجلزائر  ت�سدير منتج�ته�، رغم 
ك�نت اإىل غ�ية منت�سف 2014 تعتمد 
ومل  املحروق�ت  على  كلي�  اعتم�دا 
منتج  الأي  اأهمية  اأي  تعطي  تكن 
خ�رج هذا القط�ع الأن �سعر برميل 

النفط ك�ن مرتفع� جدا.
علي عزازقة

ال�طنية  ال�رشكة  وقعت 
للمحروق�ت �س�ن�طراك ي�م اأم�ص 
منه�  اثنني  اتف�ق�ت  اأربعة  على 
يف  على البرتول  التنقيب  تخ�ص 
 ، ت�ت�ل  البحر مع �رشكتي  عر�ص 

واإيني.
اأم�ص  ي�م  �س�ن�طراك  ك�ن جممع 
على  االإم�س�ء  مع  م�عد  على 
م�ؤ�س�س�ت  مع  جديدة  اتف�قي�ت 
ب�تف�قيتني  ويتعلق  االأمر  اأجنبية، 
اأ�سغ�ل  ه�م�ص  على  عليهم�  وقع 
ب�جلزائر،  الط�قة  م�ستقبل 
القدرات  تقييم  و  التنقيب  ح�ل 
البحر  عر�ص  يف ح��ص  البرتولية 
و  ال�رشقية  جهتيه  يف  اجلزائري 
يف  ال�رشوع  حيث  �سيتم  الغربية، 
لعر�ص  ال�رشقي  ب�جلزء  العمل 
جممع  ايني  مع  اجلزائري  البحر 
 14.965 ب  تقدر  م�س�حة  على 
اجلهة  اأن  حني  يف  مربع،  كلم 
جممع ت�ت�ل  مع  �ستتم  الغربية 
 9.336 على  متتد  م�س�حة  على 

كلم مربع، و تتعلق العملي�ت ح�ل 
امل�س�دة  املعطي�ت  اكت�س�ب 
املع�جلة الزلزالية  3D و  للزالزل 
و ت�أويالته� ا�س�فة اىل التنقيب عن 
اب�ر لال�ستك�س�ف بكلت�  اجلهتني.

الت�قيع  مت  اأخرى،  جهة  من  ومن 
بني  ث�لث  اتف�ق  على  اأي�س� 
جممع ت�ت�ل  و  �س�ن�طراك 
جديدة  م�س�ريع  فر�ص  لتحديد 
املتجددة،  الط�ق�ت  جم�ل  يف 
ال�سيم� امل�س�ريع التي تت�فر على 
قدرات ترتاوح م� بني 12 ميغ�وات 
بيك  ميغ�وات   110 اىل  بيك 
ت�بعة  م�اقع  على  �ستتم درا�سته� 
الت�قيع  مت  حني  يف  ل�س�ن�طراك، 
�س�ن�طراك  بني  رابع  اتف�ق  على 
لهذا  ح�ل التن�زل  ايني  جممع  و 
ب�ملئة   49 عن  االإيط�يل  املجمع 
من ف�ائد �س�ن�طراك ح�ل حق�ل 
و  العربي  زملت  الثالثة  البحث 

�سيف ف�طمة و اأوره�د 2.
علي عزازقة

ك�صف الوزير االأول اأحمد اأويحيى خالل كلمته لدى افتتاح لقاء م�صتقبل الطاقة يف اجلزائر، عن رهانات اجلزائر يف جمال املحروقات بداية من 
رفع القدرة االإنتاجية يف جمال الطاقات التقليدية من خالل ا�صتك�صاف اأو�صع للحقل املنجمي الذي ينبغي اأن ميتد اإىل �صمال البلد مبا يف ذلك 

الف�صاء البحري، مع تثمني موارد الطاقة غري التقليدية مع تركيزه على احلفاظ على البيئة خالل التنقيب واال�صتغالل يف ر�صالة منه لراف�صي 
ملف ا�صتغالل الغاز ال�صخري، م�صيفا اأن ذلك �صيمّكن من توفري ع�صرات االآالف من منا�صب ال�صغل.  وكذا الرهان على ت�صجيع ا�صتغالل الطاقات 

املتجددة، كا�صفا عن الربنامج الطموح للجزائر يف املجال، حيث �صت�صرك فيه �صوناطراك لتعبئة ال�صركاء االأجانب يف جمال االنتاج واأي�صا يف جمال 
بناء �صناعة حملية للمدخالت ال�صرورية، مراهنا على بلوغ مرحلة ت�صدير الطاقات ال�صم�صية اإقليميا واإىل اأوروبا.
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بني 28 �إىل 29 �أكتوبر 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 10 اأ�صخا�ص 

خالل �لفرتة �ملمتدة بني 28 �إىل 29 �أكتوبر 2018 �إىل 
غاية �صبيحة �أم�س على �ل�صاعة �لثامنة �صباحا )�أي 
�حلماية  وحد�ت  �صجلت  �لأخرية(  �صاعة   24 خالل 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   2770 �ملدنية  
تلقي مكاملات �ل�صتغـاثة من   �إثر  �لوطن وهذ� على 
خمتلف  �صملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني،  طرف 
�ملتعلقة  �صو�ء  �ملدنية  �حلماية  �أن�صطة  جمالت 
بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �لإجالء �ل�صحي 
�لأمنية...�لخ. على هذ�  �لأجهزة  و  �إخمــاد �حلر�ئق 
�لأكرث   06 منها  مرور  حو�دث  عدة  �صجلت  �لنحو 
دموية ت�صببت يف وفاة 10 �صخ�س يف مكان �حلو�دث 
مت  �خلطورة،  متفاوتة  بجروح  �آخرين   43 �إ�صابة  و 
خمتلف  �إىل  نقلهم  ثم  �ملكان  عني  يف  �إ�صعافهم 
�حلماية  م�صالح  طرف  من  �لإ�صت�صفائية  �مل�صالح 
ولية  م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة  �أثقل  �ملدنية، 
�آخرين   26 �إ�صابة  و  �أ�صخا�س   04 بوفاة  غليز�ن، 
لنقل  حافلة  و  �صيارة  بني  �إ�صطد�م  �إثر  على  بجروح 
 23 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى  على  �مل�صافرين 

باملكان �مل�صمى كنتويل ببلدية زمورة .
لالإ�صارة، تدخلت وحد�ت �حلماية �ملدنية  من �أجل  
�أ�صخا�س خمتنقني   06 لـ   �لأولية  �لإ�صعافات  تقدمي 
�أجهزة  من  �ملنبعث  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي  بغاز 
 01  ، وزو  تيزي  بولية  �أ�صخا�س   04 منهم  �لتدفئة 
�لبويرة   بولية  �صخ�س   01  ، �لبي�س  بولية  �صخ�س 
مت �لتكفل ب�صحايا يف عني �ملكان ثم نقلهم يف حالة 

م�صتقرة  �إىل �ملوؤ�ص�صات �لإ�صت�صفائية . 
�إثر  على  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  تدخلت   ، للعلم   
�ل�صمالية  �ملناطق  �صهدتها  �لتي  �جلوية  �لتقلبات 
 24 خالل  �جلنوبية  �ملناطق  بع�س  كذ�  و  للوطن 
�صاعة �ملا�صية خا�صة على م�صتوى وليات �جلز�ئر 
�إليزي  و  م�صيلة   ، بوعريريج  برج   ، �لبي�س   ، نعامة   ،
عمليات  بعدة  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  قامت  �أين 
�ملن�صاأة  و  �ملنازل  د�خل  �لأمطار  �ملياه  �إمت�صا�س 
تدخلت   ، للتذكري   ، خ�صائر  ت�صجيل  بدون  �لعمومية 
�إنقاذ  عنا�رص �حلماية �ملدنية لولية �مل�صيلة لأجل 
�لوديان  يف  �لأمطار  مبياه  حما�رصين  �أ�صخا�س   05
ببلديات �صيدي هجر�س ، �أولد عدي ، �أولد من�صور،  
�ل�صحايا �أنقذو� يف حالة جيدة، �أما بولية �إليزي مت 
للجي�س  تابعة   مروحية  بو��صطة  �صخ�س    01 �إنقاذ 
�صيارة  منت  على  كان  �ل�صحية  �ل�صعبي  �لوطني 
�ن�صجال  �مل�صمى  بو�د  �لأمطار  مياه  حا�رصتها  
�صعبة  �لطرقات  حالة  تبقى  فيما    ، �إليزي   ببلدية 
رقم  �لوطني  �لطريق  منها  �لبي�س،  بولية  �مل�صلك 
ببلدية   06 رقم  �لوطني  �لطريق  �لبي�س،  ببلدية   111
�خليرث، �لطريق �لوطني رقم 47 ببلديات عني �ور�ك 
ببلدية   107 رقم  �لوطني  �لطريق  �أي�صا  و  بوعالم  و 

بريزينة �صعبة  ب�صبب ركود �ملياه يف �لطرقات .

�من والية �مل�سيلة 

توقيف ع�صابة من بينهم 
امراأة متخ�ص�صة يف ترويج 

املوؤثرات العقلية
متكنت عنا�رص فرقة �لبحث و�لتدخل باأمن ولية �مل�صيلة 
�لعقلية  ترويج �ملوؤثر�ت  بع�صابة تخت�س يف  �لإطاحة  من 
�أعمارهم  ترت�وح  �مر�أة  بينهم  من  �أ�صخا�س   4 توقيف  و 
بني 26 و 45 �صنة بتهمة حيازة �ملوؤثر�ت �لعقلية بطريقة 
غري م�رصوعة لغر�س �لبيع حيثيات �لق�صية تعود على �إثر 
�مل�صلك  م�صتوى  على  ثابتة  بو�صعية  �ل�رصطة  قو�ت  قيام 
�إىل �صخ�س يقوم  �إنتباههم  �ملوؤدي مل�صتلة �مل�صيلة، لفت 
برمي كمية من �ملوؤثر�ت �لعقلية عند مالح�صته لعنا�رص 
�ل�رصطة، ليتم توقيفهم على �لفور و�إخر�جهم من �ملركبة 
وتلم�صهم ج�صديا عرث بحوزتهم على 30 قر�س عبارة عن 
م�صطني من دو�ء MG 10 SERESTA مبلغ مايل يقدر بـ 
123000 دج ، ليتم حتويلهم �إىل �ملقر و�إجناز ملف ق�صائي 
�صدهم ، وتقدمي �أمام �ل�صيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 

�مل�صيلة �لذي �أحتالهم على جل�صة �ملثول �لفوري .
عبد�لبا�سط بديار

م�صطفى   « �لبويرة  و�يل  ك�صف 
ليماين » عن �إطالق م�صاريع تنموية 
هامة مبنا�صبة �لحتفالت �ملخلدة 
للذكرى 64 لندلع �لثورة �لتحريرية 
من  و�لتي  نوفمرب  �أول  �ملجيدة 
حت�صني  يف  ت�صاهم  �أن  �صاأنها 
للمو�طنني  �ملعي�صية  �لظروف 
 ، كاهلهم  عن  �لأعباء  وتخفيف 
�لأول  �مل�صوؤول  �أكد  �ل�صياق  ويف 
ت�رصيح  يف  �لتنفيذي  �جلهاز  عن 
خ�س به يومية » �لو�صط » �أن ولية 
�لوطني  �حلفل  يف  �صاركت  �لبويرة 
�ل�صكنية  �حل�ص�س  بتوزيع  �ملتعلق 
يف  ح�صة  �أ�صخم  بتخ�صي�س  وذلك 

وحدة   2226 تقدرب  �لولية  تاريخ 
�إطار  يف  وحدة   1226 منها  �صكنية 
 1000 ومنح  �لجتماعي  �ل�صكن 
�لريفي  �ل�صكن  من  ��صتفادة  مقرر 
�لعملية  وهي  بلدية   34 ملو�طني 
جو  و�أدخلت  نوعها  من  �لر�بعة 
�ألف  قلوب  يف  و�لبهجة  �لفرحة 
�لعائالت �لتي عانت ل�صنو�ت طويلة 
كما  �خلانقة  �ل�صكن  �أزمة  ويالت 
�أخرى  معتربة  ح�صة  توزيع  �صيتم 
مظاهر�ت  منا�صبة  حلول  خالل 
�ل�صحي  �ملجال  ، ويف  دي�صمرب   11
حمدثنا  �أ�صار  �أهمية  يقل  ل  �لذي 
�ل�صحية  �لهياكل  تدعيم  �إىل 
بعيادتني متعددتي �خلدمات بنظام 
بكافة  جمهزتني  �صاعة   24 عمل 
من  بكل  �لطبية   و�لطو�قم  �للو�زم 

لي�صل  و�صحاريج  قرومة  بلديتي 
عرب  عيادة   36 �إىل  �لعياد�ت  عدد 
�صحية  تغطية  بن�صبة  �لولية  �إقليم 
ل  عيادة  مبعدل  وطنيا  �لأح�صن 
تزويد  �طار  ، ويف  مو�طن  �لف   22
�لطبيعي  �لغاز  مبادة  �ل�صكان 
�صت�صتفيد �زيد من 400 عائلة بقرى 
عني  ببلدية  و�حلمدة  �ل�صاللة  عني 
لتودع  �حليوية  �ملادة  بهذه  ب�صام 
بحثا  �ل�صاقة  �لرحالت  �أزمة  نهائيا 
خا�صة  �لبوتان  غاز  قارور�ت  عن 
و�لمطار  �لربد  ف�صل  يف  ونحن 
يف  كثري�  عليها  �لطلب  يكرث  �ين 
�أخرى  ومد��رص  قرى  ربط  �نتظار 
يف  �أما   ، �لقادمة  �لرب�مج  خالل 
�لو�يل عن  �لريا�صي ك�صف  �ملجال 
مبعايري  جو�ريا  ملعبا   11 تد�صني 

مدينة  �حياء  خمتلف  عرب  عالية 
�لبويرة ود�ر �ل�صباب �جلديد وقاعة 
�ل�رصفة  ببلدية  �لريا�صات  متعدة 
معاناة  من  �لتخفيف  �صاأنه  من  ما 
من  كثري�  ��صتكو�  �لذين  �ل�صباب 
ملمار�صة  �لريا�صية  �لهياكل  نق�س 
عن  و�لرتويح  �ملحببة  ريا�صاتهم 
يف  �ل�صقوط  عن  بعيد�  �نف�صهم 
�إىل  �إ�صافة   ، �لجتماعية  �لآفات 
�لطريق  حمول  فتح  �صيتم  هذ� 
�حنيف  منطقة  بني  �لر�بط  �ل�صيار 
�لت�صغيل  حيز  وو�صع  بجاية  وولية 
بعد  للدو�جن  �لعمومي  �ملذبح 
ب�صيدي  و�لتجديد  �لتهيئة  �إعادة 
�ملر�فق  عديد  ت�صمية  وكذ�  زيان 
باأ�صماء  و�ل�صو�رع  و�ملقر�ت 

�ل�صهد�ء و�ملجاهدين .

�أح�سن مرزوق 

مقد�د  »حاج  �مل�صيلة  ولية  و�يل   �أكد 
و  �لإجر�ء�ت،  كافة  �تخاذ  على  عزمه   «
�أ�صكال  كل  ملحاربة  منها  �لردعية  حتى 
��صتغالل  عدم  مع  �لفو�صوية،  �لتجارة 
جاء  �لولية  بلديات  عرب  للتجارة  �لأر�صفة 
تر�أ�صه  �لذي  �ملو�صع  �لجتماع  خالل  ذلك 
قطاع  يخ�س  و�لذي  �لولية،  مبقر  �لو�يل 
�ل�صباب و�لريا�صة بح�صور وروؤ�صاء �لدو�ئر 
�لتنفيذيني  و�ملديرين  �لبلديات  وممثلي 
�لتي  بالجناز�ت  �مل�صيلة  و�يل  ��صاد  حيث 

�لريا�صة  و  �ل�صباب  قطاع  يف  حتقيقها  مت 
قطاع  �أن  م�صيفا   1999 �صنة  منذ  بالولية 
حيويا  و  هاما  قطاعا  �لريا�صة  و  �ل�صباب 
ي�صتقطب �أهم �لفئات �ل�صبانية يف �ملجتمع 
و�ن �لدولة ت�صعى د�ئما �إىل توفري �ملن�صاآت 
�لإمكانات  ح�صب  �لريا�صية  و  �ل�صبانية 
�ملالية �ملتاحة موؤكد� على �رصورة حتديد 
�لأوليات يف ت�صجيل م�صاريع �إجناز �لهياكل 
ببلديات  �لريا�صية  و  �ل�صبانية  �ملر�فق  و 
�ملوجهة  �ملالية  �لإعانات  و�إن  �لولية 

�إطار  يوجد  و  مقننة  �لريا�صية  للجمعيات 
لفائدة  �ل�صبون�صور  عمليات  لتنظيم  قانوين 
�لنو�دي �لريا�صية كما �صدد ب�رصورة تفعيل 
و�لنظافة  �ل�صحة  حفظ  مكاتب  وتاأطري 
�لعمومية بالبلديات من �أجل �لقيام مبهامها 
وجه  حيث  وجه  �أكمل  على  ون�صاطاتها 
وروؤ�صاء  �لدو�ئر  لروؤ�صاء  �صارمة  تعليمات 
�ملجال�س �ل�صعبية �لبلدية ومدر�ء �ل�صحة و 
هذه  قيام  على �رصورة  �لتجارة  و  �لفالحة 
�ملكاتب مبر�قبة �ملد�ر�س خا�صة �لنظافة 

�ملدر�صية  �ملطاعم   ، �ملياه  دور�ت  يف 
�ملقاهي،�ملطاعم  �لتجارية،  ،�ملحالت 
�ملكاتب  تن�صيب  حما�رص  و�إعد�د  �ل�صعبية 
لأع�صائها  �لإ�صمية  بالقائمة  مرفوقة 
�لب�رصية  بالو�صائل  وتدعيمها  و�صفاتهم 
عمل  برنامج  �إعد�د  �يل  دعا  كما  و�ملادية 
خا�صة معاينة ومر�قبة �ملد�ر�س �لإبتد�ئية 
وتقدمي ح�صيلة �أ�صبوعية لهاته �ملكاتب و�إر 

�صالها للو�صاية .
 عبد�لبا�سط بديار 

�لبتد�ئية  �ملد�ر�س  تالميذ  يعاين 
�صلي�صن  مولي  بلدية  م�صتوى  على 
�لذي  �ملدر�صي  �لإطعام  غياب  من 
�صو�ء  و�لأولياء على حد  �لتالميذ  �أرق 
غري  �لآن  حلد  لز�لت  م�صاكل  ب�صبب 
عرب  �ل�صياق  هذ�  ويف  ،حيث  مفهومة 

�لو�صع  من  ��صتيائهم  عن  �جلميع 
تعرف  �ملنطقة  و�ن  ل�صيما  �ملزري 
ب�صبب  قا�صية  برودة  �لأيام  خالل هذه 
ت�صاقط كميات كبرية من �لثلوج فيوقت 
�لإطعام  �لتالميذ من وجبة  يحرم فيه 
�لتي تبقى �رصورية يف مثل هكذ� ف�صل 

يحتاج �لتلميذ �إىل وجبات �صاخنة حتى 
وح�صب  جيد�  �لعملي  حت�صيله  يكون 
يف  مد�ر�س  خم�صة  فاإن  عليم  م�صدر 
هذ�  من  تعاين  لز�لت  �لبلدية  هذه 
حممد  رفا�س  مدر�صة  وهي  �مل�صكل 
وحدو  بوزيان،  وعقادي  طاهر  ومغني 

،مما  �جلديدة  و�ملدر�صة  �لدين  حمي 
�ملنطقة  �صكان  مطالبة  ��صتدعى 
بتدخل �جلهات �ملعنية يف �أقرب وقت 
ممكن من �جل توفري �لإطعام للتالميذ 

يف هذ� �لف�صل �لبارد 
 �ص.�سهيب

م�صالح  �أن  موثوقة  م�صادر  من  علنا 
يف  حتقيقا  فتحت  قد  �لوطني  �لدرك 
لد�ئرة  �إقليميا  �لتابعة  تاودموت  بلدية 
باتت  �لتي  �مل�صاكل  خلفية  على  مرين 
�ملنتخبني  �رص�ع  ب�صبب  فيها  تخبط 
�لذين �أودعو� �صكوى لدى وكيل �جلمهورية 

بها  قام  �لأمنية حول خروقات  و�مل�صالح 
،وح�صب  �لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س 
�لتي  و�ل�صكاوي  �لحتجاجية  �لعر�ئ�س 
تلقينا ن�صخا منها فاإن �ملري �حلايل �أ�صبح 
ي�صتعمل �أمالك �لدول لأغر��س �صخ�صية 
من   63 باملادة  مبال  غري  �ل�صيارة  خا�صة 

�حرت�م  عدم  على  ،عالوة  �لبلدية  قانون 
�لتعليمة �لوز�رية �خلا�صة برت�صيد �لنفقات 
�صكوى  ذلك  �إىل  ،�صف  �لوقود  و��صتهالك 
وتغيب  �إهمال  عن  �ملنتخبون  بها  تقدم 
وعلمنا  ،هذ�  دون مربر  �لعمال من  بع�س 
�أن �أرملة هي �لأخرى قد تقدمت ب�صكوى 

��صتغالل  ل�صهادة  منحه  بعد  »�ملري«  �صد 
ي�صتغلها  كان  و�لتي  �ملتويف  زوجها  �أر�س 
منذ �صنو�ت لكن وبعد وفاته �أ�صبحت هي 
لأخ  تتحول  �أن  قبل  بخدمتها  تقوم  �لتي 

زوجها عن طريق رئي�س �لبلدية  .
�ص.�سهيب 

و�يل �مل�سيلة ياأمر

�سيدي بلعبا�ص

بلعبا�ص

ب�صرورة تفعيل وتاأطري مكاتب حفظ ال�صحة والنظافة عرب البلديات

مدار�ص موالي �صلي�صن بدون اإطعام مدر�صي

الدرك يحقق يف جتاوزات »مري« بلدية تاودموت 

و�يل �لبويرة »م�سطفى ليماين » يك�سف للو�سط 

وزعنا اأ�صخم ح�صة �صكنية و�صند�صن م�صاريع هامة يف عيد الثورة
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ك�شف وايل والية ورقلة عبد القادر 
جالوي ، يف ت�رصيح �شحفي خ�ص 
هام�ص  على   ،« »الو�شط  يومية  به 
الر�شمي  االإفتتاح  على  اإ�رصافه 
للمنتوجات  الدويل  لل�شالون 
الطاقة  لقطاع  التابعة  واخلدمات 
واملحروقات بحا�شي املنظم على 
هذا  اأن   ، كاملة  اأيام  ثالثة  مدار 
االأخري عرف م�شاركة 200 عار�ص 
من اجلزائر و اأخرين ممثلني لـ  11 
دولة اأوروبية وعربية ،من بينها 50 
ذات  يف  م�شيفا   ، اجنبية  موؤ�ش�شة 
نقاط  جميع  تفقد  اأنه  ال�شياق 
الإن�شغاالت  ا�شتمع  و  ال�شالون 
عن  تقنية  وبطاقة  العار�شني 
التي  ال�شعوبات  اأبرز  و  ن�شاطهم 
امل�شوؤول  اأكد  ،حيث  يواجهونها 
االأول على الهيئة التنفيذية بورقلة 
ا�شتعداد  عن  جالوي  القادر  عبد 
بالوالية لتقدمي  ال�شلطات املحلية 
املرافقة  و  الت�شهيالت  كافة 

اخلوا�ص  للم�شتثمرين  امل�شتمرة 
ال�شيما ما تعلق االأمر بالت�شهيالت 
ال�شناعي  العقار  ومنح  االإدارية 
حا�شي  اجلديدة  باملدينة  خا�شة 
من  وا�شحة  اإ�شارة  يف  م�شعود، 
وجوده  عن  بالوالية  االأول  الرجل 
املناولة  ال�رصكات  ت�رصف  حتت 
الذي  باالإطار  تعلق  ما  خا�شة 
االنتاجية  القدرة  لتعزيز  يهدف 
ي�شاهم  ب�شكل  الوطني  لالإقت�شاد 
ايجابيا مل�شاعدة البالد من جتاوز 

االأزمة املالية ال�شعبة التي متر بها 
يف  البرتول  اأ�شعار  تهاوي  ظل  يف 
البور�شات العاملية    . اإىل جانب 
القادر جالوي  عبد  اأكد  فقد  ذلك 
للمحروقات  الدويل  ال�شالون  اأن   ،
هو فر�شة منا�شبة الإبرام اتفاقيات 
املتعاملني  بني  و�رصاكة  عمل 
ونظرائهم  اجلزائريني  اخلوا�ص 
االأجانب ، وذلك يف اإطار ما ي�شمى 
من   . اخلربات  وتبادل  باالإحتكاك 
غرفة  رئي�ص  ثمن  فقد  ثانية  جهة 

لزهر  بورقلة  وال�شناعة  التجارة 
له  مقت�شب  ت�رصيح  يف  قري�شي 
معنا املجهودات اجلبارة واحلر�ص 
الكبري لوايل الوالية من اأجل اجناح 
هذه التظاهرة االقت�شادية املرجح 
 12 يزيد عن  ما  اإح�شاء  تعرف  اأن 
على  الثاين  يومه  يف  زائر  األف 
الذي  التوافق  نف�ص  وهو   ، التوايل 
منتدى  مكتب  رئي�ص  اليه  توجه 
»االأف�شيو  واالأعمال  املال  رجال 

»بورقلة رحمون زرقون .

الهمال  الربملاين  النائب  طالب 
بكاي يف مرا�شلة لوزارة ال�شناعة 
و املناجم ، ب�رصورة تعني اأماكن 
بكل بلدية بتمرنا�شت لبيعها وفق 
دفرت �رصوط للمنقبني عن الذهب 
لو�شع حد نهائي لظاهرة تهريبه 

لدول ال�شاحل االإفريقي .
الهمال   الربملاين  النائب  .ك�شف 
بكاي  باحلركة ال�شعبية اجلزائرية 
واملح�شوب على والية مترنا�شت 
ال�شناعة  وزارة  على  اأقرتح  اأنه 
اأماكن  تعني  بلدية  كل  واملناجم 
تق�شمها على 10 اأ�شخا�ص وتقوم 
ببيعها يف املزاد العلني وفق دفرت 
الذهب  على  للمنقبني  �رصوط 
عمق  تعدي  كعدم  �شوابط  وفق 
املكان  اإ�شالح  واإعادة  احلفر 
بعد االإنتهاء والذهب يباع ل�رصكة 
وطنية ب�شعر خا�ص اأح�شن من اأن 
وال�رصكة  اجلوار  لدول  يبيعونها 
الوطنية هيا من تتعاقد مع ال�شباب  
الفاأر  و  القط  لعبة  من  اأح�شن 
منهم  وتنزع  بال�شباب   كالإم�شاك 
ال�شجون  ويدخلون  التنقيب  اأالت 
هذا الو�شع يحب اأن يكون له حل 
الأن املادة 62 من قانون املناجم  
الكرمية  االأحجار  ومّل  جمع  فيها 
فالبتايل   احلرفيني  حق  من 

املادة  هذه  يف  يدخل   الذهب 
ثم  ومن  الدولة  منه  وت�شتفيد 
اإمت�شا�ص الكم الهائل من البطالة 
لل�شجون  اإدخالهم  من  اأح�شن 
ال�شلطة  عن  غا�شبني  ويخرجون 
ونحن نريد خلق جوء حميمي بني 
ال�شلطة وال�شباب  نحن ل�شنا اأقل 
ونيجرييا  والغابون  موريتانيا  من 
اأن  كما  بها  يتعاملون  الدين 
ال�شناعات  لوزير  �شيقدم  مطلبنا 
واملناجم الدي �شيزور مترنا�شت 
م�شما�شة  م�شنع  وبال�شبط  
الوالية  �شا�شعة  اأن  كما  للذهب 
يجب  ولذا  فيها  التحكم  ي�شعب 
يف  متطور  مراقبة  مركز  و�شع 
عني قزام كما يف الدول املتقدمة 
والب�شمة  العوملة  ع�رص  يف  الأننا 
اجلوار  دول  من  الوافدين  لكل 
وملا  دخولهم  اأ�شباب  ي�شبط 
جميع  يف  منهم  االإ�شتفادة  ال 
االخت�شا�شات التي تنق�ص البالد  
الأن ت�شييق اخلناق وغلق احلدود 
مرتبطني  تقافيا  الأننا  اليخدمنا 
يعترب  وهذا  اجلوار   بدول 
للجزائر  فحبهم  للجزائر  اإمتياز 
خلق  يجب  ولذا  لها  حبنا  نف�ص 

التوا�شل.
�شيخ مدقن 

امل�شرتكة  االأمن  م�شالح  متكنت 
التهريب  مكافحة  املتخ�ش�شة يف 
بال�رصيط احلدودي املتاخم لدول 
اجها�ص  ،من  االفريقي  ال�شاحل 
08 عمليات لتهريب 41700 لرت من 

الوقود خالل �شهر اأكتوبر .
من   « »الو�شط  يومية  علمت   
م�شادر اأمنية مطلعة ، اأن م�شالح 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
املنظمة  واجلرمية  التهريب 
املتاخم  احلدودي  بال�رصيط 
قد  كانت   ، والنيجر  مايل  لدولتي 
من  اجلاري  ال�شهر  خالل  متكنت 
نوعية  اأمنية  عمليات   08 تنفيذ 
حماولة  اجها�ص  من   مكنت 
الوقود  من  لرت   41700 تهريب 
ليتم   ، واملازوت  البنزين  بنوعيه 
وحتويلها  املحجوزات  م�شادرة 
اجلمارك  اأق�شام  ملفت�شية 
حتويل  مت  فيما   ، اجلزائرية 
املوقوفني الـ 08 للم�شلحة املعنية 
بالفرقة االقليمية بكل من بلديات 
تينزاوتني   ، خمتار  باجي  برج 

وبعد  قزام  عني  و  تيمياوين   ،
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 
ق�شائية  ملفات  واجناز  معهم 
�شدهم مت مبوجبها ا حالتهم على 
وكالء اجلمهورية كل ح�شب اقليم 
اخت�شا�شه ، اأين مت اإدانة 03 منهم 
ب�شنة حب�ص غري نافذ مع تغرمي كل 
واحد منهم بـ48 األف دينار جزائري 
ترحيلهم  اإجراءات  اإ�شتكمال  قبل 
من الرتاب الوطني بتهمة االإقامة 
ذلك  مع  موازاة   ، ال�رصعية  غري 
لدى  اجلمهورية  وكالء  اأمر  فقد 
باإيداع  اأدرار  و  مترنا�شت  حماكم 
البقية رهن احلب�ص االإحتياطي يف 
التهريب  بتهمة  اإنتظار حماكمتهم 

و االأ�رصار باالإقت�شاد الوطني .
وح�شبما اأفادت به نف�ص امل�شادر 
النوعية  االأمنية  العمليات  فاإن 
االأخرية تندرجت يف اإطار التطبيق 
العامة  القيادة  ملخطط  ال�شارم 
الهادف  الوطني  الدرك  ل�شالح 

لتجفيف منابع التهريب .
�أحمد باحلاج    

قال و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي ، �ن �ل�شالون �لدويل للمحروقات �ملتو��شل لليوم �لثاين 
على �لتو�يل عرف م�شاركة 200 عار�س ممثلني لـ 11 دولة ، جمدد� يف نف�س �لوقت ��شتعد�ده 

لتقدمي �لت�شهيالت للمتعاملني �خلو��س لتعزيز �القت�شاد �لوطني .

و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي يك�شف لـ«�لو�شط« 

م�شاركة فعلية ل 50 موؤ�ش�شة �أجنبية

 ت�شهيالت للمتعاملني �خلو��س 

�أحمد باحلاج 

200 م�صارك يف ال�صالون 
الدويل للمحروقات 

يف  املقاولني  من  الع�رصات   اأبدى 
من  كبري  ا�شتياء  املجاالت  خمتلف 
توزيع  يف  املفا�شلة  �شيا�شة  تف�شي 
واليات  بـ03  التنموية  امل�شاريع 
باجلنوب ال�رصقي  ، مطالبني يف ذات 
ال�شدد والة اجلمهورية  بالتدخل لردع 
اخلروقات والتجاوزات امل�شجلة على 
م�شتوى روؤ�شاء امل�شالح بـ08 مديريات 
تنفيذية .  اأعرب ممثلو اأكرث من 655 
و  غرداية   ، ورقلة  بواليات  مقاول 
مع  لهم  ت�رصيحات  يف  مترنا�شت  
تذمرهم  عن   « الو�شط    « جريدة 
جملة  حيال  املطبق  ال�شمت  من 
امل�شجلة  خلروقات  وا  التجاوزات 
على م�شتوى م�شالح توزيع ال�شفقات 

العمومية على املوؤ�ش�شات املقاوالتية 
، متهمني ذات الهيئات بانتهاج �شيا�شة 
املفا�شلة يف توزيع امل�شاريع التنموية 
ن�شاطهم  يهدد  بات  ما  وهو  عليهم 
بالزوال ومن ثم اإحالتهم على البطالة 
يف  حمدثونا  طالب  حيث   ، املقننة 
جاد  تدخل  ب�رصورة   ال�شياق  نف�ص 
الواليات   بتلك  اجلمهورية  والة  من 
يف   معمق  حتقيق  فتح  اأجل  من 
 ، ال�شحة   ، التجهيزات  مديريات 
الرتبية ، ال�شكن ،الفالحة ، التعمري 
املخالفني  اإحالة  مع  والبناء  
توزيع  طريقة  بخ�شو�ص  للت�رصيع 
امل�شاءالت  اأمام  التنموية  العمليات 
القانونية ، ويف مو�شوع مت�شل  فقد 

حالة  املحتقنني  املقاولني  ابدي  
من  الكبريين  والغ�شب  ال�شخط  من 
واالإهمال  والت�شيب  الفو�شى  حجم 
التي تخيم على القطاعات ال�شالف 
ذكرها  التي تخيم عليها الكثري من 
ال�شوائب ، مهددين يف نف�ص الوقت 
االحتجاجات  لهجة  من  بالت�شعيد 
احتجاجية  حركة  يف  واخلروج 
اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع  مو�شعة 
للمطالبة   ، الواليات   اأمام مقرات  
جتاوزات  هكذا  ملثل  حد  بو�شع 
مظاهر  تف�شي  عن  اأ�شا�شا  ناجمة 
امل�شاريع  توزيع  يف  البريوقراطية 
على املوؤ�ش�شات املقاوالتية  ، وهو 
الوخيمة  نتائجه  مغبة  من  حذر  ما 

امل�شوؤولني  على االأجهزة التنفيذية 
امليدانية  خرجاته  عديد  يف 
هاته  بلديات  ملختلف  التفقدية 

الواليات  .
البحث  م�شالح  اأن   ، بالذكر   جدير 
كانت  الق�شائية  بال�رصطة  والتحري 
الثاين  ال�شدا�شي  خالل  با�رصت  قد 
من ال�شنة اجلارية ،  حتقيقات  اأمنية  
عمومية  �شفقات  اإبرام  يف  معمقة  
بطريقة غري قانونية ، وهو التحقيق 
الذي مل تك�شف نتائجه النهائية بعد 
املجتمع  جمعيات  مرا�شلة  رغم 
ك�شف  اأجل  املركزية من  ال�شلطات 

النتائج النهائية للتحقيق .
�أحمد باحلاج 

االثنني  اإىل  االأحد  ليلة  �شهدت 
عا�شمة  اجلاري  االأ�شبوع  من 
يف  ت�شببت  هوجاء  رياح  الواحات 
حجب الروؤيا ، وهو ما اأرغم عديد 

العائالت على  التزام م�شاكنها .
ت�رصيح  يف  بورقلة  مواطنني  قال 

اأن   ،« »الو�شط  يومية  مع  لهم 
خالل  عرفت  الوالية  عا�شمة 
رياح  املا�شية  القليلة  ال�شاعات 
بع�ص  عزل  يف  ت�شببت  هوجاء 
املرتامية  ال�شكنية  التجمعات 
اخلارجي  العامل  عن  االأطراف 

اأو  مادية  خ�شائر  ت�شجيل  ،دون 
ب�رصية ، حيث اأن التقلبات اجلوية 
فتحت  ورقلة  مدينة  عرفتها  التي 
عن  جديد  من  الت�شاوؤل  باب 
للحد  الت�شجري  خمططات  م�شري 
الرملية  الكثبان  من ظاهرة زحف 

نحو التجمعات ال�شكنية ، وهو ما 
االنقطاع  يت�شبب يف  اأن  �شاأنه  من 
التوا�شل  و�شبكات  للكهرباء 
قول  ح�شب  والال�شلكية  ال�شلكية 

املت�رصرين من امل�شكل القائم .
�أحمد باحلاج 

طالبو� �لوالة بفتح حتقيق يف جتاوز�ت 08 مديريات تنفيذية 

فتحت باب �لت�شاوؤل من جديد عن م�شري �أمو�ل �لت�شجري 

655مقاول بورقلة،غرداية ومترنا�صت �صاخطون 

رياح هوجاء ت�صرب عا�صمة الوالية ورقلة 

�لنائب �لربملاين �لهمال بكاي عن �حلركة 
�ل�شعبية �جلز�ئرية لـ«�لو�شط«

تنظيم �لعملية بدفرت �شروط

 يف �إطار �لتطبيق �ل�شارم ملخطط
جتفيف منابع �لتهريب 

اإقرتحنا حتديد اأماكن لبيعها 
للمنقبني عن الذهب 

اإجها�ض 08 عمليات لتهريب 
الوقود لدول ال�صاحل االإفريقي 
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�سهدت العديد من امل�ساريع ال�سكنية 
بطابعها  بلعبا�س  ب�سيدي  الكربى 
الرتقوي  و  االجتماعي  الت�ساهمي 
اأطلقتها احلكومة منذ  املدعم التي 
حوايل ع�رشة اأعوام توقفا يف االأ�سغال 
ومنها ما مل ينطلق يف االأ�سا�س ،وهو 
هذه  من  امل�ستفيدين  اأدخل  ما 
خا�سة  كبرية  دوامة  يف  امل�ساريع 
م�ستحقات  دفعوا  غالبيتهم  واأن 
التي  االأق�ساط  كل  واأكملوا  االجناز 
االأ�سغال  بقيت  ولكن  عاتقهم  على 
يف حدود معينة الأ�سباب يدفع ثمنها 
و�سعوا  الذين  امل�ستفيدون  هوؤالء 
الذي  املقاول  يف  الكبرية  ثقتهم 
منحوه اأموالهم معلقني اآماال عري�سة 
اأجل ا�ستالم مفاتيح �سققهم يف  من 
املربم  العقد  يف  عليها  متفق  اآجال 
وامل�ستفيد. العقاري  املرقي  بني 
على غرار م�رشوع 78 �سكن ت�ساهمي 
اجلياليل  �سيدي  بحي  الواقع 

املحاذي للطريق اأالجتنابي ال�سمايل 
منذ  �سجل  الذي  بلعبا�س  ب�سيدي 
�سنة 2009 ومل تتجاوز اأ�سغاله اليوم 
االأ�سغال  توقفت  بحيث  باملائة   45
لتعاود  ا�ستاأنفت  ثم   2011 �سنة 
التوقف �سنة 2013 ،ومنذ ذلك احلني 
واملكتتبون ينتظرون الفرج وا�ستالم 

لطاملا  التي  �سققهم  مفاتيح 
الطني  زاد  ما  ،ولكن  بها  حلموا 
العقاري  املرقي  اإدانة  هو  بلة 
بعقوبة  امل�رشوع  �ساحب 
الن�سب  بتهمة  للحرية  �سالبة 
واالحتيال ،وهو ما عقد الو�سع 
واملكتتبون  تاأزمه  من  وزاد 

عن  وتائهون،ف�سال  حائرون 
ت�ساهمي  �سكن   59 م�رشوع 
ال  الذي  املقاولة  لنف�س  تابع 
يف  فادحا  تاأخرا  ي�سجل  يزال 
االجناز،وم�ساريع اأخرى كثرية ال 
تزال تتخبط يف م�ساكل متعددة 

ب�سبب املرقي العقاري 

مت �إح�ساء 750 وحدة �سكنية من عدة �سيغ توقفت بها �لأ�سغال بعدد من �لبلديات لأ�سباب متعددة منها وفاة �ملرقي �لعقاري �أو �إفال�سه �أو 
�سجنه وقد �أكد �لو�يل �أنه مت فتح هذ� �مللف �لذي �عتربه معقد� من �أجل �لنطالق يف �لإجر�ء�ت �خلا�سة عرب مر�حل يف مقدمتها ��سرتجاع 

�لأر��سي �لتي خ�س�ست لجناز هذه �مل�ساريع �ل�سكنية باعتبار �أنها تدون با�سم �ملرقي �لعقاري وذلك عن طريق �لعد�لة وبعد �إمتام 
�لرتتيبات �لقانونية �سيتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة من �أجل �إرجاع �ملو�طنني حقهم يف �ل�سكن.

�سيدي بلعبا�س

�س.�سهيب

�إح�ساء 750 وحدة �سكنية 
مبختلف �ل�سيغ توقفت �أ�سغالها

تابع جغر�فيا ل�سفيزف ببلعبا�س و�إد�ريا لولية وهر�ن

تندوف 

�أجنزت بالتعاون مع �ملوؤ�س�سة 
�لعمومية "ماقرو"

�ملديرية �ملركزية للوقاية و�لآمن �لتابعة 
للمديرية �لعامة للجز�ئرية

منتجع �لدكتور "قي�سار" يبحث عن هوية 

�إعادة �لعتباري لل�سوق �لأ�سبوعي 

مبعايري  جملة  �سوق  "ماق�سطيفال" �أول 
دولية تدخل �خلدمة بولية �سطيف

لقاء تكويني لفائدة وحد�ت  
 منطقة مع�سكر تيارت
 – مع�سكر -م�ستغامن 

"ماق�سطيفال"  اجلملة  �سوق   دخل 
�سطيف  بوالية  والفواكه  للخ�رض  اجلديدة 
الفرح  من  اأجواء  يف  اخلدمة،  حيز 
جتارة  ووكالء  العائالت  و�سط  واالبتهاج 

اجلملة للخ�رض والفواكه.
و"ماق�سطيفال" م�رضوع ا�ستثماري خا�ص 
عبد  ومديره،  امل�رضوع  �ساحب  به  بادر 
ت�سهيالت  تلقي  بعد  زبيبات،  الكرمي 
الٌت�سادية  العمومية  املوؤ�س�سة  من  اإدارية 
االأيام  منذ  ال�سوق   "ماقرو"وعرفت 
لكافة  الفتا  اإقباال  الإطالقها،  االأوىل 
من  وحتى  ال�سطايفي  املجتمع  �رضائح 
ال�رضح  هذا  على  لالطالع  اأخرى  واليات 
القدرة  ترقية  يف  ومزاياه  االقت�سادي، 
ال�سوق  للجزائريني، ونعترب هذه  ال�رضائية 
جودة  مبقايي�ص  واملنجزة  الع�رضية 
تدعمت  التي  امل�ساريع  اأهم  من  عاملية 
ال�سنوات  يف  العليا  اله�ساب  عا�سمة  بها 
جهوية  �سوق  اأول  وهي  االأخرية.     

اإطار  والن�ساط يف  اال�ستغالل  تدخل حيز 
ت�سهر  التي  اجلمهورية  رئي�ص  برنامج  
"ماقرو"  االقت�سادية  العمومية  املوؤ�س�سة 
مع  بالتن�سيق  وت�سيريها  اإجنازها  على 
و�سلطات  التجارة  ووزارة  "ماق�سطيفال" 
على  املرفقة  هذه  تتوفر  �سطيف،  والية 
واأمن  نظافة  من  الت�سوق  �رضوط  كل 
واملطاعم  كالفنادق  للراحة  ومراكز 
واملقاهي و�سبابيك بنكية وور�ص ال�سيانة 

امليكانيكية للمركبات.
اجلديدة  اجلهوية  اجلملة  �سوق  وتقع 
املخرج  م�ستوى  على  "ماق�سطيفال" 
و�ست�ساهم  �سطيف  لوالية  اجلنوبي 
والفواكه  باخل�رض  واليات  متوين7  يف 
املتنوعة وهي واليات �سطيف، برج بوعر 
ميلة،  بجاية،  باتنة، جيجل،  م�سيلة،  يرج، 
 281 مبجموع  اأروقة   6 ال�سوق  ت�سم  كما 

مربع. 
�سارة .ي

املديرية  نهاراأم�س  نظمت 
التابع  واالآمن  للوقاية  املركزية 
للمياه   للجزائرية  العامة  للمديرية 
وتطبيق  �سري  حول  تكويني  لقاء 
مبوؤ�س�سة  واالأمن  الوقاية  نظام 
لفائدة  وهذا   ، للمياه  اجلزائرية 
واملكلفون  التوزيع  مراكز  روؤ�ساء 
لوحدات  واالأمن  بالوقاية 
مع�سكر  للمياه مبنطقة  اجلزائرية 
حيث  م�ستغامن(.  مع�سكر  )تيارت 
مديري  بح�سور  اللقاء  متيز 
مبنطقة  الب�رشية  واملوارد  االأمن 
مع�سكر .حيث اأطره  رئي�س الق�سم 
املركزي للوقاية واالأمن باملديرية 
االأ�ستاذ  للمياه  للجزائرية  العامة 
على  �سدد  الذي  فريد  �ساملي 
للقانون  ال�سارم  التطبيق  اأهمية 
الوقاية  يخ�س  فيما  الداخلي 
قوانني  من  امل�ستمد  واالأمن 
اجلمهورية اجلزائرية واالتفاقيات 
اأن  على  اخلبري  اأكد  .كما  الدولية 
اخلا�سة  والن�سو�س  القوانني  كل 
ت�سب  باملوؤ�س�سة  واالأمن  بالوقاية 
على  احلفاظ  اإىل  جمملها  يف 
العمال  و�سالمة  العامة  ال�سالمة 
باأهمية  مذكرا  العمل  وو�سائل 
اللجنة املت�ساوية االأع�ساء للوقاية 
املديرية  م�ستوى  على  واالأمن 

ت�سهر  التي  والوحدات  العامة 
ومهام  عمل  ومتابعة  تطبيق  على 
اللجنة املتمثلة يف تفعيل احلماية 
وامن  والعقلية  الفيزيائية  ال�سحية 
وكذا  املوؤ�س�سة  وعمال  االأعوان 
فيها  مبا  العمل  �رشوط  حت�سني 
�ساملي   حث  ،كما  العاملة  املراأة 
الزيارات والتحقيقات  اأهمية  على 
امليدانية موؤكدا على اأهمية ت�سهيل 
بالوقاية  املكلفني  ومهام  عمل 
فتح  اللقاء  وعرف  هذا  واالأمن.  
للحا�رشين  واأ�سئلة  نقا�سات 
القوانني  هذه  تطبيق  مدى  حول 
والتعليمات على ار�س الواقع حيث 
القطاع  االأول عن  حاول امل�سوؤول 
التي  االأ�سئلة  جميع  عن  االإجابة 

جتول بخاطر احلا�رشين .
التكويني  اللقاء  يعد   ولالإ�سارة 
حتت  مت  والذي  نوعه  من  الثامن 
للتكوين  املركزي  الق�سم  اإ�رشاف 
للموارد  املركزية  للمديرية  التابع 
العامة  باملديرية  الب�رشية 

للجزائرية للمياه
طالبي.فاطمة 

ببلدية  القرمود  عني  غابة  تزخر   
�سفيزف �رشق والية �سيدي بلعبا�س 
مبنتجع �سياحي هائل يعود اإن�ساوؤه 
اإىل احلقبة اال�ستعمارية ،حيث كان 
الدكتور  لعائلة  ملكا  االأخري  هذا 
"قي�سار" وهو اأحد املعمرين اآنذاك 
والذي كان الطبيب الوحيد مبنطقة 
�سفيزف  والذي كان ينقل املر�سى 
من اأهل املنطقة اإىل هذا املنتجع 
خمتلف  من  معاجلتهم  اأجل  من 
طبيبا  كان  اأنه  باعتبار  االأمرا�س 
اخلم�سينيات  �سنوات  عاما،ويف 
اإىل  املنتجع  باإهداء  العائلة  قامت 
بلدية وهران وبعد اال�ستقالل  عرث 
ملكية  عقد  على  البلدية  باأر�سيف 

الثمانينات  يف  وذلك  املنتجع  هذا 
وكانت ت�ستغله اآنذاك بلدية وهران 
كمخيم �سيفي الأبناء عمال بلديات 
يقع  املنتجع  واأن  وهران،خا�سة 
غابة  يتو�سط  �ساحر  مكان  يف 
عني  ومبحاذاته  االأ�سجار  كثيفة 
التي  ال�سلطان  ببنت  تعرف  ماء 
الروماين  العهد  اإىل  اإن�ساوؤها  يعود 
التي  ال�سوداء  الع�رشية  وخالل 
عانت من ويالتها منطقة �سفيزف 
للجي�س  تابعة  فرقة  ا�ستقرت 
اإىل  املخيم  بهذا  الوطني  ال�سعبي 
ذلك  ومنذ  الت�سعينيات  نهاية  غاية 
االإهمال  يعاين  واملنتجع  الوقت 
الو�سع  هذا  والتهمي�س.واأمام 

ا�سرتجاع  �سفيزف  �سكان  طالب 
جغرافيا  ينتمي  الذي  املكان  هذا 
اإداريا  و  بلعبا�س  �سيدي  والية  اإىل 
اأن�سطتهم  ملمار�سة  وهران  لوالية 
الثقافية والرتفيهية،بعدما ا�ستاءوا 
الذي  املكان  هذا  حتول  من 
اإىل  وح�سارتهم   بتاريخهم  يرتبط 
مهمل،فبعدما  خالء  اأو  اأنقا�س 
ال�سكان  وجهة  املنتجع  هذا  كان 
ع�رشه  اأن  يبدو  الثمانينيات  يف 
زوارا  ينتظر  وبداأ  قد وىل  الذهبي 
�سيئا  تتال�سى  وبداأت  ياأتون  ال 
ومرافقه  حدائقه  �سحر  ف�سيئا 
ميتد  الذي  املختلفة،املنتجع 
عليه  �سيطر  �سا�سعة  م�ساحة  على 

ومن�ساآته  هو  حتول  ثم  االإهمال 
اأبوابه  وخلعت  مهجورة  مباين  اإىل 
اإىل  البلدية  و�سعت  ونوافذه 
من  تبقى  ما  على  املحافظة 
اال�سرتجاع  اأمل  على  املنتجع 
لتجديد املوقع ال�سياحي ال�ساحر.
�سيدي  لوالية  اجلغرايف  فانتماوؤه 
بلعبا�س واالإداري لوالية وهران ت�سبب 
يف عرقلة اإعادة تهيئته وبعث الن�ساط 
فيه،هو م�سكل وجب تدخل ال�سلطات 
ال�سياحة  دفع  اأجل  من  حلله  املحلية 
"قي�سار"  خميم  بهاء  واإرجاع  املحلية 
بهذه  بال�سياحة  النهو�س  اأجل  من 

املنطقة التاريخية 
�س.�سهيب

اأ�سغال لتهيئة واإعادة  جرت عدة 
االعتبار لل�سوق االأ�سبوعي الوحيد 
تنظيم  بغر�س  تندوف  ببلدية 
وحت�سني  به  التجارية  االأن�سطة 
�رشوط الت�سوق للم�ستهلكني، كما 
هذه  م�سوؤولو  االإثنني  اأم�س  اأفاد 

اجلماعة املحلية.
ومت ر�سد اأزيد من 200 مليون دج 
البلدي  التنموي  �سمن املخطط 
ا�ستهدفت  التي  العملية  لهذه 
هذا الف�ساء التجاري الذي يرتبع 
على م�ساحة 4 هكتارات و�سملت 

و  اإنارة عمومية  و  اأر�سفة  اإجناز 
من  ال�سوق  داخل  ممرات  تعبيد 
املواطنني  تنقل  ت�سهيل  اأجل 
امل�سائية،  الفرتات  فيها  مبا 
العيد  البلدية  رئي�س  اأو�سح  كما 

حبيرت.
و�سملت اأي�سا االأ�سغال التي اأوكلت 
املحلية،  املوؤ�س�سات  من  لعدد 
املرفق  لهذا  اخلارجية  التهيئة 
االعتبار  اإعادة  وكذا  التجاري 
له  املحاذية  الرئي�سية  لل�سوارع 
الدوراين،  املحور  ذلك  يف  مبا 

اأن  منتظر  و  امل�سدر  ذات  وفق 
اأي�سا  يتم تخ�سي�س غالف مايل 
ل�سوق  االعتبار  اإعادة  اأجل  من 
ي�سغل  الذي  الفواكه  و  اخل�رش 
االإجمالية  امل�ساحة  ثلث  حوايل 
لل�سوق االأ�سبوعي و الذي �سبق و 
قبل  للتهيئة  اأن خ�سع من عملية 
خم�س �سنوات لكنه مل يرقى بعد 
بالرغم  املواطنني  تطلعات  اإىل 
وكونه  املدينة  تو�سطه  من 
املرفق الوحيد للتزود باخل�رش و 
الفواكه بالرغم من اإجناز �سوقني 

اإىل  م�ستغلني  غري  جواريني 
امل�ستفيدين  قبل  من  االآن  حد 
عديد  واأبدى  حمالتهما   من 
املواطنني يف انطباعات جمعتها 
تهيئة  الأ�سغال  ''ارتياحا''  واأج 
ال�سوق االأ�سبوعي ملدينة تندوف 
يعد  و  لهم   متنف�سا  يعد  الذي 
االأ�سبوعي  التجاري  الف�ساء  هذا 
حتى  و  الزوار  من  لكثري  مق�سد 
خارج  من  القادمني  التجار  من 
و  ملنتجاتهم  للرتويج  تندوف 

ب�سائعهم املتنوعة.
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�شبكات املنتفعني:

تاأثريات »اقت�ساديات احلرب« على م�ستقبل الدولة الليبية
عر�ض �شباح عبد 
ال�شبور - باحثة يف 

العلوم ال�شيا�شية

منذ اندالع الثورة الليبية يف فرباير 
من  تعاين  الليبية  والدولة   2011
اأزمات �صيا�صية واأمنية واقت�صادية 
موؤ�ص�صاتها،  ت�صعف  مرتابطة 
على  وت�صاعد  اقت�صادها،  وتدمر 
النمو امل�صتمر للجماعات امل�صلحة 
واملتطرفة  االإرهابية  والتنظيمات 
الدولة  �صعف  اإطار  ويف  داخلها، 
و�صائل  احتكار  وفقد قدرتها على 
العنف؛ برزت ت�صكيالت اجتماعية 
تعزيز  على  جميعها  تتناف�س  عدة 
ت�صكيل  واإعادة  املحلي،  و�صعها 
م�صاحلها  يخدم  مبا  الدولة 
بيئة  كله  ذلك  وّفر  وقد  اخلا�صة. 
حرب«  »اقت�صاد  لتطوير  خ�صبة 
ديناميكي له تداعياته ال�صلبية على 

حا�رض وم�صتقبل الدولة يف ليبيا.
»تيم  ن�رض  االإطار،  هذا  ويف 
ال�رضق  بربنامج  الزميل  اإيتون« 
باملعهد  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط 
)ت�صاتام  الدولية  لل�صئون  امللكي 
بعنوان:  بحثية  ورقة  هاو�س(، 
ال�صلب  ليبيا:  يف  احلرب  »اقت�صاد 
يف  الدولة«  و�صعف  واال�صتغالل 
ويف  باملعهد.  املا�صي  اأبريل 
اأهم  »اإيتون«  ي�رضح  الورقة  تلك 
اأ�صاليب »اقت�صاد احلرب« يف ليبيا، 
الدولة.  م�صتقبل  على  وتاأثرياتها 
املتاحة  والقيود  الفر�س  ويحدد 
ملعاجلة  ال�صيا�صات  �صانعي  اأمام 

هذا االقت�صاد.

اقت�شاد احلرب 

»اقت�صاد  م�صطلح  »اإيتون«  يعّرف 
االأن�صطة  جمموعة  باأنه  احلرب« 
ب�صكل  تعتمد  التي  االقت�صادية 
اإدارة  على  مبا�رض  غري  اأو  مبا�رض 

العنف اأو اإطالة اأمده.
االأفراد  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
املحلية  واملجتمعات  واجلماعات 
اقت�صاد  اإطار  تتناف�س يف  ليبيا  يف 
طرق  على  ال�صيطرة  بغية  احلرب 
للنفط  التحتية  والبنية  التهريب، 
الدولة،  وكيانات  الطبيعي،  والغاز 

التحتية  والبنية  احلدود،  ومراكز 
للنقل، والعقود الرئي�صية لال�صترياد 
والت�صدير ويختلف �صكل واأ�صاليب 
الليبي يف خمتلف  اقت�صاد احلرب 
اأنحاء البالد. ففي اجلنوب والغرب 
االأمنيني  الفاعلني  غياب  �صمح 
االأ�صواق  بتطوير  املهيمنني 
قطاع  وازدهار  امل�رضوعة،  غري 
بينما يف طرابل�س حيث  التهريب. 
يف  املحلية  امليلي�صيات  دمج  مت 
تُرجم  للعا�صمة،  االأمنية  الهياكل 
جماعات  يف  احلرب  اقت�صاد 
فر�س  تعظيم  اإىل  ي�صعون  واأفراد 
و�صلب  امل�رضوع،  غري  الك�صب 
ال�رضق  يف  اأما  الدولة.  اإيرادات 
نطاق  على  االأمن  ينت�رض  حيث 
تهريب  معدالت  فاإن  وا�صع 
غريها.  من  اأقل  والوقود  الب�رض 
اخلالفات  اأن  اإىل  الباحث  وي�صري 
ال�صيا�صية مع ال�صلطات القائمة يف 
اإىل مناف�صة من  طرابل�س تُرجمت 
اأجل ال�صيطرة على اإيرادات الدولة 
اإن�صاء موؤ�ص�صات موازية.  وحماولة 
ويُعترب نظام احلوافز داخل اقت�صاد 
احلرب �صببًا رئي�صًيّا يف بقائه، مما 
الدولة  �صلطة  تاأكيد  اإعادة  اأحبط 
على امل�صتويني املحلي والقومي، 
توفري  على  قدرتها  عدم  وبالتايل 
املوارد واخلدمات واالأمن، وهو ما 
واملجموعات  االأفراد  حجج  يُعزز 
توفر  اأنها  تّدعي  التي  املحلية 
تلك  لكن وجود  هذه االحتياجات. 
الوقت  -يف  يقو�س  اجلماعات 
الوفاء  على  الدولة  قدرة  ذاته- 

بالتزاماتها.
اقت�صاد  اأن  اإىل  »اإيتون«  ويُ�صري 
بلغ ذروته يف عام  ليبيا  احلرب يف 
التايل عام  العام  بينما �صهد   2016
عدد  على  عدة  تطورات   2017
يقوم  اقت�صاد  باجتاه  اجلبهات  من 
كان  عما  كبرية  ب�صورة  بوظائفه 
ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  احلال  عليه 
حيث انخف�س عدد عبور القوارب 
من  اأكرث  اإىل  املتو�صط  البحر  يف 
30٪ مقارنة بعام 2016، كما كثفت 
التابعة  والغاز  الوقود  اأزمة  جلنة 
ملعاجلة  جهودها  الربيقة  ل�رضكة 
يرى  ذلك  ومع  الوقود،  تهريب 
التي  الديناميكيات  اأن  الباحث 
ال  احلرب  اقت�صاد  ارتفاع  دعمت 

تزال باقية. 

اأ�شاليب عديدة

اإىل  ورقته  يف  الباحث  اأ�صار 
االأ�صاليب التي يقوم عليها اقت�صاد 
احلرب يف الدولة الليبية، وهي على 

النحو التايل: 

- التهريب:  اأولاً

ليبيا  يف  التهريب  قطاع  ازدهر 
�صقوط  اأدى  اإذ   ،2011 عام  منذ 
نظام القذايف اإىل مناف�صة مفتوحة 
التهريب،  طرق  على  لل�صيطرة 
اندالع  يف  �صاهم  الذي  االأمر 
اأنحاء  جميع  يف  حملية  �رضاعات 
غري  ال�صوق  على  لل�صيطرة  البالد 
طرق  وتطورت  ليبيا.  يف  ال�رضعية 
التهريب عرب ال�صحراء من ممرات 
قنوات  اإىل  الر�صمية  غري  التجارة 
واملخدرات  االأ�صلحة  لتهريب 
�صاهم  وقد  والب�رض.  والوقود 
�صبكات  تو�صيع  يف  الدولة  غياب 
م�صتوى  على  وتطويرها  التهريب 
اأهم  ومن  والتنظيم.  التكامل 
اأ�صكال التهريب: 1- تهريب الب�رض: 
يف  كبرية  زيادة  ليبيا  �صهدت  فقد 
باملهاجرين  واالجتار  التهريب 
والالجئني وطالبي اللجوء منذ عام 
2013. ويقدر الباحث اأن االإيرادات 
بلغت  ليبيا  يف  الب�رض  تهريب  من 
عام  يف  دوالر  مليون   ٩7٨ حوايل 
وهو  الوقود:  تهريب   -2   .2016
ما كلف الدولة مبلغ 3.6 مليارات 
لت�رضيحات  وفًقا  وذلك  دوالر 
النائب  مبكتب  التحقيقات  رئي�س 

العام الليبي يف جانفي 2017. 
واالأ�صلحة،  املخدرات  تهريب   -3

لكنه يخ�صع لرقابة اأ�صد.

ا- البتزاز وال�شعي وراء  ثانياً
الريع:

�صعت اجلماعات امل�صلحة يف ليبيا 
اإىل زيادة اإيراداتها عن طريق فر�س 
ال�رضائب على حركة الب�صائع عرب 
ل�صيطرتها.  اخلا�صعة  االأرا�صي 
نقاط  على  ال�صيطرةُ  اأتاحت  كما 
اال�صترياد  وعقود  الرئي�صية  العبور 

للنفط  التحتية  والبنية  والت�صدير، 
عائدات  توليَد  الطبيعي،  والغاز 
كبرية من خالل االبتزاز عن طريق 
االختطاف وطلب فدية وحما�رضة 

خطوط االأنابيب.
هدًفا  امل�رضيف  القطاع  وكان 
اجلماعات  البتزاز  رئي�صًيّا 
امل�صلحة. باالإ�صافة اإىل ال�رضكات 
اخلا�صة، ال �صيما �رضكات النفط. 
يف  ال�صغرية  البلدات  اإحدى  ففي 
الو�صول  توفر  التي  نفو�صة  جبال 
اإغالق  اأنابيب �رضارة مت  اإىل خط 
من  عامني  ملدة  االأنابيب  خط 
اإنتاج  قل�س  مما   ،2017 اإىل   2015
األف   2٨3 بنحو  يقدر  مبا  ليبيا 

برميل يف اليوم.

ا- ا�شتهداف املوارد  ثالثاً
املركزية للدولة:

على  ليبيا  يف  الفاعلون  تناف�س 
ال�صيطرة على موؤ�ص�صاتها ال�صيا�صية 
عرب بريوقراطية الدولة، مما ت�صبب 
فر�س  وزيادة  اإدارية،  فو�صى  يف 
الك�صب غري امل�رضوع، ومنو ال�صوق 
ال�صوداء التي باتت حمورية يف �صري 

احلياة االقت�صادية.
ال�صعر  بني  التباين  ظل  ويف   
و�صعر  االأجنبية  للعملة  الر�صمي 
من  عدد  برز  ال�صوداء  ال�صوق 
هذه  من  لال�صتفادة  املخططات 
الفر�صة، مثل قيام اأ�صحاب النفوذ 
)بال�صعر  االأجنبية  العملة  ب�صحب 
االئتمان  بطاقات  على  الر�صمي( 
لتلك  الالحق  والبيع  اخلارج،  يف 
العملة بال�صوق الليبية غري الر�صمية 

)ال�صوق ال�صوداء(.

تاأثريات على م�شتقبل 
الدولة

اقت�صاد  اأن  البحثية  الورقة  توؤكد 
مب�صتقبل  �صار  ليبيا  يف  احلرب 

الدولة لثالثة اأ�صباب:
خ�صبة  متكينية  بيئة  يوفر  اأواًل- 
�صبكات  خاللها  من  ت�صتطيع 
وال�صبكات  امل�صلحة  اجلماعات 
التجارية  واالأعمال  االإجرامية 
الفا�صدة والنخب ال�صيا�صية احلفاظ 
البيع  خالل  من  اأن�صطتها  على 

االبتزاز.  واأن�صطة  امل�رضوع  غري 
ارتباًطا  االأن�صطة  هذه  وترتبط 
فهي  وبالتايل  العنف،  بن�رض  وثيًقا 

ت�صكل حافًزا لل�رضاع.
احلرب  اقت�صاد  ت�صهيل  ثانًيا- 
لهذه االأن�صطة يُ�صّكل حافًزا �صلبًيّا 
اإن  اإذ  الدولة،  �صعف  ال�صتمرار 
الفعالة  املركزية  االإدارة  عودة 
ال  االأمني  القطاع  تطوير  وكذلك 
الذين  اأولئك  م�صلحة  يف  ي�صب 
الراهن،  الو�صع  من  ي�صتفيدون 
الفاعلة  اجلهات  هذه  يجعل  مما 
اإذا  اإ�صالح  اأو  ت�صوية  الأي  مف�صدة 

مل يتم التعامل مع م�صاحلها.
يف  العاملني  ممار�صات  ثالًثا- 
كارثي  تاأثري  لها  احلرب  اقت�صاد 
الر�صمي  ليبيا  اقت�صاد  على 
وتقوي�س ما تبقى من موؤ�ص�صاتها، 
ا�صتعادة  احتماالت  تقل  ثم  ومن 
احلكم املركزي الفعال يف الدولة، 
حلقة  بخلق  -بدوره-  يُهدد  وهذا 
ف�صل  ت�رضيع  �صاأنها  من  مفرغة 

الدولة. 

الفر�ض والقيود

وو�صائل  خيارات  باأن  الباحث  يُقر 
ال�صلطات الليبية للت�صدي ل�صبكات 
اقت�صاد  ا�صتمرار  من  املنتفعني 
تعتمد  ال  واأنها  حمدودة،  احلرب 
ميكن  اإذ  فح�صب.  القوة  على 
ال�صبكات  هذه  ت�صمية  حتقق  اأن 
النتائج.  بع�س  عنها  واالإعالن 
اأزمة  جلنة  بجهود  مثااًل  وي�رضب 
ل�رضكة  التابعة  والغاز  الوقود 
على  الق�صاء  اإىل  الرامية  الربيقة 
خالل  من  امل�رضوع  غري  الك�صب 
الن�صاط  على  ال�صوء  ت�صليط 

االحتيايل عالنية.
تاأمني  اإىل  احلاجة  توفر  كما 
عليها  واحلفاظ  املحلية  ال�رضعية 
لل�صلطات احلكومية،  النفوذ  بع�س 
اجلماعات  كل  ت�صعى  حيث 
اإىل  االنتماء  اإىل  تقريبًا  امل�صلحة 
من  اأع�صائها  واجتذاب  الدولة، 
يزعمون  التي  نف�صها  املجتمعات 
حاجة  اإطار  يف  وذلك  حمايتها، 
تعزيز  اإىل  امليلي�صيات  تلك 
عن  بقائها  و�صمان  املكا�صب 
كجماعات  مواقعها  تر�صيخ  طريق 

�رضعية توفر االأمن املحلي. ومن 
دافًعا  هذا  يكون  اأن  ميكن  ثم 
اأ�صكال  لتجنب  اجلماعات  لتلك 
قد  كما  الر�صمية.  غري  الدخل 
يوؤدي فقدان ال�رضعية املحلية اإىل 
الرابحة  ال�صبكات  بقدرة  االإ�رضار 
يف  حدث  ما  مثال  العمل،  على 
اإحدى  كانت  التي  زوارة  مدينة 
املهاجرين  انطالق  نقاط  اأبرز 
كارثة  فبعد  املتو�صط،  البحر  يف 
بعد  تقريبًا  مهاجًرا   650 موت 
اأوت  يف  ال�صفن  من  عدد  غرق 
ال�صعبي  الفعل  رد  �صاهم   ،2015
من  الب�رض  مبهربي  االإطاحة  يف 
اجلماعات  قبل  من  املدينة 
»اإيتون«  ويوؤكد  املحلية.  امل�صلحة 
املجتمعات  اإقناع  ال�صعب  من  اأن 
االأن�صطة  بالتعبئة الإغالق  املحلية 
عائدات  اإن  اإذ  امل�رضوعة،  غري 
ما  وغالبًا  كبرية،  احلرب  اقت�صاد 
ترتكز يف مناطق ال توجد بها �صوى 
فر�س معي�صية بديلة قليلة. لذا يف 
اإطار ال�صعي للت�صدي لديناميكيات 
تعاِلج  اأن  يجب  احلرب،  اقت�صاد 
ال�صالم  لبناء  املحلية  املقاربات 
واال�صتقرار.  التنمية  وحتقيق 
بالدوافع  االهتمام  يجب  كما 
االأعمال  ومناذج  االقت�صادية 
امل�صلحة،  للجماعات  املتطورة 
اإىل جانب اأهمية ال�رضوع يف اإعادة 
اإدماج اأع�صاء اجلماعات امل�صلحة 
حتت رعاية الدولة الليبية، وتوفري 
الواقع،  ويف  لهم.  عمل  فر�س 
متثل مراعاة م�صالح قادة �صبكات 
وال�صبكات  امل�صلحة  اجلماعات 
التجارية   واالأعمال  االإجرامية 
ينبغي  االإطار،  هذا  ويف  �صعوبة. 
ت�صعى  اأن  الليبية  ال�صلطات  على 
ملثل  ت�صمح  م�صارات  حتديد  اإىل 
اإىل  اأرباحها  بتحويل  هذه اجلهات 
اال�صتفادة  وينبغي  م�رضوع،  ن�صاط 
من رغبة منتجي اقت�صاد احلرب يف 

احلفاظ على ال�رضعية املحلية. 
الدوليني،  الفاعلني  لدور  وبالن�صبة 
لل�صلطات  الدعم  تقدمي  يجب 
حت�صني  اإىل  ت�صعى  التي  الليبية 
يتعلق  فيما  ال�صفافية  م�صتويات 
وتكثيف  الدولة،  اأموال  بتوزيع 
موؤ�ص�صات  انهيار  ملنع  اجلهود 

الدولة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : اجللفة

دائرة: االإدري�شية
بلدية: الدوي�س

مكتب: االإنتخابات واجلمعياترقم: 06/18
و�شل ت�شجيل بتاأ�شي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 
06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق 
لـــ:12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات. 

مت هذا اليوم: 19 جوان 2018 ت�صليم و�صل 
ا�صتالم الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية 
امل�صماة: النادي الريا�صي الهاوي: قدماء 
لعبي الدوي�س. يراأ�صها ال�صيد: بوحملة 

حبيب. الكائن مقرها: بدار ال�صباب تاوتي 
ال�صعدي بالدوي�س.

ANEP N°: 832630 الو�شط:2018/10/30

الو�شط:2018/10/17
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وال�ساعات  ال�سبت  ليلة  ومرت 
قطاع  �سكان  على  منه  الأوىل 
غزة ب�سعوبة، بعد �ساعات طويلة 
العنيف  الإ�رسائيلي  الق�سف  من 
وال�سواريخ،  النفجارات  واأ�سوات 
التي طاولت مواقع تابعة للمقاومة 
الفل�سطينية يف خمتلف حمافظات 
القطاع من ال�سمال حتى اجلنوب، 
هذه  املقاومة  ردت  حني  يف 
القد�س  املرة عرب تنبٍّ من �رسايا 
اجلهاد  حلركة  الع�سكري  اجلناح 
�ساروًخا   55 باإطالق  الإ�سالمي 
ورغم  الحتالل..   جتمعات  جتاه 
اإطالق  وقف  تثبيت  عن  الإعالن 
حالة  فاإن  م�رسية،  برعاية  النار 
التوتر والت�سخني ل تزال م�ستمرة، 
م�ساء  تكرر  ال�سهيوين  والعدوان 
م�ستهدًفا  البلح  دير  �رسق  الأحد 
اأنباء  و�سط  ال�سبان  من  جمموعة 

عن ا�ست�سهاد عدد منهم.

رد املقاومة

اأحمد  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
املقاومة  رد  اأن  راأى  زهري  اأبو 
الطبيعى  الرد  �سمن  ياأتى  ال�رسيع 
كان  �سواء  الحتالل،  جرائم  على 
الفعل بقرار وطنى جامع، اأم بقرار 
اإن  اأبو زهري:  وقال  واحد  ف�سيل 
اأ�سابت  والقذائف  ال�سواريخ 
اأرا�سينا املحتلة، وا�ستهدفت عدة 
اأماكن  فى  دقائق  خالل  اأهداف 
اأفزعت  هي  وبالتايل  متفرقة، 
و�سفت  وم�ستوطنيه،  الحتالل 
ل  الذين  ال�سهداء  اأهاىل  قلوب 
دهاليز  اعتبارهم  فى  ي�سعون 
امليدان  تكتيك  ول  ال�سيا�سة 
 4 املا�سي  اجلمعة  وا�ست�سهد 
 230 من  اأكرث  واأ�سيب  مواطنني، 
العودة  متظاهري  الحتالل  بقمع 
اأحدهم  ا�ست�سهد  القطاع،  �رسق 
ال�سبت،  �سباح  بجراحه  متاأثًرا 
بال�سفة  �ساب  ا�ست�سهد  حني  يف 

املحتلة.
دماء  اأن  زهري  اأبو  واأو�سح 
يف  وت�سيل  �سالت  التي  ال�سهداء 
املقاومة  على  تفر�س  مرة؛  كل 
الكثري، موؤكًدا اأن م�ساهد البطولة 
الت�سحيات  وا�ستمرار  والفداء، 
قدر  على  تكون  اأن  عليها  يفر�س 
ال�سعب  مطالب  جتاه  امل�سوؤلية 

الفل�سطيني.

دعاية "اإ�سرائيلية"

"الإ�رسائيلية"  الدعائية  وتوا�سل 
قطاع  باجتاه  احلرب  طبول  دق 
من  وا�سحاً  بات  ما  وهو  غزة، 
الحتالل  قادة  ت�رسيحات 
الأخرية،  املّدة  يف  ال�سيا�سيني 
رئي�س  ت�رسيح  اأبرزها  كان  والتي 
حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو، 
ورئي�س  ليربمان،  حربه  ووزير 

الأركان اأيزنكوت.
القادة  ت�رسيحات  و�سهدت 
وت�سارًبا،  تناق�سات  الإ�رسائيليني 
الأمر  وحمللني،  خرباء  ح�سب 
من  ال�سغط  لزيادة  يحتاج  الذي 
يتعلق  فيما  خا�سة  الفل�سطينيني 
تقديرهم  وفق  العودة،  مب�سريات 
وحول هذا ال�سياق علّق املخت�س 
يف ال�ساأن "الإ�رسائيلي" اأنور �سالح 
الحتالل  قادة  تهديدات  على 
بالقول:  غزة  قطاع  جتاه  الخرية 
اإنه رغم الت�رسيحات التي حتدثوا 
بها من تهديدات فهي موجهة اإىل 
من  اأكرث  الإ�رسائيلي  املجتمع 

ت�سعيد لالأو�ساع.
خا�س  ت�رسيح  -يف  �سالح  ودلّل 
جل�سات  كل  يف  باأنه  تقديره  على 
كانت  امل�سغر  الوزاري  املجل�س 
اإعطاء  باجتاه  نتنياهو  قبلة 
الدبلوما�سية  للحوارات  فر�سة 
والأمم  وم�رس  قطر  تقودها  التي 
مرة  ولأول  اأنه  اإىل  ونبه  املتحدة 
حالة  الحتالل  حكومة  ت�سهد 
يف  والت�سارب  التناق�س  من 
التي  اللحظة  ففي  ت�رسيحاتها، 
ت�سديد  عن  ليربمان  فيها  يتحدث 
ومنع  غزة  قطاع  على  احل�سار 
يخرج  القطري،  ال�سولر  اإدخال 
ت�سهيل  عن  للحديث  نتنياهو 

اإدخالها ويعطي الأوامر بذلك.
بالأمر  التناق�س  هذا  �سالح  وعّد 
الإ�رسائيلية  ال�سيا�سية  اخلطري يف 
مطالباً  للفل�سطينيني،  والإيجابي 
با�ستغالل  الفل�سطينية  املقاومة 
يف  التناق�س  من  احلالة  هذه 
واأن  اإيجابيا،  الحتالل  حكومة 
وا�ستثمارها  توظيفها  حت�سن 
ال�ساأن  يف  املخت�س  واأو�سح 
"الإ�رسائيلي" اأن نتنياهو هو الأكرث 
توجهاً يف قادة الحتالل بالذهاب 
املدى  طويلة  تهدئة  حتقيق  اإىل 
تقدمي  اإطار  يف  غزة،  قطاع  مع 
الأمن  مقابل  الإن�سانية  املعونات 
العودة  م�سريات  حدة  وتخفيف 
"الإ�رسائيلي"  املجتمع  اإن  وقال: 
حالة  يعي�س  احلالية  املرحلة  يف 
حول  والنتظار  الرتقب  من 
اإىل  م�سريا  املبكرة،  النتخابات 

اأهمية  الأكرث  هي  غزة  �ساحة  اأن 
يف هذا الجتاه.

دعاية انتخابية

الأحزاب  روؤ�ساء  اأن  اإىل  واأ�سار 
يعدون  "الإ�رسائيلية"  اليمينية 
غزة املحور الأ�سا�سي يف الدعاية 
غالبية  اأن  وخا�سة  النتخابية، 
العدوان  باجتاه  يدعون  الروؤ�ساء 
�رسبة  وتوجيه  غزة  قطاع  جتاه 
بدماء  والإثخان  لها  ع�سكرية 

ال�سعب الفل�سطيني، وفق �سالح.
لديه  نتنياهو  اأن  اإىل  �سالح  ولفت 
وجهه وفل�سفة ا�سرتاتيجية باجتاه 
ول  ال�سيا�سي،  املنظور  من  غزة 
الع�سكري  الت�سعيد  يغلب  اأن  يريد 
ويرى  ال�سيا�سي  املو�سوع  على 
هو  الع�سكري  الت�سعيد  اأن  �سالح 
قطاع  يف  الواردة  اخليارات  اآخر 
الحتمالت  اأن  م�ستدركاً  غزة، 
احلراك  ف�سل  مع  قائمة 
الدبلوما�سي امل�رسي املكثف يف 
تقريب  وحماولة  للتو�سط  حماولة 
للو�سول  الأطراف  بني  امل�سالح 

لتهدئة طويلة املدى.
بال�ساأن  املخت�س  وطالب 
الفل�سطينية  املقاومة  الإ�رسائيلي 
ال�سهيونية  التهديدات  تاأخذ  اأن 
تلقيها  ول  واجلدية  العتبار  بعني 

خلف ظهرها.

تباينات الكابينت

واملحلل  الكاتب  اتفق  جانبه  من 
مع  امل�سدر  حيدر  ال�سيا�سي 
الناجمة  التهديدات  اأن  �سابقه 
غزة،  جتاه  الحتالل  قادة  عن 
الداخلي  النزاع  �سياق  يف  تاأتي 
بع�س  اأن  خا�سة  ال�رسائيلي، 

عن  حتدثت  الإ�رسائيلية  التقارير 
اجلي�س  قادة  بني  خالف  وجود 
الإ�رسائيلي ورئي�س الوزراء نتنياهو 
وليربمان من جهة اأخرى  واأو�سح 
امل�سدر يف ت�رسيح خا�س اأن هذه 
مبا�رسة  عالقة  لها  اخلالفات 
بالدعوة لالنتخابات املبكرة داخل 
"اإ�رسائيل"، لفتاً اإىل اأن كل حزب 
نقاط  ت�سجيل  يحاول  ا�رسائيلي 

داخلية لتاأمني جبهته النتخابية.
لهذه  يكون  اأن  امل�سدر  وا�ستبعد 
م�سرية  مع  عالقة  اأي  التهديدات 

العودة.
تاأكدت  حال  يف  اأنه  اإىل  واأ�سار 
نزع  "الإ�رسائيلية"  التقارير  رواية 
من  ال�سالحيات  لبع�س  نتنياهو 
على  يدلل  ذلك  فاإن  حربه،  وزير 
الكابينت  داخل  خالف  وجود 
يو�سح  الذي  الأمر  "الإ�رسائيلي"، 
الكابينت  داخل  اإجماع  وجود 
يعار�سه ليربمان وبنّي اأن تقديرات 
مع  متناق�سة  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
اأنه  مو�سحاً  نف�سه،  احلرب  وزير 
فاإن  الواردة  املعطيات  ح�سب 
"الكابينت" بات ياأخذ ا�ستنتاجاته 
التي  التقارير  على  بناًء  وقراراته 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  من  ت�سله 
احلرب،  وزير  من  ولي�س  مبا�رسة 
داخل  �سجلت  حالة  اأول  وهذه 

احلكومة الإ�رسائيلية، وفق قوله.
اأنه ميكن ا�ستغالل  وراأى امل�سدر 
التناق�سات بني قادة اجلي�س  هذه 
زيادة  خالل  من  "الإ�رسائيلي" 
ال�سغط من خالل م�سريات العودة 
لتح�سيل نتائج �رسيعة، م�سرياً اإىل 
اأن الحتالل الإ�رسائيلي يلعب على 
عامل الوقت، وبالتايل هذه الزيادة 
اإرباكهم  على  تعمل  امل�سريات  يف 
واإعادة ح�ساباتهم، ودفعهم لإعادة 

تقييم الو�سع من جديد.

من جديد.. تعود نربة التهديدات من قادة الحتالل "الإ�سرائيلي" اإىل قطاع غزة 
وحركة حما�س، على وقع الت�سعيد امليداين، و�سط تباين التقديرات حول اآفاق هذه 

احلالة واإمكانية تطورها ملواجهة رابعة.

التهديدات والت�سعيد 

ثنائية "اإ�سرائيلية" هل تفجر احلرب الرابعة بغزة؟

االحتالل ُيجري تدريبات ع�سكرية على حدود غزة 
اأم�س  �سباح  الحتالل  جي�س  بداأ 
الثنني، تدريبات ع�سكرية جلنوده 
يف منطقة "غالف غزة"، ومتريًنا 
اآخر يف منطقة بي�سان )�سمال غور 
الأربعاء  �سباح  �سينتهي  الأردن(، 

املقبل.
جي�س  با�سم  الناطق  وقال 

هذه  اإطار  يف  اإنه  الحتالل، 
التدريبات �ست�سهد املنطقة حركة 
ومركباته  اجلي�س  لقوات  كبرية 
اأ�سوات  و�ست�سمع  ومروحياته، 
حتى  املنطقة  يف  انفجارات 
التدريبات  هذه  اأن  واأكد  الظهر 
كجزء  م�سبًقا  لها  "خمطط 

 ،2018 لعام  التدريب  خطة  من 
وت�ستهدف احلفاظ على ا�ستعداد 
قطاع  وجاهزيتها"و�سهد  القوات 
توتًرا  املا�سية  الأيام  خالل  غزة 
ع�رسات  اإطالق  اأعقاب  يف 
القطاع  من  ال�ساروخية  القذائف 
رًدا  الحتالل،  م�ستوطنات  باجتاه 

بحق  اإ�رسائيلية  اعتداءات  على 
الليلة  وا�ست�سهد  العودة  م�سريات 
املا�سية ثالثة اأطفال فل�سطينيني، 
بعد ق�سفهم من طائرة اإ�رسائيلية 
احلدودي  ال�سياج  من  بالقرب 
و�سط  البلح،  دير  مدينة  �رسق 

قطاع غزة.

غور الأردن

م�ستوطنون ي�ستولون على 
قاعدة ع�سكرية مهجورة 

م�ستبقا نتائج "املركزي"

 عبا�س يعلن اتخاذ 
قرارات مهمة �سد غزة 

اأن  "هاآرت�س"  �سحيفة  ذكرت 
على  ا�ستولوا  امل�ستوطنني 
يف  مهجورة  ع�سكرية  قاعدة 
بوؤرة  فيها  واأقاموا  الأردن  غور 
لبالغ  ووفقاً  قانونية،  غري 
�سلمته اإىل املحكمة العليا قبل 
 12 اأن  الدولة  تقدر  اأ�سبوعني، 
�ستة  يف  لالإقامة  انتقلت  اأ�رسة 
مباٍن يف مع�سكر غادي، بالقرب 

من الطريق 90.
املدنية"  "الإدارة  واأ�سدرت 
واأمرت  العمل  بوقف  اأمر 
امل�ستوطنني بالتوقف عن ترميم 
املباين وبناء البنية التحتية ويف 
العام املا�سي، اكت�سف عدد من 
الن�سطاء الي�ساريني املرا�سالت 
الجتماعية  ال�سبكات  على 
البوؤرة  لبناء  خططت  التي 
هوؤلء  وقدم  ال�ستيطانية، 

العليا  املحكمة  اإىل  التما�ساً 
ماك،  اإيتي  املحامي  بوا�سطة 
مبنع  الأمن  قوات  مطالبني 
الت�سلل ويف حينه ادعى املجل�س 
يف  الأردن،  غور  يف  الإقليمي 
رده على اللتما�س، اأنه ل ينوي 
غري  ا�ستيطانية  بوؤرة  اإقامة 
قانونية يف املكان، وبالتايل قام 
اللتما�س،  بحذف  امللتم�سون 
قامت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
باأن  املحكمة  باإبالغ  الدولة 
القاعدة  امل�ستوطنني قد غزوا 

بالفعل.
اإن  الر�سمي  البالغ  وقال 
اأرا�سي  على  يقع  املع�سكر 
م�ستوطنة  منطقة  يف  حكومية 
بناء  ميكن  ل  ولكن  م�سوءاه، 
بلدة قانونية فيه، طاملا مل يتم 

اإعداد خارطة بناء قانونية.  

حممود  ال�سلطة  رئي�س  ا�ستبق 
املجل�س  اجتماع  نتائج  عبا�س، 
املركزي املنعقد و�سط مقاطعة 
الفل�سطينية  الف�سائل  غالبية 
اتخذ  املجل�س  اأن  بالإعالن 
غزة،  �سد  "مهمة"  قرارات 
"الإ�رسائيلي"،  والحتالل 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

واأنه اآن الأوان لتنفيذها.
افتتاح  كلمته  يف  عبا�س  وقال 
للمجل�س  امل�سائية  اجلل�سة 
مبدينة  يُعقد  الذي  املركزي 
غالبية  مقاطعة  و�سط  اهلل،  رام 
وا�سع:  �سعبي  ورف�س  الف�سائل 
خطرية،  القرارات  "هذه  اإن 
للم�ساومة  نخ�سع  األ  ويجب 
يقدم  اأن  دون  وال�سغط"، 
"هم  وقال:  اإ�سافية،  تفا�سيل 
للو�سول  جمال  اأي  يرتكوا  مل 
للم�ساحلة اأو الت�سوية، ونحن مل 
نعد نحتمل.. اإما اأن نكون اأو ل 
نكون"، وفق �سفا. واأ�سار عبا�س 
اإىل اأن "ال�سعب الفل�سطيني مير 
مير  مل  الذي  املراحل  باأخطر 
 1984 عام  ففي  قبل،  من  بها 
مررنا مبرحلة �سعبة حني فقدنا 
ن�ساب اللجنة التنفيذية وكنا على 
منظمة  وكادت  النهيار  و�سك 
متكّنا  ولكن  تنهار،  اأن  التحرير 

اأن منر من هذه املرحلة".
الغياب  "ملاذا  عبا�س:  وت�ساءل 
وملاذا  املجل�س،  هذا  عن 
عن  ا  �سخ�سً  30 نحو  يغيب 
عذر،  دون  الجتماع  ح�سور 
اجلهات  كل  من  نحا�رس  ونحن 

ذلك  اأن  متجاهال  واجلبهات"، 
والإق�ساء  التفرد  �سيا�سة  نتيجة 
عبا�س  وهاجم  ينتهجها،  التي 
املقاطعني  كلمته  م�ستهل  يف 
املكان  "هذا  فقال:  للمجل�س، 
ال�سامي لل�سعب الفل�سطيني كان 
يعتذر  اأن  عنه  غاب  من  باإمكان 

بدًل من غيابه غري املربر".
اجتماعات  "يعقدون  وقال: 
وهناك،  هنا  بيانات  وي�سدرون 
ي�ساوؤون،  ما  ليقولوا  هنا  فلياأتوا 
دولة  اأي  من  اأكرث  حرية  لدينا 
"من  قائاًل:  واأكمل  العامل"  يف 
يعتذروا  اأن  للغائبني  الأف�سل 
وترك  املوقع  هذا  عن  نهائًيّا 
ليتحملوا  لغريهم  املجال 
غالبية  امل�سوؤولية"،وقاطعت 
اجتماع  الفل�سطينية  الف�سائل 
و�سفه  الذي  املركزي  املجل�س 
مبا  بالنف�سايل،  باملراقبون 
فيها ف�سائل �ساركت يف اجتماع 
انبثق  الذي  الوطني  املجل�س 
اجلبهة  منها  "املركزي"،  عنه 
فل�سطني  لتحرير  الدميقراطية 
حني  يف  الوطنية،  واملبادرة 
)املجل�س  البداية  من  قاطعت 
الوطني( اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
ال�سعبية-  واجلبهة  فل�سطني 
عدد  جانب  اإىل  العامة،  القيادة 
الوطنية  ال�سخ�سيات  من  كبري 
للمنظمة،  املوؤ�س�سة  والتاريخية 
حما�س  مقاطعة  عن  ف�سال 
وباقي  الإ�سالمي  واجلهاد 
يف  املن�سوية  غري  الف�سائل 

املنظمة.
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الإن�سان  حقوق  جلنة  واأفادت 
الأفغانية )AIHRC- خا�سة( 
بوقوع 30 هجوًما منذ بدء فرتة 
املا�سي،  جويلية  يف  الرت�سح، 
تلك  النتخابات  موعد  وحتى 
اللجنة،  بح�سب  الهجمات، 
ا،  �سخ�سً  54 مقتل  اإىل  اأدى 
واأ�سابت  مر�سحني،   10 بينهم 
وبلغ  بجروح،  اآخرين   186
و558،  األفني  املر�سحني  عدد 
 3 لكل  واحد  مر�سح  مبعدل 

اآلف و500 ناخب.
يف  القرتاع  عملية  واأُجريت 
انتخابًيا،  مركًزا  و311  األفني 
خم�سة  من  اأكرث  اأ�سل  من 
البلد  اأرجاء  يف  مركز  اآلف 
قوات  وجود  ب�سبب  الآ�سيوي، 
وحماوًل  طالبان  حلركة 
احلدث،  وطاأة  من  التخفيف 
امل�ستقلة  اللجنة  رئي�س  اأعلن 
لالنتخابات، عبد البادي �سيد، 
يف موؤمتر �سحفي، اأن الإقبال 
على القرتاع جاء اأدنى بقليل 
مما كان متوقًعا، ميكننا القول 
الناخبني،  اإن نحو ن�سف عدد 
البالغ اأكرث من ثمانية ماليني، 
تعذر  اإذ  باأ�سواتهم،  يُدلوا  مل 
ثلث  اقرتاع يف  �سناديق  و�سع 
امل�سطرب  البلد  مناطق 
النهائية  النتائج  �ستُعلن 
دي�سمرب   20 يف  لالنتخابات 

املقبل.
مقعًدا،  بـ96  الب�ستون  وفاز 
 ،53 واخلزر   ،61 والطاجيك 
والأوزبك 18، يف حني ُوزع 21 
الأقليات،  ممثلي  على  مقعًدا 

بح�سب نتائج غري نهائية.

اإدعاءات الف�ساد

الربملانية  النتخابات  جتربة 
اأهمية كبرية، من حيث  حتمل 
واملوازين  املقاعد،  توزيع 
ال�سيا�سية الداخلية، خا�سة مع 
النتخابات  لإجراء  التخطيط 

الرئا�سية العام القادم.
حقوق  جلنة  رئي�سة  واأفادت 
باأن  �سمر،  �سيما  الإن�سان، 
�سهدت  الربملانية  النتخابات 
م�ساكل وحالت ف�ساد عديدة، 
منها تعطل الآلت البيومرتية، 
مراكز  اأبواب  فتح  وتاأخر 
ا�ستخدام  وكذلك  انتخابية، 
الأ�سابع  من  يزول  حرب 
ب�سهولة، وت�سويت مواطنني ل 
يحق لهم القرتاع ب�سبب العمر 
اأو اأن اأ�سمائهم لي�ست ُمدرجة 

وبعد  الناخبني،  لوائح  يف 
العا�سمة  يف  ب�سوته  الإدلء 
الأفغاين،  الرئي�س  دعا  كابل، 
اإىل  الناخبني  غني،  اأ�رشف 
اأجل  من  باأ�سواتهم  الإدلء 

م�ستقبل اأفغان�ستان.

مر�سحون من النخبة

خا�ست النتخابات الربملانية 
اأ�سماء بارزة يف عامل الأعمال 
والإعالم وللمرة الأوىل تدخل 
وال�سيخ  الهندو�س  اأقليات 
فاز  اإذ  الالأفغاين،  الربملان 
�سينغ  ناريندار  مر�سحها 
كما  برملاين  مبقعد  هالي�سا 
وهو  رحماين،  اإجمل  تر�سح 
يف  الأعمال  رجال  اأثرى  من 
ها�سمي،  وفهيم  اأفغان�ستان، 
�ساحب قناة تلفزيونية خا�سة 
اجلوية،  للخطوط  و�رشكة 
واأحمد جاويد جيهون، �ساحب 

بنك خا�س.
الأعمال،  رجل  ا  اأي�سً وتر�سح 
اهلل  وحفظ  داودزي،  اهلل  نور 
جليلي، �ساحب �سل�سلة فنادق، 
وهو ميتلك  نورزاد،  وفريدون 
وبنًكا  خا�سة  تلفزيونية  قناة 
تر�سحوا  ا وجميع هوؤلء  خا�سً

عن العا�سمة.
البارزين  الأعمال  رجال  ومن 
زاده،  اإبراهيم  عبا�س  كذلك: 
وتر�سح عن ولية بلخ، ون�سار 
اأحمد فايزي غورياين، وتر�سح 
عن ولية هراة، و�سكيب اأحمد 
يار، وتر�سح عن ولية بان�سري 
الأحزاب  روؤ�ساء  اأبناء  ومن 
دو�ستوم،  را�سد  باتور  تر�سح 
باكري  وحممد  حمقق  وعلي 
من  كل  تر�سح  كما  حمقق 
ابن  هامدارد،  رحمن  غول 
اأحد  هامدارد،  خان  جمعة 
وحممد  الب�ستون،  زعماء 
زعيم حزب  ابن  خليلي،  عليم 
الوحدة الأفغاين، كرمي خليلي 
وت�سكلت كتلة حزبية معار�سة 
جديدة للحكومة الأفغانية يف 

النتخابات الربملانية.
اأحزاًبا  الكتلة  هذه  و�سمت 
اجلبهة  اأبرزها:  عديدة، 
الأفغانية،  الوطنية  الإ�سالمية 
الأفغاين، حزب  ال�سعب  حزب 
حركة  الوطنية،  امل�ساركة 
الأفغانية  الوطني  التعاون 

واحلزب الإ�سالمي.

طالبان وتاأمني 
االنتخابات

بدعم  طالبان  تاأ�س�ست 
من  كل  من  وتدريب  ومتويل 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
عقب  وباك�ستان،  وال�سعودية، 
بعد  املحلية،  القوات  اقتتال 
الحتالل  لقوات  ت�سديها 
 )1989  :1979( الرو�سي 
واكت�سبت طالبان تاأييد ال�سعب 
حيث  احلروب،  اأرهقته  الذي 
الأمن  اإحالل  يف  �ساهمت 
وال�ستقرار لكن حظر طالبان 
اأفغان�ستان  الأفيون يف  لتجارة 
اأغ�سب قوى عديدة يف الغرب 
وقطاًعا من النخبة الأفغانية، 
للحركة  العداء  يكنون  فبداأوا 
والنزاع  الوقت،  ذلك  ومنذ 
الوليات  حلفاء  بني  م�ستمر 
املتحدة واجلهاديني القدامى 
اأفغان�ستان  اإدارة  يف  الراغبني 
جهة  من  وطالبان  جهة  من 
طالبان  �سيطرة  مثلت  اأخرى 
من  باملئة   40 نحو  على 
حتٍد  اأبرز  اأفغان�ستان  م�ساحة 

اأمام تاأمني النتخابات.
حوايل  ال�سلطات  وخ�س�ست 
انتخابي  مركز  و100  اآلف   5
وكلفت  البلد،  اأرجاء  يف 
من  عن�رش  األف   50 قرابة 
عملية  بتاأمني  الأمن  قوات 
نائب  من  كل  واأعلن  القرتاع 
اخلليل  عبد  الداخلية،  وزير 
با�سم  واملتحدث  باختيار، 
اأحمد  غفور  الدفاع،  وزارة 
ت�سيطر  ال�سلطات  اأن  جاويد، 
امل�سلحة  املجموعات  على 
ل�ستهداف  تخطط  التي 
النتخابات وهو ما ردت عليه 

يومني  فقبل  بقوة،  طالبان 
هاجمت  النتخابات  من 
حلف  قائد  اجتماع  نقطة 
يف  )ناتو(  الأطلنطي  �سمال 
ميلر،  �سكوت  اأفغان�ستان، 
ميلر  لكن  اأفغان،  وم�سوؤولني 

مل يُ�سب.
ولية  اآخر يف  ونفذت هجوًما 
عن  اأ�سفر  )جنوب(،  قندهار 
يف  الأمن  مدير  من  كل  مقتل 
الولية، عبد الرازق اأجيكزي، 
يف  ال�ستخبارات  ورئي�س 

املدينة، موؤمن ح�سني خيل.
وايل  من  كل  اأ�سيب  بينما 
قندهار، ظاملاي وي�سا، وقائد 
اإلهام،  نبيل  ميفيند،  منطقة 
بجروح بالغة، يف الهجوم الذي 
اأثار قلًقا كبرًيا لدى احلكومتني 

الأمريكية والأفغانية.

اأجيكزي.. ال�سندوق 
االأ�سود

و�سف وزير الدفاع الأمريكي، 
اأجيكزي  جيم ماتي�س، اغتيال 
ماأ�ساوية«،  »نهاية  باأنها 
مكافحة  جهود  �ستُ�سعف 
القريب  املدى  على  الإرهاب 
لكن ماتي�س اأعرب عن اإميانه 
تتمتع  الأفغانية  القوات  باأن 
ل�ستمرار  الالزمة  بالقدرات 
لُقب  طالبان  �سد  حربها 
الأ�سود  بال�سندوق  اأجيكزي 
للوليات املتحدة، اإذ �ساهم يف 
ت�سيري املباحثات مع طالبان، 
ووا�سنطن،  كابل  عن  نيابة 
مفاو�سات  اإحياء  يف  وجنح 

واأجيكزي  احلركة  مع  ال�سالم 
طالبان،  مكافحي  اأهم  من 
وكثرًيا ما اتهم كاًل من احلركة 
ن�رش  عن  بامل�سوؤولية  واإيران 

الفو�سى يف اأفغان�ستان.
اخلارجية  وزير  واأعلن 
اأن  بومبيو،  مايك  الأمريكي، 
يتعار�س  اأجيكزي  اغتيال 
يف  الأفغاين  ال�سعب  اآمال  مع 
وال�ستقرار  ال�سالم  اإحالل 
كل  واأدان  والقت�سادي  الأمني 
الهندي،  الوزراء  رئي�س  من 
وال�سفري  مودي،  ماريندا 
ن�ستان  كابول،  يف  الربيطاين 
الغتيال  عملية  نيكول�س، 
و�سبق اأن اتهم اأجيكزي كاًل من 
واإيران بدعم وجتهيز  باك�ستان 
وتدريب الإرهابيني على جانبي 

خط دوراند.
بعدوة  باك�ستان  وو�سف 
املجتمع  داعًيا  اأفغان�ستان، 
ال�سغط على  اإىل زيادة  الدويل 
حكومة اإ�سالم اأباد ويرى خرباء 
طالبان  بني  توتر  يوجد  اأنه 
الثقة  فقدا  واأنهما  وباك�ستان، 
م�سددين  البع�س،  ببع�سهما 
كابل  ا�ستغالل  �رشورة  على 
بومبيو،  واأعلن  الفجوة.  لهذه 
باك�ستان  اأن  املا�سي،  الأربعاء 
تعترب »مالذا اآمنا لالإرهابيني«، 
التوقف  اإىل  اإياها  داعًيا 
ح�سابها  فاإن  واإل  ذلك،  عن 
خرباء  ويذهب  قا�سًيا  �سيكون 
ا�ستهدف  الذي  الهجوم  اأن  اإىل 
يف  احلدودية  الوحدة  قائد 
الباك�ستاين،  بلو�س�ستان  اإقليم 
ناغرا،  اأحمد  �سيد  اجلرنال 

اغتيال  على  رد  مبثابة  هو 
اأ�سد  من  رو�سيا  تعد  اأجيكزي 
تواجد  من  ا�ستياًء  الأطراف 
و«الناتو« يف  املتحدة  الوليات 
الطريق  اأن  وترى  اأفغان�ستان، 
التعاون  عرب  مير  ال�سالم  اإىل 
الأفغانية  املحلية  القوات  مع 
الرو�سي  املبعوث  واأعلن 
زامري  اأفغان�ستان،  اإىل  اخلا�س 
اأن  املا�سي،  العام  كابولوف، 
طالبان اأفغان�ستان تعترب »جزًءا 

من الديناميات املحلية«.

اآمال االأفغان

النتخابات  اإجراء  اأن  بدا 
هو  اأفغان�ستان  يف  الربملانية 
اإحياء  �سبيل  يف  الأخري  احلل 
من  املتعب  ال�سعب  اآمال 
احلروب والحتالل لكن ما األت 
من  الأول  اليوم  الأمور يف  اإليه 
طالبان  اأن  يظهر  النتخابات 
ب�سكل  لالنتخابات  ا�ستعدت 
الأفغانية،  احلكومة  من  اأف�سل 
اأمام  حتدًيا  يفر�س  ما  وهو 
تدرك  الرئا�سية.  النتخابات 
دخلت  التي  الرثية،  النخبة 
اأن  موؤخًرا،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
حالًيا  احلاكم  النظام  م�ساعي 
وال�ستقرار  الأمن  لإحالل 
القوات  قيادة  حتت  تنجح  لن 
للغاية،  ال�سعب  ومن  اخلارجية 
على ما يبدو، اأن تقدم القيادات 
املحلية والنخبة الرثية املقربة 
من الغرب م�ساهمات يف �سبيل 
يف  وال�ستقرار  الأمن  اإحالل 

اأفغان�ستان. 

بعد تاأخر دام نحو ثالثة اأعوام ون�سف، �سهدت اأفغان�ستان انتخابات برملانية يف 20 اأكتوبر اجلاري، ورغم اإعالن ال�سلطات اإحباط هجمات اإرهابية عديدة ا�ستهدفت اإعاقة االنتخابات، اإال اأن 
اليوم االأول من االنتخابات �سهد 193 هجوًما، اأ�سقطت 36 قتياًل، بينهم 27 مدنًيا.

َتر�ُسح االأثرياء وهجمات طالبان.. اأبرز مالمح انتخابات اأفغانن�ستان 

م٫�س 

جتربة االنتخابات الربملانية حتمل اأهمية كبرية قبل اإجراء االنتخابات الرئا�سية يف 2019
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عي�شة ق.

�أبناء  ت�شكيلة  ت�رص  �ملقابل،  يف 
�لفوز  نقاط  على  »�لتيطري« 
وجتاوز مرحلة �لتعادالت القتنا�ص 
�لفوز �لذي يغيب عن �لفريق منذ 
من  �لتو�يل  على  جوالت  خم�ص 
�أجل �البتعاد عن مر�كز �ملوؤخرة، 
بينما يجد مولودية �جلز�ئر نف�شه 
�أمام و�شعية يف �ملتناول من �أجل 
على  �لثالث  �ملركز  �إىل  �لقفز 
رفقة  يتقا�شمه  �لذي  وهو  �نفر�د 
وفاق �شطيف عندما ي�شتقبل على 
�ل�شاورة،  �شبيبة  �ل�شيف  ملعبه 
على  �لعا�شمي  �لنادي  يعول  �أين 
يتو�جد  �لتي  �ال�شتفاقة  ��شتغالل 
�ملو��شلة  �أجل  من  العبوه  عليها 

على وترية �النت�شار�ت و�القرت�ب 
من �ل�شد�رة.

بلوزد�د  �شباب  يعول  جهته،  من 
على ح�شم �ملو�جهة �لتي تنتظره 
�أم�شية �ليوم على ملعبه �أمام �أهلي 
�ال�شتفاقة  وتاأكيد  بوعريريج  برج 
�لتي حققتها عقب تو�يل �لتعرث�ت 
قبل �أن ي�شجل �أبناء »�لعقيبة« �لفوز 
ح�شني  ن�رص  �جلار  ح�شاب  على 
يف  بحظوظه  و�لتم�شك  د�ي، 
�خلروج من منطقة �خلطر، بينما 
ح�شم  على  وهر�ن  مولودية  تعول 
�للقاء �لذي ينتظرها على ميد�نها 
وجتديد  تاجنانت،  دفاع  �أمام 
ثالثة  بعد  �النت�شار�ت  مع  �لعهد 
تعرث�ت على �لتو�يل و�القرت�ب من 
نادي  يجد  بينما  �ملقدمة،  كوكبة 

�النت�شار  �أمام حتمية  نفيه  بار�دو 
وتفادي �لغرق و�لنزول �إىل منطقة 
مولودية  ي�شتقبل  عندما  �خلطر 
بجاية يف مو�جهة ال تقبل �لق�شمة 

على �ثنني للفريقني.
 برنامج �ملباريات

�جلز�ئر  �حتاد   / �ملدية  �أوملبي 
�بتد�ء من �ل�شاعة 15:00

برج  �أهلي   / بلوزد�د  �شباب 
على  جمهور  دون  بوعريريج 

16:00
تاجنانت  دفاع   / وهر�ن  مولودية 

�بتد�ء من 17:00
مولودية �جلز�ئر / �شبيبة �ل�شاورة 

�ملبار�ة تنطلق �بتد�ء من 17:45
بجاية  مولودية   / بار�دو  نادي 

�للقاء يجري على �ل�شاعة 18:00

لت�ضييق اخلن�ق واأبن�ء العقيبة للت�أكيدالرائد يف دورية نحو املدية العميد اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري اليوم مباريات اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شتكون مبتورة 

من ثالث مباريات ب�شبب امل�شاكرة العربية لوفاق �شطيف وتاأجيل مباراتي احتاد 
بلعبا�س و�شباب ق�شنطينة املعنيان بخو�س كاأ�س ال�شوبر غدا، حيث ي�شرب رائد 

البطولة الوطنية احتاد اجلزائر موعدا على التنقل خارج القواعد ملالقاة اأوملبي املدية 
يف مباراة �شعبة على الفريقني اللذان يلعبان باأهداف متباينة، باعتبار اأن النادي 

العا�شمي ي�شتهدف العودة بنتيجة ايجابية من اأجل النفراد بريادة جدول الرتتيب 
التي يتقا�شمها مع �شبيبة القبائل 

مولودية اجلزائر / 
�شبيبة ال�شاورة

العميد 
ي�ضعى لتج�وز 
اأحداث الربج 

وال�ض�ورة 
ملوا�ضلة 

النت�ئج 
االيج�بية

�جلز�ئر  مولودية  يلتقي 
�شبيبة  �شيفه  �ليوم  م�شاء 
هامة  مو�جهة  يف  �ل�شاورة 
�لذي  �لعا�شمي  للنادي 
من  ثمينة  �أمام  يتو�جد 
�ال�شتفاقة  تاأكيد  �أجل 
�لذي  وهو  يحققها  �لتي 
�جلوالت  يف  �لفوز  �شجل 
�لثالث �الأخرية من �لبطولة 
�لوطنية، ويتو�جد �لالعبون 
حتقيق  فر�شة  �أمام 
�لر�بع وهم �لذين  �النت�شار 
عاملي  من  ي�شتفيدون 
�أين  و�جلمهور،  �الأر�ص 
يدخل رفقاء �لالعب ه�شام 
�مليد�ن  �أر�شية  نقا�ص 
�أجل  مبعنويات مرتفعة من 
يقودهم  جديد  فوز  ح�شد 
باملركز  �النفر�د  �إىل 
�لرتتيب  جدول  يف  �لثالث 
من  مقربة  على  و�لبقاء 
�خلناق  وت�شييق  �ل�شد�رة 
�حتاد  �ملت�شدرين  على 
�لقبائل يف  �جلز�ئر و�شبيبة 
�شياق �لتناف�ص على �الأدو�ر 
�الأوىل للتتويج بلقب �لبطولة 
�لوطنية، �أين تعرف ت�شكيلة 
عمرو�ص  عادل  �ملدرب 
غياب �لالعب عبد �لرحمان 
من  يتعاف  مل  �لذي  ح�شود 
منها  يعاين  �لتي  �الإ�شابة 
وكان  �ليد  م�شتوى  على 
تلقاها خالل �أحد�ث �لعنف 
�أهلي  مبار�ة  �شهدتها  �لتي 
برج بوعريريج، بينما ينتظر 
»�لعميد«  تعد�د  يلعب  �أن 
خالل  من  مكتملة  بت�شكيلة 
تو�جد جميع �لالعبني حتت 

ت�رصف �لطاقم �لفني.
�شبيبة  تتنقل  جهتها،  من 
�لعا�شمة وهي  �إىل  �ل�شاورة 
للديار  �لعودة  �إىل  تهدف 
للمو��شلة  �يجابية  بنتيجة 
على ريتم �لنتائج �اليجابية 
مباريات  �أربع  حتقيق  بعد 
على �لتو�يل دون هزمية منها 
يلعب  �أين  وتعادلني،  فوزين 
�جلز�ئري  �جلنوب  ممثل 
مرتفعة  مبعنويات  �ملقابلة 
على  نقطة  ك�شب  �أجل  من 
�الأقل ومو��شلة �الرتقاء يف 
لالقرت�ب  �لرتتيب  جدول 
من كوكبة �ملقدمة و�لعودة 
�الأوىل  �الأدو�ر  للعب  بقوة 

هذ� �ملو�شم. 
عي�شة ق.

التعداد يتنقل ال�شبت املقبل اإىل جدة ملواجهة الن�شر ال�شعودي

اإدارة مولودية اجلزائر توقع اليوم عقدا متويلي� مع اأوريدو

مولودية  فريق  �إد�رة  �ليوم  توقع 
مع  متويليا  عقد�  �جلز�ئر 
»�أوريدو«،  �لنقال  �لهاتف  متعامل 
�لتوقيع  فعاليات  تدري  حيث 
�الجتماعي  �ملقر  م�شتوى  على 
وذلك  فايت،  �أوالد  يف  للموؤ�ش�شة 
بح�شور م�شوؤويل �لنادي �لعا�شمي 
�الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  يتقدمهم 
�ملدير  جانب  غلى  حري�ص 
�ل�شعيد،  قا�شي  كمال  �لريا�شي 
عقد  على  �لتوقعي  �شيكون  حيث 
بقيمة  وذلك  �أعو�م  ثالثة  ميتد 

تبلغ  8 ماليري �شنويا، وهو �لعقد 
�لتمويلي �لذي ي�شاعد �إد�رة �لنادي 
متطلبات  تلبية  على  �لعا�شمي 
تنتظره  �لتي  و�لنفقات  �لنادي 
ظل  يف  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل 
�الأدو�ر  لعب  �لنادي  �إد�رة  ت�شطري 
�الأوىل هذ� �ملو�شم و�لتناف�ص على 
خمتلف �الألقاب �ملحلية و�لبطولة 

�لعربية لالأندية.
العبو  �شيكون  �أخرى،  جهة  من 
مع  موعد  على  »�لعميد«  ت�شكيلة 
�ل�شعودية  جدة  مدينة  �إىل  �لتنقل 

�ل�شبت �ملقبل، من �جل ومو�جهة 
نادي �لن�رص �ل�شعودي �شمن ذهاب 
�ملناف�شة  من  �لنهائي  ثمن  �لدور 
يف  �ملو�جهة  تلعب  �أين  �لعربية، 
و�شوف  �ملقبل،  نوفمرب  �ل�شابع 
�لنادي  �أمام  �لفر�شة  تكون 
�لوقت  �أخذ  �أجل  من  �لعا�شمي 
�لظروف  مع  �لتاأقلم  على  �لكايف 
على  و�لتدرب  هناك،  �ملناخية 
موعد  قبل  �ل�شعودية  �مليادين 

�ملقابلة.
ع.ق.

البطولة العربية لالأمم للكرة الطائرة

انهزام املنتخب الوطني اأم�م م�ضر
للكرة  �لوطني  �ملنتخب  �نهزم 
نظريه  �أمام  رجال  �لطائرة 
حل�شاب   1-3 بنتيجة  �مل�رصي 
 21 �لن�شخة  من  �لثانية  �جلولة 
رجال  لالأمم  �لعربية  للبطولة 
�لتي جرت �أول �أم�ص بالعا�شمة 
وجاءت  �لقاهرة،  �مل�رصية 
�الأ�شو�ط على �لنحو �لتايل 16-
 -20 و   23  -25  ،  25-17،  25
�لوطنية  �لعنا�رص  وكانت   ،25
قد فازت يف لقاء �جلولة �الأوىل 
بثالثة  �لعر�ق  ح�شاب  على 
�أ�شو�ط لو�حد، ويف وقت �شابق 
من  كل  تغلب  �أم�ص  �أول  من 
فل�شطني  على  عمان  منتخب 
�الأردن  على  و�لبحرين   0-3
�أ�شبال  �أم�ص  وو�جه   ،1-3

منتخب  بوهلة  �شليم  �ملدرب 
�لبحرين حل�شاب �جلولة �لثالثة، 
على �ن يركن �ليوم �ىل �لر�حة، 
لي�شتاأنف بعدها �ملناف�شة غد� 
مبو�جهة �الأردن وبعدها �شلطنة 
�مل�شو�ر  �ختتام  �أن  قبل  عمان 
�شبعة  وت�شارك  فل�شطني.  �أمام 
�لعربي  �ملوعد  يف  منتخبات 
حاملة  مب�رص  �الأمر  ويتعلق 
�للقب و�لبلد �ملنظم، �لبحرين، 
عمان، �لعر�ق، �الأردن، فل�شطني 
�ملناف�شة  �أن  علما  و�جلز�ئر، 
جترى على �شكل بطولة م�شغرة 
يتوج  حيث  و�حدة،  مبجموعة 
نهاية  �الأول يف  �شاحب �ملركز 

�لدورة باللقب �لعربي.
وكالت

اأوملبي املدية / احتاد اجلزائر

اأبن�ء التيطري ال�ضتع�دة 
نغمة االنت�ض�رات ولي��ضم� 

لالنفراد ب�ل�ضدارة
�إليا�ص  �إمام  ملعب  يحت�شن 
بني  جتمع  هامة  مبار�ة 
�ملدية  �أوملبي  فريقي 
�جلز�ئر،  �حتاد  و�لر�ئد 
�الأر�ص  �أ�شحاب  يجد  �أين 
ح�شم  �إلز�مية  �أمام  �أنف�شهم 
حلاجتهم  ل�شاحلهم  �لفوز 
�لثالث  �لنقاط  �إىل  �ملا�شة 
�لو�شعية  ظل  يف  للمو�جهة 
�ل�شعبة �لتي يتو�جدون عليها 
يف �شلم �لرتتيب و�لتي حتتم 
على �لت�شكيلة ��شتعادة نغمة 
�النت�شار�ت �لتي تغيب عنهم 
على مد�ر خم�ص مو�جهات 
على �لتو�يل �نتهت بالتعادل، 
وهو �الأمر �لذي يجعل العبي 
»�لتيطري«  �أبناء  ت�شكيلة 
�أر�شية �مليد�ن من  يدخلون 
�أجل ��شتغالل عاملي �الأر�ص 
و�مليد�ن و�إحر�ز �لفوز �لذي 
عن  �البتعاد  لهم  ي�شمح 
منطقة �خلطر و�الرتقاء �إىل 

و�شط �لرتتيب.
�إحتاد  يدخل  �ملقابل  يف 
�إىل  يهدف  وهو  �جلز�ئر 
�لنتائج  �شل�شلة  مو��شلة 
�لتي يحققها على  �اليجابية 
�الأخرية  �ل�شبع جوالت  مد�ر 
�أين  �لوطنية،  �لبطولة  من 
�لعودة  �لالعبون على  يبحث 
لهم  ت�شمح  �يجابية  بنتيجة 
جدول  ب�شد�رة  �النفر�د 
يتقا�شمونها  �لتي  �لرتتيب 
رفقة �شبيبة �لقبائل، وال بديل 
»�شو�شطارة«  ت�شكيلة  على 
�أر�دت  �إذ�  �لفوز  من حتقيق 
�الأوىل  �الأدو�ر  على  �للعب 
هذ�  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�لفريق  �أن  باعتبار  �ملو�شم، 
يحتاج �إىل �لعودة بالفوز من 
على  للتناف�ص  �لديار  خارج 
�لتتويج باللقب، وهي فر�شة 
�ملدرب  الأ�شبال  مو�تية 

فروجي  تيريي  �لفرن�شي 
�لو�شعية  ��شتغالل  �أجل  من 
و�لعودة  للمناف�ص  �ل�شعبة 
�لديار  خارج  من  فوز  باأول 

هذ� �ملو�شم.

حتويل بودربال 
وبن يحي على 

جمل�س التاأديب 
والغيابات ترهق 

فروجي

من  �لو�شط  م�شادر  ك�شفت 
�جلز�ئر  �حتاد  �إد�رة  د�خل 
�لفريق  على  �مل�شوؤولني  �أن 
�أحالو� �لثنائي توفيق بودربال 
وحممد بن يحي على جمل�ص 
�لغيابات  ب�شبب  �لتاأديب 
�حل�ش�ص  يف  له  �ملتكررة 
�إطار  يف  للنادي  �لتدريبية 
�أوملبي  ملبار�ة  �لتح�شري 
�ملدرب  رفع  حيث  �ملدية، 
للغد�رة  تقرير�  فروجي 
قبل  �لثنائي،  و�شعية  حول 
حتويله  على  �التفاق  يتم  �أن 
يف  �لتاأديب،  جمل�ص  على 
بن  �لثنائي  يغيب  �ملقابل 
مو�جهة  عن  وبودربال  يحي 
�ليوم لالأ�شباب �لتي ذكرناها 
�لتي  �لغيابات  وهي  �شابقا، 
باعتبار  �لفني  �لطاقم  توؤرق 
من  كل  �إليهما  ي�شاف  �نه 
بن  بلخما�شة،  كودري، 
يعانون  �لذين  و�إيبار�  �شاعة 
�إ�شابات خمتلفة ومل يتعافو� 
تعد�د  يعرف  بينما  بعد، 
�لظهري  عودة  »�شو�شطارة« 
�لذي  مفتاح  ربيع  �الأمين 
بعد  للمناف�شة  جاهز�  �شار 
�لتعايف من �الإ�شابة �لتي كان 

يعاين منها يف وقت �شابق.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

قبل ان تتوا�سل اخليبة يف املناف�سة 
اأ�سبال  �سجل  والتي  العربية 
هزمية  الطاو�سي  ر�سيد  املدرب 
خارجية  مناف�سة  منتظرة يف  غري 
اأجل  من  الكثري  منها  ينتظر  كان 
الذهاب بعيدا فيها والتناف�س على 
للمكافاآت  بالنظر  بلقبها  التتويج 
خ�س�سها  التي  الكبرية  املالية 
الإحتاد العربي لكرة القدم للفائز 
ظهر  ال�سدد  هذا  ويف   ، باللقب 
لعبو الوفاق بعيدون عن امل�ستوى 
فيما  خا�سة  املواجهة  خالل 
يتعلق بال�سق الهجومي اأين مل يكن 
لعوايف عند امل�ستوى رفقة القائد 
اأكرم جحنيط ومل مينحا الإ�سافة 

التي  الثقة  بعد  منهما  املرجوة 
و�سعت فيهما عقب غياب الثنائي 
بوقلمونة وجابو عن املباراة ب�سبب 
اخلط  ينجح  مل  اأين  الإ�سابة، 
مرمى  اإىل  الو�سول  يف  الهجومي 
غياب  ظل  يف  جدة  اأهلي  حار�س 
الفر�س  بع�س  خلق  رغم  الفعالية 
الهزمية  اأن  والأكيد  فائدة،  دون 
»الن�رس  ت�سكيلة  لها  تعر�ست  التي 
يف  مهمته  تعقد  �سوف  الأ�سود« 
التناف�س على تاأ�سرية ربع النهائي 
�سوف  الإياب  مباراة  اأن  باعتبار 
ال�سعودية  جدة  مدينة  يف  تلعب 

بالرابع دي�سمرب املقبل.
ر�سيد  املغربي  املدرب  وتلقى 
بعد  لذعة  انتقادات  الطاو�سي 
الوفاق،  لها  تعر�س  التي  اهلزمية 

موجها  كان  النتقاد  وان  خا�سة 
بها  قام  التي  التكتيكية  للخيارات 
خا�سة عندما قدم الالعب ربيعي 
اإىل و�سط امليدان وهو الذي يجد 
نف�سه يف حمور الدفاع رفقة عبد 
اأقحم منديل  بينما  بدران،  القادر 

رفقة الأخري يف املحور.

الطاو�شي: البطولة العربية 
اأقوى من رابطة الأبطال 

وقادرون على التدارك

اعترب مدرب وفاق �سطيف ر�سيد 
الطاو�سي اأن املناف�سة يف البطولة 
رابطة  يف  منها  اأقوى  العربية 
من  حديثه  وبرر  اإفريقيا،  اأبطال 
خالل الت�رسيحات الإعالمية التي 

كان  اأنه  اللقاء  نهاية  قدمها عقب 
على  الت�سجيل  اأ�سباله  على  �سعبا 
لعبه  كان منظما يف طريقة  فريق 
الثالث،  اخلطوط  م�ستوى  على 
ال�سيف  الفريق  اأن  مو�سحا 
�سغط  فر�س  لعبوه  اعتمد 
لعب  واعتمدوا  لعبيه  على  كبري 
وهو  ال�رسيعة  والكرات  املرتدات 

ما اأعاقهم.
لوم  املغربي  املدرب  ورف�س 
اأن ل م�سوؤولية  لعبيه عندما اكد 
ظل  يف  خا�سة  الهزمية  يف  لهم 
التهاطل الكثيف لالأمطار، ومت�سك 
حظوظه  الوفاق  لعب  يف  بالأمل 
التاأهل  بتاأ�سرية  العودة  يف  كاملة 
من جدة اأين تعرف مقابلة الإياب 

عودة القائد عبد املوؤمن جابو. 

الهجوم يخيب جمددا والطاو�شي حمل انتقادات

حظوظ التتويج خارجيا لوفاق �سطيف يف مهب الريح
فّوت فريق وفاق �شطيف على نف�شه فر�شة كبرية من اأجل و�شع قدم يف الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية 
عقب الهزمية املفاجاأة التي تلقاها �شهرة اأول اأم�س على ملعبه اأمام نادي اأهلي جدة ال�شعودي �شمن مباراة ذهاب الدور 
ثمن النهائي من املناف�شة العربية، والتي جاءت تكملة للإق�شاء الذي تعر�س له الفريق الأ�شبوع املن�شرم من مناف�شة 

رابطة اأبطال اإفريقيا التي وّدعها من الدور ن�شف النهائي اأمام نادي الأهلي امل�شري

الت�شكيلة تنقلت اأم�س اإىل العا�شمة وترتب�س 
مبركز عني البنيان

بوزيدي: متعود على 
الو�سعيات ال�سعبة وواثق 

من اإعادة املكرة اإىل ال�سكة

 الأول طرد من املقابلة 
والإدارة تقيل املدرب كوكو

�سليماين وبن زية ي�سقطان رفقة 
فيرنبات�سي داخل القواعد

كونتي ي�سرتط �سمانات لقيادة ريال مدريد

لفريق  اجلديد  املدرب  عربرّ 
بوزيدي  يو�سف  بلعبا�س  احتاد 
عن تفاوؤله بقدرته يف اإعادة الثقة 
للعودة  وقيادتها  الت�سكيلة  اإىل 
واعرتف  ال�سحيحة،  ال�سكة  اإىل 
التي  املهمة  �سعوبة  يدرك  اأنه 
تنتظره مع الفريق بعد ت�سجديله 
لبداية �سعبة يف البطولة الوطنية، 
اإل اأنه �سدد اأن يعول اأن يكون عند 
و�سعتها  التي  للثقة  الظن  ح�سن 

فيه الإدارة واأن�سار الفريق.
الندوة  خالل  بوزيدي  واأ�سار 
ال�سحافية التي عقدها اأنه ميلك 
املهام  هذه  مثل  يف  التجربة 
ينتظره  ما  جيدا  ويدرك  ال�سعبة 
خالل الفرتة املقبلة من املو�سم 
من  متخوفا  لي�س  اأين  احلايل، 
تنتظره  التي  القادمة  املرحلة 
رفقة ت�سكيلة »املكرة« خا�سة واه 
الناجعة  البحث عن احللول  يعول 
الو�سعية  من  الفريق  لإخراج 
وتطرق  بها،  مير  التي  ال�سعبة 
املمتازة  الكاأ�س  مباراة  اإىل 
�سباب  اأمام  غدا  تنتظرهم  التي 

املوعد  اأن  مو�سحا  ق�سنطينة، 
�سهال  يكون  لن  ينتظره  الذي 
ي�سجل  فريقا  يواجه  واأنه  خا�سة 
بداية متذبذبة يف املو�سم احلايل 

ويتواجد يف و�سعية �سعبة.
احتاد  وفد  غادر  املقابل،  يف 
اإىل  اأم�س  �سبيحة  بلعبا�س 
التح�سري  اأجل  من  العا�سمة 
حيث  املمتازة،  الكاأ�س  ملباراة 
�سد اأع�ساء الوفد الرحال برا عرب 
التوجه  اأجل  من  الفريق  حافلة 
بعني  والإيواء  الفندقة  مركز  اإىل 
الغد  اإىل  فيه  يقيمون  اأين  البنيان 
ويتح�سلون على ح�س�س تدريبية 
قبل  للمركز  امللحق  بامللعب 
التنقل غدا اإىل فندق ال�سرياطون 
املقابلة  ليلة  فيه  يق�سون  الذي 
بعدما  ق�سنطينة  �سباب  رفقة 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  قامت 
هناك  للفريقني  احلجز  القدم 
م�سطفى  ملعب  اإىل  منه  والتنقل 
املقابلة  خلو�س  بالبليدة،  ت�ساكر 

بداية من ال�ساعة الرابعة م�ساء.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الثنائي  تلقى 
زية  بن  ويا�سني  �سليماين  اإ�سالم 
فريقهما  رفقة  قا�سية  هزمية 
اأمام  الديار  عقر  يف  فرنبات�سي 
خ�رس  اأين  غوجو،  اأنقرة  نادي 
حل�ساب   1/3 بنتيجة  اللقاء 
الدوري  من  العا�رسة  اجلولة 
الرتكي املمتاز، حيث تلقى فريق 
غري  هزمية  اجلزائريان  الدوليان 
منتظرة اأمام جماهريه، وهو الذي 
بثالثية  النتيجة  يف  متاأخرا  كان 
هدف  ي�سجل  ان  قبل  كاملة، 
نهاية  قبل  واحدة  دقيقة  ال�رسف 
بن  م�ساركة  اللقاء  و�سهد  اللقاء، 
زية و�سليماين اأ�سا�سيان، اأين تلقى 
وطرد  احلمراء  البطاقة  الأخري 
من املواجهة قبل 20 دقيقة على 
الكبري  احتجاجه  بعد  نهايتها، 
املواجهة  حكم  نحو  والعنيف 

�سده  ت�سلل  حالة  اأعلن  الذي 
فريقه  وترك  الالعب،  رف�سها 
كان  بعدما  عدديا  منقو�سا 
رد،  دون  بهدف  حينها  متاأخرا 
قبل ا يتمكن الزوار من ا�ستغالل 
الأمر ل�ساحلهم وي�سجلوا هدفني 

اآخرين.
اإدارة  اأقدمت  الهزمية  اإثر  وعلى 
مدربها  اإقالة  على  فرنبات�سي 
الهولندي فيليب كوكو من من�سبه 
التعرثات  م�سوؤولية  اإياه  حمملة 
املهدد  النادي،  ي�سجلها  التي 
خا�سة  ال�سقوط  على  باللعب 
يبتعد �سوى نقطة وحيدة  واأنه ل 
انتظار  يف  اخلطر  منطقة  عن 
الثنائي  يقود  تعيني مدرب جديد 
من  تبقى  ما  خالل  اجلزائري 

املو�سم الكروي احلايل.
 عي�شة ق.

كونتي  اأنطونيو  الإيطايل  اقرتب 
لريال  الفنية  القيادة  تويل  من 
لوبيتيغي  جلولني  خلفا  مدريد، 
بعد  الإقالة،  من  والقريب 
الهزمية اأمام بر�سلونة اأول اأم�س 
الدوري  1-5 مبناف�سات  بنتيجة 
ال�سباين، وذكرت �سحيفة »موندو 

ديبورتيفو« الإ�سبانية اأن اأنطونيو 
برييز  فلورنتينو  طالب  كونتي 
احل�سول  مدريد،  ريال  رئي�س 
اأجل  من  ال�سمانات  بع�س  على 
الفرتة  يف  امللكي  الفريق  قيادة 
املقبلة، واأ�سافت اأن كونتي طلب 
من رئي�س النادياأن يكون �ساحب 

الكلمة الأوىل والأخرية يف غرفة 
الالعبني  ولي�س  املالب�س،  تغيري 
على  رامو�س  �سريجيو  القائد  اأو 
رامو�س  وكان  اخل�سو�س.  وجه 
علق على اأنباء اقرتاب كونتي من 
عقب  وقال  مدريد،  ريال  قيادة 
»الحرتام  اأم�س:  اأول  مباراة 

يكت�سب ول يتم فر�سه بقوة ا�سم 
املدرب، لقد فزنا بكل �سيء مع 
املعروفني  املدربني  من  العديد 
على  القدرة  النهاية  ويف  جًدا، 
من  بكثري  اأهم  الالعبني  اإدارة 

القدرات الفنية«.
ق.ر. 

بلفو�سيل �سمن الت�سكيلة 
املثالية للجولة 9 من 

البوند�سليغا
�سمن  بلفو�سيل  اإ�سحاق  اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 

من  التا�سعة  اجلولة  يف  الالعبني  لأف�سل  املثالية  الت�سكيلة 

فريقه  خا�سها  التي  املباراة  يف  تاألقه  بعد  الأملاين  الدوري 

هوفنهامي نهاية الأ�سبوع املنق�سي اأمام �ستوتغارت وقيادته اإىل 

اأحدها كان هدفا عامليا رفع  ثنائية  فوز عري�س �سجل خالله 

خالله راأ�س حربة الت�سكيلة الوطنية الكرة فوق راأ�س احلار�س، 

والأرقام  الح�سائيات  يف  املخت�س  »هو�سكورد«  موقع  واختار 

املثالية  الت�سكيلة  �سمن  هوفنهامي  لعب  الأوروبية  بالبطولت 

خا�سة بعد ت�سجيله بداية مو�سم يف امل�ستوى والتي اأكدها نهاية 

جمربه  ح�سابات  يدخل  اأ�سحى  الذي  وهو  املن�رسم  الأ�سبوع 

ونال  م�ستواه،  ا�سرتجاع  بعد  معه  بانتظام  ويلعب  يف هوفنهامي 
بلفو�سيل ثاين اأح�سن تنقيط بعالمة 9.6 نقطة.

ع.ق.

براهيمي يقود بورتو 
للفوز ويوا�سل �سدارة 

الدوري الربتغايل
بورتو  فريقه  براهيمي  يا�سني  اجلزائري  الدويل  الالعب  ال�سيف قاد  »الدراغاو«  ملعبه  ا�ستقبل على  الفوز عندما  ميدان فيرين�سي حل�ساب اجلولة الثامنة من الدوري الربتغايل، حيث فاز اإىل حتقيق  متو�سط  خاللها  تاألق  مباراة  يف  رد،  دون  بهدفني  التناف�س بقوة لالحتفاظ مل ي�سجل ومل مينح متريرة حا�سمة اإل اأنه كان يف امل�ستوى واأدى ت�سجيل الهدفني خاللها يف الدقيقتني 22 و80، ورغم اأن براهيمي على نتيجة املباراة خا�سة واأن فريقه كان متفوقا بثنائية نظيفة مت قبل ان يغادر اأر�سية امليدان بعدما اطمئن الطاقم الفني لبورتو اخل�رس الذي لعب اأ�سا�سيا وخا�س 86 دقيقة من اطوار املواجهة بورتو  ار�سية امليدان، ويوا�سل  بلقب الدوري الربتغايل الذي اأحرزه املو�سم الفارط اأين يت�سدر ما عليه فوق 

جدول الرتتيب منا�سفة رفقة نادي �سبورتينغ براغا.
ع.ق.
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البي اأ�س جي يح�سم الكال�سيكو
عاد باري�س �سان جريمان بفوز ثمني للغاية من معقل مناف�سه �أوملبيك مار�سيليا بهدفني دون رد يف 
�ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني على ملعب فيلودروم، يف كال�سيكو �لدوري �لفرن�سي باجلولة 11 من 
�لبي  ليحلق  و95،   65 بالدقيقتني  �ملبار�ة  هديف  در�ك�سلر  وجوليان  مبابي  كيليان  �سجل  �مل�سابقة، 
جتمد  بينما  جولة،   11 من  نقطة   33 �لكاملة  �لعالمة  بتحقيق  مناف�س  دون  �ل�سد�رة  يف  جي  �أ�س 
ر�سيد مار�سيليا عند 19 نقطة يف �ملركز �خلام�س، كان فريق مار�سيليا �لأف�سل و�لأكرث حماولة على 
�ملرمى يف �ل�سوط �لأول، �إل �أن ت�سديد�ت فلور�ن توفان ولويز جو�ستافو وجورد�ن �أمايف وبونا �سار 
�لباري�سي متاما  �لباري�سي، �ختفى �لفريق  �أريول حار�س �ملرمى  �ألفون�س  مل تكن كافية لهز �سباك 
�ل�سائع، عندما  بدل  �لوقت  �لأوىل من  �لدقيقة  �لفر�س يف  �أخطر  �أ�ساع  �أنه  �إل  �لأول،  �ل�سوط  يف 
ذهبت كرة ت�سوبو موتينج �إىل �آنخيل دي ماريا لي�سدد بقوة، �إل �أن كيفن �سرتومتان �أخرجها من على 
خط �ملرمى. ن�سط �ل�سيوف يف �ل�سوط �لثاين و�قرتبو� من مرمى مار�سيليا، حيث �سدد دي ماريا 
كرة �أبعدها �ستيف ماند�ند� ب�سعوبة، ثم �سدد نيمار جونيور بجو�ر �لقائم �لأي�رس، كما رد مار�سيليا 
توما�س  �لدقيقة 62 رمى  �أريول ب�سعوبة، يف  �أبعدها  باييه من ركلة حرة،  بت�سديدة قوية لدميرتي 
وبعد  موتينج  �لكامريوين  مكان  مبابي  كيليان  باإ�رس�ك  تبديالته  باأول  جريمان  �سان  مدرب  توخيل 
3 دقائق كافاأ �لنجم �ل�ساب مدربه و�نطلق بهجمة مرتدة بعد متريرة من دي ماريا لي�سجل �لهدف 
�لأول، يف �لدقيقة 95، و�لأخرية من �لوقت �ل�سائع �نطلق مبابي بهجمة مرتدة ليمرر �لكرة �إىل نيمار 
�لذي �سدد ثم �أكملها در�ك�سلر يف �ل�سباكليقتل �ملبار�ة يف �لثانية �لأخرية، ويحقق بي �إ�س جي فوًز� 

ثميًنا وم�ستحًقا.

فالفريدي و�سواريز اأبرز 
امل�ستفيدين من غياب مي�سي

حقق بر�سلونة فوز� عري�سا على ريال مدريد بنتيجة 5-1، يف �ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني على 
ملعب »كامب نو« �سمن �جلولة 10 من �لدوري �لإ�سباين، ودخل بر�سلونة �لكال�سيكو بعد �لفوز على 
�إنرت ميالن و�لنفر�د ب�سد�رة �ملجموعة يف دوري �أبطال �أوروبا، لكن �لنت�سار على �لنري�تزوري مل 
يكن كافيا، لطماأنة قلوب �جلماهري قبل مو�جهة ريال مدريد �ل�سعبة، يف ظل �إ�سابة �لأرجنتيني ليونيل 
مي�سي �لأ�سبوع �ملا�سي، لكن �لذي ظهر على �أر�سيلة ملعب »كامب نو« من �سو�ريز وزمالئه �أو�سح 
للجميع كيف ��ستفاد بر�سلونة من �إ�سابة مي�سي، �لبد�ية من �ملدرب �إرن�ستو فالفريدي، �لذي �أ�سبح 
�أكرث �مل�ستفيدين من �إ�سابة مي�سي، بعدما حتررت �أفكاره يف �للعب بطريقته �ملف�سلة 4-4-2، و�لتي 
تتحول �إىل 4-4-1-1، وجنح �ملدير �لفني يف �كت�ساب ثقة جماهري بر�سلونة و�لرد على �مل�سككني 
يف قدرته على تخطي هذه �لفرتة �لع�سيبة بدون ليونيل مي�سي، ليكت�سب �لثقة يف نف�سه جمدد� بعد 
تلقيه �لعديد من �لنتقاد�ت يف بد�ية �ملو�سم ب�سبب �سوء �لأد�ء، وظهور منقذ و�حد للفري هو �لقائد 
�لأرجنتيني. لوي�س �سو�ريز كان يعاين من تذبذب يف �مل�ستوى منذ �ملو�سم �ملا�سي، ما جعل �لبع�س 
�أوروغو�ي وعدم �لعتماد عليه، و�لبدء يف �لبحث عن مهاجم بديل للفريق  باإر�حة مهاجم  يطالب 
�لكتالوين، ومل يرد �سو�ريز على هذه �لنتقاد�ت بالكالم، بل من خالل دخول كتاب �لتاريخ �خلا�س 

مببار�ة �لكال�سيكو، من خالل ت�سجيل ثالثية ليكون �لنجم �لأبرز يف غياب مي�سي.
لوي�س  وكان  �ملباريات،  يف  م�ساركته  كرثة  ب�سبب  مي�سي  �إرهاق  من  مو�سم  كل  يعاين  كان  بر�سلونة 
�لثمن  �لأزمة، من خالل تقليل عدد دقائق م�ساركات �لالعب وح�سد  �أول من تفطن لهذه  �إنريكي 
من خالل حتقيق �لثالثية يف عام 2015، و��ستفاد بر�سلونة هذ� �ملو�سم من عدم م�ساركة مي�سي مع 
منتخب �لأرجنتني يف �ملباريات �لدولية هذ� �لعام، بالإ�سافة لر�حته ملدة 3 �أ�سابيع ب�سبب �لإ�سابة، 
ما �سيعود بفائدة كبرية على �لفريق �لكتالوين يف نهاية �ملو�سم �أمال يف حتقيق �لهدف �لأهم دوري 

�أبطال �أوروبا.

نيمار يطالب معاقبة جماهري مار�سيليا
�سدد �لرب�زيلي نيمار جنم باري�س �سان جريمان على �رسورة معاقبة جماهري مار�سيليا �لتي قذفته 
�لباري�سي  �لنادي  بفوز  �نتهت  و�لتي  �أم�س  �ول  �لفريقني  مبار�ة  خالل  �ملياه  وزجاجات  باحلجارة 
بهدفني دون رد يف �إطار �لدوري �لفرن�سي، وقال نيمار يف ت�رسيحات �أبرزتها �سحيفة لو باريزيان: 
�سجل  لتو�سيع  ن�سعى  هنا،  �لتوقف  نريد  ل  �لتاألق،  يو��سل  فريقنا  �لفوز،  بهذ�  جًد�  �سعد�ء  »نحن 
�نت�سار�تنا«، وعما حدث خالل تنفيذه للركالت �حلرة، �أو�سح: »كان �أمًر� �سعبًا، �إنه قلة �حرت�م، لي�س 
ا لالعبي مار�سيليا ولكرة �لقدم، يجب حترك ر�بطة �لدوري �لفرن�سي«، و�أ�ساف  فقط يل، لكن �أي�سً
�لالعبني  يُعر�س  قد  �أمر خطري  �إنه  �لأ�سياء،  ببع�س  تقذفنا  �جلماهري  هنا،  �إىل  ناأتي  مرة  كل  »يف 

لالأذى، يجب على �لقادة و�مل�سئولني �أن يت�رسفو�«.
وقرر توما�س توخيل مدرب �سان جريمان، معاقبة كيليان مبابي و�أدريان ر�بيو بتحويلهما على مقاعد 
�لبدلء، ويف هذ� �ل�سدد، علق نيمار »�إنه �أمر د�خلي بيننا، يجب �أن نحرتمه، �لثنائي مهم للفريق، 
�أوروبا  �أبطال  �أم�س بدياًل وقلب �ملبار�ة ل�ساحلنا«، و�أمت »�ملبار�ة �لأخرية يف دوري  مبابي �سارك 
�سد نابويل �لإيطايل، مل تكن جيدة بالن�سبة لنا، يجب علينا ت�سحيح �لو�سع هناك، �سيكون �لأمر �أكرث 

تعقيًد�، لكننا منتلك �ل�سفات �لتي توؤهلنا للفوز«.

اإدارة لي�سرت وفاة مالكها يف حتطم املروحية
�لإجنليزي  �سيتي  لي�سرت  نادي  �أكد 
�لرثي  مالكه  وفاة  �ليوم  �سباح 
�رسيفاد�نابر�با  فيت�ساي  �لتايالندي 
مروحيته  حتطم  حادث  يف 
و�حرت�قها يف موقف �سيار�ت ملعبه 
�مل�ستطيل  على  من  �إقالعها  بعيد 
�سادر  بيان  يف  وجاء  �لأخ�رس، 
وقلب  عميق  »باأ�سى  �لنادي:  عن 
جمل�س  رئي�س  �أن  نوؤكد  مفجوع، 
�رسيفاد�نابر�با  فيت�ساي  �إد�رتنا 
فقدو�  �لذي  �ل�سحايا  بني  من  كان 
حياتهم ب�سكل ماأ�سوي م�ساء �ل�سبت 
و�أربعة  تنقله  مروحية  حتطم  لدى 
كينغ  ملعب  خارج  �آخرين  �أ�سخا�س 
جميع  �أن  موؤكد�  �ستاديوم«،  باور 
من  �ملروحية  منت  على  كانو�  من 
دون ذكر هوية �لأربعة �لآخرين لقو� 

من  �ساعة   24 نحو  وبعد  م�رسعهم، 
�ل�سمت �لر�سمي حيال هوية �لأ�سخا�س �ملتو�جدين على منت مروحية تعر�ست حلادث �أثار قلق �مل�سجعني وموجة ت�سامن 
ور�سائل دعم من خمتلف �أو�ساط �للعبة، �أكد �لنادي مقتل مالك ورئي�س جمل�س �إد�رة حتقق يف عهده لقب تاريخي يف �لدوري 

�لإجنليزي �ملمتاز عام 2016.
ور�أى �لنادي: »�لعامل خ�رس رجاًل عظيماً لطيف، كرمي، ورجل كان يحدده �حلب �لذي كر�سه لعائلته وكل من قادهم بنجاح. 
لي�سرت �سيتي كان عائلة بقيادته«، متعهد�ً باأن يرت�فق �حلزن على رحيله، مع مو��سلة روؤيته للنادي �لذي �أ�سبح �لآن �إرثه، ويف 
حني مل يحدد �لنادي هوية �لأ�سخا�س �لأربعة، �أفادت �ل�رسطة �أنهم نور�سار� �سوكناماي وكافيبورن بونباري �لعاملني مبا�رسة مع 
�رسيفاد�نابر�با �إ�سافة �إىل �لطيار �إريك �سو�فر ور�كبة �إ�سمها �إيز�بيالو روز� ليكوفيت�س، وبعد تدفق �مل�سجعني �لأحد �إىل ملعب 
كينغ باور لو�سع �لزهور و�إ�ساءة �ل�سموع و�ل�سالة، �أعلن لي�سرت �سيتي �أنه �سيفتح بدء�ً من �لثالثاء بالتعاون مع عائلة �لر�حل 
�سجل تعاز يف �مللعب للم�سجعني، كما �أفاد عن �إرجاء مبار�ته �لثالثاء �سد �ساوثمبتون �سمن كاأ�س ر�بطة �لأندية �لإجنليزية 
�ملحرتفة يف �أعقاب وفاة مالكه. و�أبدى لعبون يف �لفريق �أ�سفهم ملقتل رجل �لأعمال.وقال �ملد�فع �لدويل �لإجنليزي هاري 
ماغو�ير عرب تويرت: »�لكلمات ل ميكن �أن ت�سف ما �أ�سعر به. رجل عظيم فعال، حمب، لطيف، و�سيفتقده �جلميع كثري� لن �أن�سى 
دعم �لرئي�س، لي�س فقط يف م�سريتي مع لي�سرت �سيتي، لكن �أي�سا خالل نهائيات كاأ�س �لعامل«، �أما زميله �ملهاجم جاميي فاردي 
فقال »�أعاين لإيجاد �لكلمات �ملنا�سبة، لكن بالن�سبة �إيل �أنت �أ�سطورة، رجل مذهل كان يتمتع باأكرب قلب، روح لي�سرت �سيتي، 

�سكر� على كل ما قمت به«.

�أنقذ دري�س مريتين�س فريقه نابويل من �خل�سارة على �أر�سه 
يف �للحظة �لأخرية بت�سجيله هدف �لتعادل يف مرمى روما 
و�سيف  نابويل  جتنب  حيث  ملثله،  بهدف  �ملبار�ة  لتنتهي 
�ملو�سم  ثالث  روما  �أمام  د�ره  عقر  يف  �ل�سقوط  �لبطل، 
�ملا�سي وتعادل معه 1-1 يف �ملرحلة �لعا�رسة من �لدوري 
مهاجما،  نابويل  بد�أ  باولو  �سان  ملعب  على  �لإيطايل، 
وتو�لت حماولت لعبيه على مرمى حار�س فريق �لعا�سمة 
و�لبولندي  �ين�سينيي  لورنت�سو  عرب  �أول�سن  روبن  �ل�سويدي 
�لت�سجيل  �فتتح  �ل�سعر�وي  �ستيفان  لكن  ميليك  �أركاديو�س 
لل�سيوف بعد �أن تابع كرة عر�سية من �لرتكي جنكيز �أوندير، 
وت�سدى  �لتعادل  �إدر�ك  من  ميليك  �لبولندي  �ول�سن  وحرم 

�أي�سا لكرة �ل�سلوفاكي ماريك هام�سيك �خلطرة.

وبد�أ نابويل �ل�سوط �لثاين كما �لأول ب�سيطرة كاملة وهجمات 
متالحقة وفر�س �سائعة عرب �لرب�زيلي �ألن و�لربتغايل ماريو 
روي و�لبلجيكي دري�س مريتين�س بعد �أربع دقائق من حلوله 
مكان ميليك و�ين�سينيي وطبع �لت�رسع �أد�ء �أ�سحاب �لأر�س 
�لكلمة  �لبلجيكي  يقول  �ن  قبل  �لأخرية  �لع�رس  �لدقائق  يف 
بت�سديدة  �لأ�سلي  �لوقت  من  �لأخرية  �لدقيقة  يف  �لأخرية 
من م�سافة قريبة م�ستغال كرة على �لطائر لالإ�سباين خو�سيه 
فريقه من  وينقذ  لإين�سينيي،  بعد متريرة عر�سية  كايخون 
خ�سارة ر�بعة، ورفع نابويل ر�سيده �ىل 22 نقطة بفارق �ست 
نقاط عن عن جوفنتو�س �ملت�سدر يف �ملقابل، �سار ر�سيد 
روما 15 نقطة و��ستعاد �ملركز �لثامن بفارق �لأهد�ف �أمام 

�سا�سوولو.

مريتين�س ينقذ نابويل من اخل�سارة

اأنباء عن اإقالة لوبيتيغي القادمة وتعيني كونتي
��ستعد�د�ً لتويل تدريب ريال مدريد.منذ تعيني لوبيتيغي، وت�سري تقارير �إعالمية �إيطالية و�إ�سبانية �أن كونتي رف�س عر�سًا من ميالن �لإيطايل يف �لكال�سيكو �أمام �لغرمي بر�سلونة بخما�سية يف �أعقاب �سل�سلة من �لنتائج �ل�سلبية �لتي ر�فقت �لنادي �مللكي �لهزمية �لتاريخية �أمام بر�سلونة 1-5 ويعتزم تعيني �لإيطايل �أنطونيو كونتي وتقدميه �أم�س، وجاءت �لهزمية �ل�سحفي مبحطة »�أوند� ثريو« �لإذ�عية �إيدو بيد�ل �أكد �أن ريال مدريد �تخذ �لقر�ر باإقالة لوبيتيغي بعد مدربه جولن لوبيتيغي يف �ل�ساعات �لقادمة ويعنينّ �لإيطايل �أنطونيو كونتي مكانه، و�أ�سارت »�آ�س« �إىل بخما�سية �أمام بر�سلونة، حيث �أكدت �سحيفة »�آ�س« �ملقربة من نادي ريال مدريد �أن �لنادي �مللكي �سيقيل ي�ستعد ريال مدريد لإقالة مدربه جولن لوبيتيغي وتعيني �لإيطايل �أنطونيو كونتي مكانه بعد خ�سارة �لكال�سيكو 
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ت�سارلز لودفيج دود�سون

من ر�ضائل لوي�س كارول: الكتابة والريا�ضيات
لوي�س كارول هو �ل�سم �مل�ستعار �لذي �ختاره ت�سارلز لودفيج دود�سون، لين�سر به �أعماله، وهو مبدع »�ألي�س يف بالد �لعجائب« �ل�سهرية، وبد�أ �سـغـُفه بالعمل مع �لأطفال مع �أخوته وت�سـليتهم منذ �سغره، ثّم تنامى 
نتيجة عدة ظروف منها ما يقال عن معاناته من �لثاأثاأة و�لتوّتر عند �حلديث �إىل �لكبار، لذلك توجه للعمل مع �لأطفال وكتابة �حلكايات لهم، خا�سة مع بنات عميد �لكلّية �لتي كان يعمل بها مدر�ًسا للريا�سيات 

وبنات عميد �لكني�سة �لتي كان يرتادها.

ق.ث/وكالت

التي  الذاتية  �سريته  وتروي 
�سي�أتي  )كم�  عّمه  ابن  األّفه� 
الرابع  م�س�ء  يف  اأّنه  الحًق�(، 
ا�سطحب   1862 جويلية   من 
ت�س�رلز دود�سون، البن�ت الثالث 
ال�سغريات للدكتور ليدل، عميد 
كني�سة امل�سيح، يف جولة لركوب 
القوارب لثالثة اأمي�ل على نهر 
»فوللي  من  انطالًق�  الت�ميز 
الفتي�ت  نقطت  حينه�  بريدج«، 
ال�سغريات: »احِك لن� حك�ية«.. 
احلك�ي�ت  اأكرث  بذلك  فولدت 
اخلي�لية اإمت�ًع� يف ت�ريخ االأدب، 

»اآلي�س يف بالد العج�ئب«.
ولد ت�س�رلز دود�سون، املعروف 
قرية  يف  ك�رول  لوي�س  ب��سم 
وك�ن  اإجنلرتا،  يف  »ديرزبريي« 
من  مكونة  لع�ئلة  االأكرب  االبن 
اأحد ع�رش اأًخ� واأخت�ً لوالٍد ك�ن 
ت�س�رلز  در�س  ق�سي�ًس�.  يعمل 
دود�سون يف« ريت�سموند �سكول«، 
وتفّوق يف الري��سي�ت مم� جعله 
درا�سية  منحة  على  يح�سل 
يف  للدرا�سة  الع�رشين  عمر  يف 
كم� عمل   ،Christ College
الري��سي�ت  مل�دة  حم��رًشا 
ملق�الٍت  وك�تبً�  وم�سّوًرا 
ب�الإ�س�فة  �سي��سية  وكتيب�ت 

لكت�بة ال�سعر.
»كري�ست  كلية  يف  ك�رول  تخرج 
يف  اأك�سفورد  بج�معة  ت�سري« 
تدري�س  يف  وبداأ   ،1854 ع�م 
الري��سي�ت يف الكلية نف�سه� يف 
�سنة 1855، وق�سى معظم حي�ته 
يف هذه املهنة، حتى وف�ته �سنة 

.1892
�سنوات،  بثم�ين  وف�ته  بعد 
عّمه،  ابن  األّف   1898 �سنة  اأي 
�ستيوارت  واملعلم  الدين  رجل 
كوللنجوود كت�ًب� بعنوان »لوي�س 
ور�س�ئله«،  حي�ته  ك�رول: 
يف  االأوىل  للمرة  الكت�ب  �سدر 

�سفحة   474 يف   1898 دي�سمرب 
يّقدم  املتو�ّسط.  القطع  من 
الكت�ب  هذا  يف  كوللنجوود 
االأديب  حلي�ة  ب�نورامية  �سورة 
وخمت�رات  ة،  اخل��سّ الكبري 
من دف�تر يومي�ته، التي قّدمت 
ك�رول  لعبقرية  ك��سفة  �سورة 
تفوق  خي�لية،  عوامل  خلق  يف 
مل�س�كل  وو�سفه�  �سدقه�  يف 
حق�ئَق  وطبيعته،  االإن�س�ن 

احلي�ة اليومية.
ويف  الكت�ب،  مقدمة  يف 
ال�سفحة االأوىل يّقر كوللنجوود 
عقاًل  امتالكه  عن  بعجزه 
ّكنه  ميمُ ك�رول،  عقل  ي�س�هي 
�سخ�سية  جوانب  حتليل  من 
ويقول  احل�ملة،  الغ�م�سة  عّمه 
للج�نب   � عر�سً �سيقّدم  اأّنه 
ور�س�ئله،  يومي�ته  من  االأكرب 
غري  تق�سري  اأي  عن  معتذًرا 
من  جوانب  حتليل  يف  متعّمد 
يف  ـعــّواًل  وممُ الرّثية،  �سخ�سيته 
قراء  حّب  على  ذاته  الوقت 
ّكون  ممُ الكت�ب  له.  ك�رول  لوي�س 
ي�سبقهم  اأحد ع�رش ف�ساًل،  من 
فوتوغرافية  ال�سور  ب�أهّم  ثبتمُ 
كل  ي�سم  ك�رول.  حي�ة  ملراحل 
من  بعينه�  زمنية  مرحلة  ف�سٍل 
ميالده  ت�ريخ  من  تبداأ  حي�ته، 
يف 27 ين�ير 1832، وحتى وف�ته 
وذلك يف   ،1894 ج�نفي   14 يف 
كم، ال يتج�وز  ترتيب زمنّي حممُ
عن  تزيد  مدًة  الواحد  الف�سل 
خالله�  يّقدم  �سنوات،  ع�رش 
من  مرحلة  لكل  دقيًق�  و�سًف� 
مراحل حي�ة الك�تب الكبري. اإىل 
ج�نب التف��سيل البيبلوغرافية، 
معروفة  غري  جوانب  وتنوير 
ك�رول،  لوي�س  �سخ�سية  من 
للكت�بة  اجنذابه  �ِسـّر  وتف�سري 
اجلزء  يحوي  االأطف�ل،  اإىل 
ه�ئاًل  عدًدا  الكت�ب  من  االأكرب 
من الر�س�ئل، اأر�سله� ك�رول اإىل 
املدر�سة،  يف  ابنته  �سديق�ت 

كت�ب  ورد يف  م�  اأهم  وهي من 
كوللنجوود.

ق�سية  الر�س�ئل  هذه  بني  من 
واالختالف بني  الكت�بة،  ب�سة  حمُ
الكت�بة،  وعملية  القراءة  عملية 
يف  ك�رول  كتبه�  ر�س�لٍة  ففي 
�سنة 1885 اإىل اإحدى �سديق�ت 
ابنته، وهي �س�بة تمُدعي اإيديث 

ريك�س، يقول:
قد  تكونني  حني   .. »عزيزتي 
�سنًي�  وممُ ه�ئاًل  جهًدا  بذلِت 
ثّم  وحتليله،  م�  �سيٍء  فهم  يف 
يتن�بِك �سعوٌر ب�حلرية والتبلبل، 
الإّنِك  الفور،  على  توّقفي 
ب��ستمرارِك يف التفكري يف حّل 
اأّجلي  نف�سِك.  توؤذيَن  امل�س�ألة، 
ا�ستمّرت  واإذا  الغد،  اإىل  االأمر 
امل�سكلة ومل جتدي اأحًدا يحّل 
عن  النظر  ا�رشيف  االأمر،  لِك 
االأمر برّمته، وارجعي اإىل اجلزء 
ترتكيه  ال  لكن  تفهمينه،  الذي 
مثاًل،  لِك  �س�أ�رشبمُ  االأبد.  اإىل 
الري��سي�ت  اأدر�س  كنتمُ  حني 
يف اجل�معة، واأعمل على كت�ب 

عليه  العمل  ي�ستمّر  قد  جديد، 
اأواجه  اأ�سبوعني، ثّم  اأو  اأ�سبوًع� 
اأ�سعر  معّقدة،  ري��سية  م�س�ألًة 
وك�أنني قد انزلقت اإىل م�ستنقع 
ويظّل  حلّه�،  لعدم  الي�أ�س  من 

االأمر معقًدا من �سب�ٍح الآخر«.
اإىل  ن�س�ئحه  ك�رول  ويوا�سل 

�سديقه ابنته ق�ئاًل:
»ك�نت الق�عدة الذهبية عندي: 
اأن اأبداأ اإع�دة الكت�بة من جديد، 
اأجدين  ذلك،  اأفعل  حني  وكنتمُ 
حمّفز  ط�زٍج  بزخم  مدفوًع� 
ال،  ورمب�  احلمُب�سة،  لتج�وز 
احلقيقة  اأح�ول.  كنتمُ  ولكنني 
اأنني كتبت عدًدا من الكتب التي 

جّربت فيه� بداي�ت جديدة«.
ترتكي  ال  ث�نية،  »مالحظة 
حّل،  دون  ري��سية  م�س�ألة  اأبداً 
اأق�سد ال ت�ستمّري يف مراجعة 
حّل  دون  الري��سي�ت  درو�س 
م�س�ألة ري��سية توّقفِت اأم�مه�، 
االأمر  اأّن  جيًدا  تنّبهي  ولكّن 
القراءة  يف  مت�ًم�  خمتلف 
�س�أ�رشب  االأدب.  ع�مل  ويف 

اأنِك  لنفرت�س  اآخر،  مثاًل  لِك 
االإيط�لية،  ب�للغة  كت�ًب�  تقراأين 
ال  معّقدة،  عب�رًة  و�س�دفِت 
اأم�مه�،  طوياًل  وقًت�  تهدري 

اتركيه� ووا�سلي القراءة«.
اأّن  كوللنجوود  يالِحظ 
الن�سيحة ال�س�بقة مث�ٌل وا�سح 
على الـفرق بني عملية القراءة 
ف�مل�س�ألة  الكت�بة،  وعملية 
الكت�بة،  �س�أن  �س�أنه�  الري��سية 
تتطلّب منطًق� وروؤيًة وا�سحنينْ 
حّل  من  الك�تب  يتمّكن  كي 
امل�س�ألة الري��سية، اأو ب�الأحرى 
قنعة، يف حني  من �سنع حـبـكة ممُ
ال تقت�سي عملية القراءة ذلك؛ 
�سّق طريقه  الق�رئ  و�سع  ففي 
العب�رات  اأحرا�س  و�سط 
على  ت�أثري  دومن�  الغ�م�سة، 

ة. فهم حبكة الق�سّ
وك�أّن لوي�س ك�رول وهو يمُ�سدي 
ن�س�ئحه ك�أٍب اإىل �سديقة ابنته 
العب�رات  اأم�م  الوقوف  بعدم 
- يبعثمُ ف�إمّن�  املفهومة،  غري 
اإىل  بر�س�لٍة  ذاته-  الوقت  يف 

مف�ده�  ال�س�ّب«،  »الروائي 
عقبة  اأول  اأم�م  يقف  اأال 
خربته  �ستلهًم�  ممُ ت�س�دفه، 
للري��سي�ت،  ك�أ�ست�ذ  الطويلة 
اأواًل  يواجه  مل  اإن  ف�لروائي 
ب�أول اأية م�سكلًة تّت�سل مبنطق 
كت�بة  اأثن�ء  يف  االأحداث  بن�ء 
من  تـجـ�وَزه�  وقّرر  ة،  الق�سّ
ف�سوف  حّل،  اأو  مع�جلة  دون 
امل�سكلة/الثغرة  هذه  تظهر 
و�ست�سري  اآجاًل،  اأم  ع�جاًل  اإن 

زمًن�. �سداًع� ممُ
التي  الث�لثة  الن�سيحة  اأم� 
اإىل  ر�س�لته  يف  ك�رول  يّقدمه� 

اإيديث:
»..عليِك موا�سلة العمل ط�مل� 
ك�ن ذهنِك رائًق� و�س�فًي�، ويف 
فيه�  ت�سعرين  التي  اللحظة 
ب��سطراب اأفك�رِك وت�سّو�سه�، 
الفور،  على  التوّقف  فعليِك 
واإال  الراحة،  من  ق�سط  واأخذ 
على  الري��سي�ت  تتعلّمني  لن 
بذلك  ق��سًدا  رمب�  االإطالق«، 

تعلّم الكت�بة. 

ذكرى وفاة عميد الأدب العربى الدكتور »طه ح�ضني«
الفنية  االأو�س�ط  احتفت 
العربى  االأدب  بعميد  والثق�فية 
والذي  ح�سني«،  »طه  الدكتور 
يعد  حيث   ، وف�ته  ذكرى  حلت 
احلركة  يف  ال�سخ�سي�ت  اأبرز 
ومن  احلديثة،  االأدبية  العربية 
الع�مل  يف  التنوير  دع�ة  اأبرز 
العربي، وا�ستحق عن جدارة اأن 
يلقب بـ«عميد االأدب العربى«. 

يوم 15 نوفمرب  ولد طه ح�سني 
1889م، يف قرية الكيلو القريبة 
مدن  اإحدى  مغ�غة،  من 
ال�سعيد  يف  املني�  حم�فظة 
والده  اأدخله  مل�رش،  االأو�سط 
كمُت�ب القرية لل�سيخ حممد ج�د 

واحل�س�ب  العربية  لتعلم  الرب، 
وحفظه  الكرمي  القراآن  وتالوة 
اأ�ست�ذه  اأذهلت  يف مدة ق�سرية 
ك�ن  الذي  ووالده  واأق�ربه 
ي�سحبه اأحي�ًن� حل�سور حلق�ت 
الذكر، واال�ستم�ع اإىل عنرتة بن 

�سداد واأبو زيد الهاليل. 
واأ�سبح طه ح�سني ا�سًم� حمفوًرا 
قدمه  مل�  املثقفني  قلوب  يف 
ونقدية  فكرية  موؤلف�ت  من 
قرائه�  ا�ستح�س�ن  ن�لت  والتي 
االأعم�ل  هذه  معظم  وحتولت 
كم�  وم�سل�سالت،  اأفالم  اإىل 
حتى  خ�لدة  اأعم�له  اأ�سبحت 
االآن ويتداوله� الكثري من القراء 

يف خمتلف الفئ�ت العمرية.
وحر�س طه ح�سني على الكت�بة 
كثريا  حم�فظ�  وا�سح  ب�أ�سلوب 
على مفردات اللغة وقواعده�، 
ووجهت  الكثري،  اآراءه  واأث�رت 
االته�م�ت،  من  العديد  له 
يف  كت�به  �سدور  بعد  خ��سة 
ت�سدى  والذي  اجل�هلي  ال�سعر 
الفل�سفة  علم�ء  من  الكثري  له 
واللغة ومنهم: م�سطفى �س�دق 
ح�سني  واخل�رش  الرافعي 
وحممد  جمعة  لطفي  وحممد 
حممد  وحممود  اخل�رشي 

�س�كر وغريهم. 
علم�ء  من  عدد  ق��سى  كم� 

اأن  اإال  ح�سني  طه  االأزهر 
ثبوت  لعدم  براأته  املحكمة 
االإ�س�ءة  به  ق�سد  راأيه  اأن 
للقراآن،  اأو  للدين  املتعمدة 
»يف  اإىل  كت�به  ا�سم  فعدل 
منه  وحذف  اجل�هلي«  االأدب 
اخذت  التي  االأربعة  املق�طع 
دعوته  يف  ا�ستمر  ولكن  عليه، 
م�  برغم  والتحديث  للتجديد 
تعر�س له من مع�ر�س�ت، فقدم 
متيزت  التي  االآراء  من  العديد 
وال�رشاحة،  ال�سديدة  ب�جلراأة 
واملفكرين  االأ�سالف  من  اأخذ 
يف  التقليدية  طرقهم  واالأدب�ء 
تدري�س االأدب العربي، كم� دع� 

الن�سو�س  تو�سيح  اأهمية  اإىل 
واأث�ر  للطالب،  االأدبية  العربية 
�سجة  اجل�هلي«  »ال�سعر  كت�به 

كبرية وهذا م� توقعه.
ون�ل طه ح�سني من��سب وجوائز 
يف  م�رش  متثيله  منه�  �ستى، 
امل�سيحية  احل�س�رة  موؤمتر 
فلورن�س�  مدينة  يف  االإ�سالمية 
وانتخ�به   ،1960 �سنة  ب�إيط�لي� 
الهندي  املجل�س  يف  ع�سوا 
واالإ�رشاف  الثق�يف،  امل�رشي 
العربية  الدرا�س�ت  معهد  على 
واختي�ره ع�سوا حمكم�  العلي�، 
الطلي�نية  االأدبية  الهيئة  يف 

وال�سوي�رشية.

امل�رشية  احلكومة  ر�سحته  ك� 
�سنة  ويف  نوبل،  ج�ئزة  لنيل 
اجلزائر  ج�معة  منحته   1964
ومثله�  الفخرية،  الدكتوراة 
ب�سقلية  ب�لرمو  ج�معة  فعلت 
ويف   .1965 �سنة  االإيط�لية، 
ال�سنة نف�سه� ح�سد طه ح�سني 
بقالدة النيل، اإ�س�فة اإىل رئ��سة 
ع�م  ويف  العربية،  اللغة  جممع 
مدريد  ج�معة  منحته   1968
�سه�دة الدكتوراة الفخرية، ويف 
راأ�س جمل�س احت�د  �سنة 1971 
الع�مل  يف  اللغوية  املج�مع 
لنيل  ور�سح من جديد  العربي، 

ج�ئزة نوبل.
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عن م�ؤ�ش�شة بتانة للن�شر

كتاب جديد للدكتورة نان�سى اإبراهيم 
بعنوان »بناء املفارقة فى البالغة العربية«

م�ؤ�س�سة  عن  قريبًا،  ي�سدر 
جديد  كتاب  للن�رش،  بتانة 
اإبراهيم  نان�سى  للدكت�رة 
فى  املفارقة  »بناء  بعن�ان 
فى  العربية«وجاء  البالغة 
احتل  »وقد  الكتاب  مقدمة 
بارًزا  حيًزا  الثنائيات  نظام 
فى تفكري الإن�سان عرب ع�س�ر 
خمتلفة، وانطالًقا من فكرة اأن 

كل �سئ فى ال�ج�د يحمل معه 
�سعبة  احلياة  بدت  نقي�سه، 
فكرة  عن  مبعزل  التف�سري 
الأ�سداد و الثنائيات، فقد نرى 
العبث فى احلقيقة، واجلد فى 
ال�سقاء،  فى  وال�سعادة  الهزل، 
الالمعق�ل،  فى  واملعق�ل 
وعلم   ، العامل  جهل  نرى  وقد 
ونظًرا  وغريها.   ، اجلاهل 

عاد  الثنائيات،  هذه  لأهمية 
امل�سطلحات  بهذه  الهتمام 
مب�سطلح  مايعرف  حتت 
فى  تتبدى  والتى  »املفارقة«، 
بال�ج�د  تت�سل  �ستى  مظاهر 
تنعك�س  ثم  ومن  واملجتمع، 
واأ�سل�ب  الأدب.  فى  �س�رها 
الأ�ساليب  من  املفارقة 
ي�ستخدمها  التى  البالغية 

الأدباء واملبدع�ن فى التعبري 
عن اأفكارهم، وقد ياأخذ كثرًيا 
كالتهكم  والأن�اع  الأ�سكال  من 

الكتاب  هذه  وفى  وال�سخرية، 
تتابع الدكت�رة نان�سى اإبراهيم 
بالر�سد والتحليل، عرب درا�سة 

واأ�ساليب  ر�سينة، طرق  علمية 
فى  املفارقة  بناء  واأ�سكال 

البالغة العربية.
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عن دار الطليعة اجلديدة ببريوت

»املبارزة.. باك�ستان على م�سار رحلة 
القوة الأمريكيةط

�سدر م�ؤخًرا عن دار الطليعة اجلديدة ببريوت٬ اأحدث كتابات املفكر 
الربيطانى من اأ�سل باك�ستانى طارق علي٬ حتت عن�ان »املبارزة.. باك�ستان 

على م�سار رحلة الق�ة الأمريكية«، ومن ترجمة ح�سني على، وجاء فى 
ل الغرب اأن يرى باك�ستان من خالل نظرة اأحادية.  مقدمة الكتاب: »يف�سِّ

تعطى �سحف الأوروبيني والأمريكيني ال�سماليني انطباًعا باأن امل�سكلة 
الرئي�سية - اإن مل تكن ال�حيدة - التى ت�اجه باك�ستان، هى ق�ة امللتحني 

املتطرفني املتخفني فى ك�سمري الهندية، الذين، - كما ترى تلك ال�سحف- 
على و�سك ال�سيطرة على البالد. على هذا الأ�سا�س، فاإن ما اأوقف الإ�سبع 

اجلهادية من اإيجاد طريقها اإىل الزناد الن�وى، ه� اجلرنال م�رَشّف. كان 
وا�سًحا فى عام 2007 اأن اجلرنال رمبا يغرق فى بحر من امل�ساكل؛ لذلك 

دفعت وزارة اخلارجية الأمريكية ط�ق جناة منف�ًخا اإىل حدوده الق�س�ى فى 
هيئة بنازير ب�ت�، لكن البع�س كان�ا يت�ساءل�ن، منذ عدة �سه�ر قبل ماأ�ساة 

اغتيالها فى دي�سمرب 2007، فيما اإذا كانا �سيغرقان �س�ًيا؟«.

�سدور ترجمة رواية »�سيدتان 
جادتان« للكاتبة الأمريكية جني بولز
�سدور ترجمة رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني ب�لز�سدور 

ترجمة رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني ب�لز  ت�سدر دار 
»الكتب خان«، رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني ب�لز، عن 

ترجمة وائل ع�رشى وت�رشد الرواية ق�سة �سديقتني تعيدان اكت�ساف 
نف�سيهما عرب جتربتني غاية فى اخلط�رة. »كر�ستينا ج�يرجن« و»فريدا 

ك�برفيلد«، اأولهما عان�س ثرية، والأخرى متزوجة، تبيع الآن�سة »ج�يرجن« 
منزلها الذى ورثته عن عائلتها وترحل لالإقامة فى بيٍت متهالك فى 

اإحدى اجُلزر امل�ح�سة، لتت�رط فى عدد من العالقات املرتبكة مع رجال 
غريبى الأط�ار.وتنطلق ال�سيدة »ك�برفيلد« مع زوجها فى رحلٍة بحرية  

الق�س�ة والتمركز ح�ل الذات. تلتقيان فى النهاية، بعد التجربة، لتُح�سيا 
خ�سائرهما الرواية مفعمة بال�سخرية والغم��س، وتفكك العامل املتداعى 

لن�ساء الطبقة الأر�ستقراطية، مبي�لهن الف��س�ية واإح�سا�س الغرتاب الذى 
يكتنف حياتهن.

�سدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد 
نا�سر »حياٌة ك�سرٍد متقطع«

�سدور طبعة جديدة من دي�ان اأجمد نا�رش »حياةٌ ك�رشٍد متقطع«�سدور 
طبعة جديدة من دي�ان اأجمد نا�رش »حياةٌ ك�رشٍد متقطع« عن الهيئة 

العامة لق�س�ر الثقافة امل�رشية، �سدرت طبعة جديدة من دي�ان اأجمد 
نا�رش »حياةٌ ك�رشٍد متقطع«، يق�ل نا�رش فى تقدميه للدي�ان: »وقعُت 

مثل غريى فى هذا اللتبا�س الذى جعلنا نكتب ق�سيدة لها �سكل ق�سيدة  
، ورمبا على ال�سعرية  ق�سيدة نرث، حتى �سدر هذا الدي�ان طارحاً علَيّ

العربية، �س�ؤالً مل يربح مذ ذاك: اأهذه ق�سيدة نرث، اأم اأقا�سي�س؟ �سعر، 
اأم حكايات مبت�رشة؟ مل يكن �سهاًل تقّبل ن�س��س هذا الدي�ان باعتبارها 
ق�سائد، وق�سائد نرث بالتحديد، لأن ال�سكل ال�سائد لق�سيدة النرث العربية 
له هيئة ق�سيدة التفعيلة متاماً. نرثيتها عند من يكتب�نها تاأتى من غياب 

ال�زن لي�س اإل«.

الكاتبة  اآية �شعيدي جلريدة ال��شط 

الكتابة بالجنليزية انفتاح على عوامل جمالية جديدة
حاورها / اأ . خل�شر . 

بن ي��شف
 

العليا  باملدر�سة  طالبة 
لالأ�ساتذة بق�سنطينة و كاتبة 
الجنليزية..  باللغة  تطرح 
الجنليزي  بالأدب  مهتمة 
اأطمح  املعا�رش  و  القدمي 
لإي�سال ر�سالة للقراء... باأن 
اأي اإن�سان ي�ستطيع الكتابةو 

اأن املطالعة �رشورية

م�هبتك  اكت�ساف  مت  متى 
الظروف  �ساعدتك  وهل   ،

املحيطة بك يف تنميتها ؟

لكن  كتبت...  لطاملا 
يف  اكت�سفت  م�هبتي 
مرحلة املت��سط كنت اأكتب 
يف  لكن  حينها...  بالعربية 
الجنليزية  تبنيت  الثان�ية 
نعم   ، فيها  بارعة  لأنني 
الظروف �ساعدتني كثريا يف 
الكتابة...  فجميع خ�اطري 

من حم�س التجربة

ماهي الق�شية التي 
يعاجلها قلمك ؟

التي  للق�سايا  بالن�سبة 
هي   .. قلمي  يعاجلها 
فقط  اأنا   ... متعددة 
الأ�سياء  النا�س  مع  اأ�سارك 
جمتمعنا  يف  نعي�سها  التي 
كل  اأن  هي  ر�سالتي  و  هذا 
هناك  دام  ما  ممكن  �سيء 
النا�س  اأحث  اأنا   ، عزمية 
اأف�سل  لأنها  الكتابة  على 

من الكالم
ال�سعراء  الكتاب  هم  من 
يف  كتبهم  اأثرت  الذين 

فكرك وتفكريك ؟ 
علي  تاأثريا  الأكرث  هما 
 Rupi kaur Atticus و 
على  اأثروا  الذين  ال�سعراء 

كتاباتي كرث لكن 
 Abbi Glines Tijan و 

بالن�سبة للكتاب هناك

لعامل  ول�جك  كان  ملاذا 
الكتابة من باب ال�سعر ؟

ال�سعر بالن�سبة يل ه� عامل 
اأرك�س اإليه عندما ل اأجد ما 
ي�سعدين ت�ستطيع الق�ل انه 
ملجاأ ي�سمني حني احتاجه 
لطاملا كان حلمي اأن اأ�سبح 
�سجعتني  عائلتي  كاتبة.. 
على هذ و لطاملا رغبت اأن 
اأعرب بقلمي عما ل اأ�ستطيع 
اأنا  ق�له ، فكرتي هذه هي 
اأ�سارح نف�سي و النا�س مبا 

مل ينطقه ل�ساين 

حدثينا عن اإ�شدارك 
وكيف جاءتك الفكرة 
، وما امل��ش�عات التي 

تطرقت اإليها ؟

لعدة  يتطرق  هذا  كتابي 
ن�س��س  هناك  م��س�عات 
احلب   ، املراأة  عن  �سعرية 
الفراق  الأمل   ، ال�سداقة   ،

كتابي   ، الأمل    ، امل�ت   ،
هذا ي�سمل عدة ن�احي من 

احلياة 

ما راأيك يف راهن ال�شعر 
اجلزائري ؟ 

اأطالع  ل  اأنا  �رشاحة 
جزائريني  كتاب  اأو  ل�سعراء 
هذا  تغيري  يف  اأرغب  لكن 
وجدت  ما  فيه  اأجد  لرمبا 
واإن  الإجنليزي  الأدب  يف 
دي�ان  يل  �سيك�ن  اهلل  �ساء 
اأعمل عليه  اأنا  اآخر  �سعري 

حاليا

كلمة ختامية ؟ 

كتابي عند  يك�ن  اأن  اأمتنى 
على  �سكرا  و  ظنكم  ح�سن 
ت�رشيفي باإبدائكم الهتمام 
اأنا حقا ممتنة  ت�رشيفي  به 
يل  جناح  اأي  و  جميعا  لكم 
لنفخ  ف�سكرا  ب�سببكم  ه� 

الروح يف كتاباتي

مقاطع من ق�شيدة لل�شاعرعا�ش�ر ب�كل�ة:

لذاكرة البحر ارجتاج حزين
ول م�ج يقدمني للربيع

تفا�سيل  يف  اأذكرها  كلما 
احلكاية

اأبكي ... واأ�سيع
ال�سباح  ل�ساطئ  اأهدي 

�س�رتها
وتهديني قه�ة ال�ساد�سة 

ملح ال�داع ودمع الغياب وحلم 
ال�سقيع

ط�حني هذا ال�ريد
ما �رش ل� تعل� هامتي قليال

العمر  ربيع  يف  لتالم�س 
اأغ�سانها

اأنا ل ي�سغلني م�ج الق�سيدة
يف  املغرو�س  بحرها  اأق�سد 
يف  اأو   ، العجاف  م�ا�سمنا 

خفايا الكالم
الينابيع  اأن  الرياح  تدري 
تفاخر  كي  الرباعم  حتتاج 

بازدهاء غرور الغمام
تدري الزه�ر اأن الطلع يحتاج 

الن�افذ
كي ت�سري خارطة الطريق

حيثما ت�سري ب��سلة الغرام
وتدري فاتني اأين اأحتاج كفها 

كلما راودين عط�س اجلهات

كل  ي�سائلني  ليل  عذبني  اأو 
�سباح عن جدوى الظالم

احلب  فاكهة  اخليانة  واأن 
اأحيانا

تعلقت بحبل احلنني ..
باجتاه  وردتي  اأدحرج  ورحت 

مرايا 
يف  ظلنا  تعك�س  تعد  مل 

ال�سط�ر
بج�ار  قمر  على  ت�كاأت 

القلب
الروح  �رشفة  من  اأرقب 

اأنفا�سها

بعد قليل تطل جنمتي فيبتهج 
الق�سري  العمر  ويفتح  امل�ساء 
اأب�ابه للحب�ر عف�ا �سادتي ..
اعتذاري  تقدمي  �ساأعيد 

لأوراق الت�ت
�سيفه  عانقني  �ساطئ  ولأول 

يف ربيع العمر الطائ�س
ب�سمة  عا�سقا  �سريتني  حني 

ماكرة
لرع�د خا�سمت برقها

املهب  مفارق  �رشدتها  حني 
يف ف�س�ل احلكاية العابرة

�ساأعيد تقدمي اعتذاري
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على اجلزائر النهو�ض بالكتاب اجلامعي 
وترقية اللغة الأمازيغية عرب الأكادميية

.      رئي�س اجلمهورية  يكرم الروائي ال�صيني مويان بو�صام« الأثري« 

حكيم مالك

�أحمد   دعا  �ل�سياق   ذ�ت  ويف 
�لكتاب  تطوير  �إىل    �أويحي 
�لنهو�ض  طريق  عن  �جلامعي 
بالن�رش �جلامعي  من طرف ديو�ن 
�ملطبوعات �جلامعية  �ملتو�جد 
و�لذي   �سنة   50 من  �أزيد  منذ  
كبري�  �هتماما  �لدولة   توليه 
�الحتياجات  تلبية  بغية  وذلك  
مليون طالب  �ملعرفية الأكرث من 

موؤ�س�سات  خمتلف  يف  م�سجل 
كما  �جلز�ئر  يف  �لعايل  �لتعليم 
طالب  ب�رشورة م�ساعدة �لطالب 
�أ�ساد   �أين  �جلامعية    و�لعائلة 
�لديو�ن   باأ�سعار  �الأول   �لوزير 
و��سفا �إياها باملعقولة  لتكون يف  
متناول  �لقدرة �ل�رش�ئية للطالب  
�جلامعي و�لتي �ست�ساهم  ح�سب  
يف  �جلز�ئرية  �حلكومة  رئي�ض 
�لكتب  ��ستري�د  ن�سبة    تخفي�ض 

�لعلمية و�جلامعية من �خلارج  .

�أويحي  عرب   �لباناف  جناح  ويف 
�لثقافة  تكون  �أن  �أمله  عن 
ج�رش� للتو��سل » بتغيري �ل�سورة 
�الإفريقية  �لقارة  عن  �لنمطية 
لللح�سارة  �لكثري  �أعطت  �لتي 
�أيام قليلة  �الإن�سانية » وهذ� بعد 
�لثالثة  �لدورة  �أعمال  �ختتام  من 
�مل�سرتكة  �الإفريقية  للجنة 
لل�سباب و�لثقافة و�لريا�سة  �لتي 

�حت�سنتها  �جلز�ئر موؤخر�   .
من  كبري�  �سكر�  تلقت  �جلز�ئر 

فل�سطني  دولة  �سفري  طرف 
�أكد  �لذي  عي�سى  لوؤي  باجلز�ئر 
قبل  من  دعما  تلقت  بالده  �أن 
�لتي  �جلز�ئرية   �لثقافة  وز�رة 
وزع  عنو�ن   2000 بطبع  تكفلت 
منها 1000 كتاب يف فل�سطني ومن 
�ل�سعرية  �الأعمال  عناوين   بني 
و�لنرثية  �لكاملة ملحمود دروي�ض  
�أعالم فل�سطني  �إ�سافة مو�سوعة 
ملحمد عمر حمادة وكتاب تاريخ 
�إعد�د  من  �الأق�سى  �مل�سجد 

�لدكتور حممد ها�سم غو�سة .
�ل�سيني  �الأديب  تكرمي  مت  ولقد 
مويان �حلا�سل على جائزة نوبل 
طرف  من     2012 �سنة  لالآد�ب 
�جلمهورية   ورئي�ض  �جلز�ئر  
باأعلى  بوتفليقة   �لعزيز  عبد 
و�سام للعبقرية �الأدبية  و�ملتمثل 
يف  وهذ�    « �الأثري   « و�سام  يف 
�جلز�ئر  �سالون  فعاليات  �فتتاح 
�لدويل للكتاب �سيال 23    و�لذي 

يتز�من مع �الحتفال  بالذكرى �ل 
�لعالقات �جلز�ئرية  الإر�ساء    60
�أن  �أويحي  موؤكد�  �ل�سينية  
للتعاون  قوية  لبنة  ي�سع  بوتفليقة 
هذ�  ويف  �لبلدين،   بني  �لثقايف 
عز  �لثقافة  وزير  دعا   �ل�سدد 
�لدين ميهوبي �إىل �لتعاون �لثقايف 
�ل�سني  مع  �خلرب�ت  وتبادل 
و�لثقافة  �الأدب  جماالت  يف 

و�لرتجمة . 

اإ�صكالت فكرية

 الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
 ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

ي�سارياً؟  �الإن�سان  يكون  كيف 
�لي�ساري  �لفكر  يعنيه  �لذي  ما 
يف  �لي�سار  �أهل  هم  من  حتديد�ً؟ 
�الألفية �لثالثة؟ ما �لفرق بني �لي�سار 
�ملتع�سب و�الإ�سالم �ملت�سدد؟ هل 
�لي�سار �لعربي موجود حقاً ب�سكل 
رمزي،  ب�سكل  �أو  ملمو�ض،  ح�سي 
�أم  حزبية  �أم  تاريخية  ب�سورة  �أو 
مبو�قف  موجود  �أو  �أيديولوجية، 
�أم  فكرية،  كمنظومة  �أم  �سيا�سية، 

موجود باالنتماء و�لتحزب؟
�لفكر  ومذ�هب  مد�ر�ض  �إن 
متنوعة  و�ل�سيا�سي  �لفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  �لي�ساري  �ل�سيا�سي 
تيار�ت �لي�سار �ال�سرت�كي، �لي�سار 
�ملارك�سي  �ل�سيوعي،  �لليرب�يل، 
�ملاوي،  �لرتوت�سكي،  �للينيني، 
�لي�سار  ديني،  و�لال  �لديني 

�الإ�إ�سالمي، �لي�سار �مل�سيحي.
��ستثناًء،  لي�ض  �لعربي  �لي�سار 
فكري  طيف  ذو  ي�سار  فهو 
�ل�سيوعي،  �لي�ساري  هناك  و��سع، 
�ملارك�سي  �لقومي،  �ال�سرت�كي، 
ديني،  ي�سار  �ملاوي،  �للينيني، 
لدى  �مليول  وتتعدد  ملحد. 
�أحز�ب  فهناك  �لعربي،  �لي�سار 
ي�ساريون  و�أفر�د  عربية  ي�سارية 
�لرو�سي،  للي�سار،  مييلون 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 
�الأفريقية.  للتجربة  �لالتينية، 
�لت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذ� 
�لذهني و�لفكري هو �سمة �لي�سار 
�لعربي ب�سبب �ختالف مرجعياته 

حتوله  �إىل  �أدى  مما  �لنظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
�أ�سالة. وهو �لي�سار �لذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
�لعربية �لتاريخية �أية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن و�حدة من �أبرز 
�الأزمات �لوجودية للي�سار �لعربي 
يقدم  �أنه  من  �لرغم  فعلي  عامة. 
�إال  عربي  ي�سار  �أنه  على  نف�سه 
�أفكار�ً ونظريات غريبة  �أنه يقدم 
متاماً، بل ومتناق�سة مع �ملوروث 
�لعربية،  لل�سعوب  �الجتماعي 
�أهم  جتاهل  حد  �إىل  و�سلت 
عن�رش ثقايف لدى �سعب �ملنطقة 
عزوف  �إىل  �أدى  مما  �لدين،  وهو 
�لي�سار،  يقدمه  ما  كل  �لنا�ض عن 
على  غريب  قادم  �عتربوه  حيث 

و�قعنا.

يف فقه النقد

�ملياه  يف  �الأحجار  نرمي  نحن 
�آ�سن  هو  ما  لتحريك  �لر�كدة 
ون�سعى  �الأفكار  م�ستنقع  يف 
�لتخلف  ثقافة  من  �النعتاق  �إىل 
�لتميز  ثقافة  �إىل  و�لتقوقع 
و�الإبد�ع و�لتجدد. �إن دق �الأبو�ب 
�لنقد  وممار�سة  �الأ�سئلة  وطرح 
�لنو�فذ  فتح  و�سيا�سة  و�ملر�جعة 
�أمام �لروؤو�ض، هي ممار�سات توؤدي 
�إىل جتدد �الأفكار و�لطاقات، و�إىل 
تدفق �الإبد�ع و�حللول �لتي ت�سكل 
�ملمر �لرئي�سي للتغيري �ملجتمعي، 

و�أهم �أ�رش�ر �لتفوق و�لتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
�لي�سارية  و�ل�سلوكيات  �الأفكار 

�لتي  و�لتحررية  �ملنغلقة،  غري 
�لب�سطاء  �لنا�ض  هموم  �إىل  تنحاز 
�إيجاد  �إىل  وتعمل  وتطلعاتهم، 
�لذي  �لي�سار  مل�سكالتهم،  حلول 
وعن  و�لتطور،  باحلرية  يوؤمن 
يتبنى  �لذي  �ملنفتح  �لي�ساري 
ويحارب  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  قيم 
�لفوقي  �لي�سار  عن  ولي�ض  �لظلم، 
�الأفكار  عن  وال  و�لنخبوي، 
ترف�ض  �لتي  �ملتزمتة  �لي�سارية 
�لتجدد، وال عن �لي�ساريني �لذين 
�لطغاة ويد�فعون  يقفون بجانب 

عنهم.

موطن الي�صار اجلديد

معظم �لي�ساريني �لعرب �أ�سبحو� 
فيما  �لدينية  لل�سلفية  �أ�سبه 
يرتبط باأ�سلوب فهمهم وقر�ءتهم 
متم�سكني  فهم  لالأحد�ث، 
كل  فقدت  و�سعار�ت  بنظريات 
منذ  �ملعا�ض  بالو�قع  �سلتها 
يكلف  مل  منهم  و�لكثري  �سنني. 
نف�سه لالآن عناء تفقد ما يجري 
�أ�سري روؤية مل يعد  حوله، �إذ ظل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا 
�ملت�سارع بالتحوالت �الجتماعية 

و�القت�سادية و�ل�سيا�سية.
يف  �لي�ساري  �لفكر  فاجعة  �إن 
هذ�  �أحز�ب  �أن  �لعربي  �لعامل 
�أن  عنهم  غاب  وقادته  �لفكر 
يف  �لكبار  �لفكر  هذ�  ُمنظري 
�أن  من  يحذرون  كانو�  �لغرب 
جممل �حلركة �لي�سارية �لعاملية 
م�ستنقع  نحو  تنزلق  بد�أت  قد 
�جلمود، حتى قبل �نهيار �الحتاد 

�ل�سوفيتي بوقت طويل، وحذرو� 
�لكارثية لقيام  �لنتائج  كذلك من 
جميع  تكفري  يف  �لي�ساري  �لفكر 
�أن  بحجة  �لفل�سفية،  �ملذ�هب 
�ألغت ما  �لفل�سفة �ملارك�سية قد 
قبلها. وهذ� متاماً ما يفعله �لفكر 
يحاول  �لذي  �لديني  �ل�سلفي 
و�قع  على  فكري  موروث  فر�ض 
�الأيديولوجيا  تُعترب  �إذ  مغاير. 
مبثابة  �لي�ساري  �لفكر  عند 
وهي  فيها،  جد�ل  ال  م�سلمة 
�سيء.  كل  تف�سري  على  قادرة 
دين  �الأيديولوجيا  ت�سبح  بهذ� 
جديد بامتياز، فهي تتبنى فكرة 
حولها  جتمع  �إميانية  م�سلمات 
معتنقي  من  طائفية  ع�سبية 
�أنها  وتتدعي  �الأفكار،  هذه 
�ل�سورة  وبهذه  و�قعية.  �أفكار�ً 
�لي�سارية  �الأيديولوجية  تبّني  يتم 
�لعرب  �لي�ساريني  قبل  من 
�الأفكار  ف�سل  بعد  و�أحز�بهم، 
تتمحور  �لتاريخي.  �سياقها  عن 
�لفكرة  حول  �لي�سارية  �لفكرة 
�لطبقة  �أن  تعترب  �لتي  �ل�سيوعية 
يف  �لقائدة  �لطبقة  هي  �لعاملة 
�لفل�سفة  عرب  ومكلّفة  �ملجتمع 
�ملادية باإنقاذ �لعامل، و�أن جميع 
�الجتماعية  و�ل�رش�ئح  �لطبقات 
�الأخرى عليها �أن تتبعهم. ح�سناً، 
�لفا�سي  بالفكر  هذ�  يذكركم  �أال 
�لذي يوؤمن باأن خال�ض �لب�رشية 
ح�رشياً،  �الآري  بالعرق  مرهون 
�الأخرى هي  �الأعر�ق  و�أن جميع 
�خل�سوع  وعليها  �أدنى  �أعر�ق 

لهم.
وكذلك حال �أ�سحاب �الأيديولوجية 
�ملت�سددة  �ل�سلفية  �لدينية 

على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ  �لتي 
للنا�ض.  �ملنقذون  �أنهم  �أ�سا�ض 
هو:  �الآن  �إحلاحاً  �الأكرث  �ل�سوؤ�ل 
�أن  �لعرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  �لبديهية  ي�ستوعبو� �حلقائق 
�لعوملة  نعي�ض يف ع�رش  �أ�سبحنا 
عربة  �القت�سادية  و�لتكتالت 
�ل�رشيع  �لتطور  وع�رش  للقار�ت، 
يف �لتكنولوجيا وو�سائل �لتو��سل، 
�لتطور  هذ�  مع  ميكن  ال  و�أنه 
�لقرن  وعقلية  باأفكار  �لتم�سك 
�لقرن  حتى  وال  ع�رش،  �لتا�سع 
�لع�رشين؟ هذ� بب�ساطة الأن �لكثري 
قد  و�مل�سلمات  �لنظريات  من 
حدثت  �لتي  �لتطور�ت  جتاوزتها 
�لب�رشية.  �ملجتمعات  عمق  يف 
�لي�ساريني  �أ�سيب معظم  هل حقاً 
�لروؤية مينعهم  يف  بت�سلب  �لعرب 
�لفكر  يف  و�حد�ً  كتاباً  قر�ءة  من 
�سّدة  �أن  �أم  �حلديثة؟  �لفل�سفة  �أو 
و�الأيديولوجية  �لفكرية  �لع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  و�حلزبية 
يظنون �أنه ن�سال �سد �المربيالية 
حقيقته  يف  هو  فيما  �لعاملية، 
مر�ض ع�سال ��سمه » وهم �إعادة 
وهو  �لور�ء«  �إىل  �ل�ساعة  عقارب 

مر�ض ال �سفاء منه كما تعلمون.
�لي�سار  على  �لتي  �حلقائق  �أهم 
�أن  �أمامها  يتوقف  �أن  �لعربي 
هناك و�قعاً جديد�ً فر�سه طغيان 
�لعوملة وتطور و�سائل �الت�ساالت، 
و�أن هناك �أدو�ت جديدة للتو��سل 
بني �لب�رش وخماطبتهم �أهم كثري�ً 
يرفعها  �لتي  �ل�سعار�ت  كافة  من 
هذ� �لي�سار و�أخطر، وعلى �جلميع 
�ملعطيات  هذه  مع  يتعامل  �أن 
�أينما  �جلديدة مبا فيه �لي�ساريني 

وجدو� بكل وعي وم�سوؤولية.
من جهة �أخرى على �لي�سار �إدر�ك 
�أن ق�سية حتقيق �ملهام �مل�سريية 
تعد  مل  و�الأمم  لل�سعوب  �لكربى 
»�لربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
و�أحز�بها. ومع �حرت�منا وتقديرنا 
�أن  �إال  �لعاملة،  للطبقة  �لكبري 
�لتاريخية  و�ملتغري�ت  �لتطور�ت 
�لتي �أ�سابت �ملجتمعات �لب�رشية 
�لطليعي  دورهم  �لعمال  �أفقدت 
تقود  �أن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 
و�القت�سادي  �الجتماعي  �لتغيري 
من  ثم  �لعاملي.  و�ل�سيا�سي 
ما  على  باأن  �لقول  �الأهمية  بالغ 
يقوم  �أن  �لعربي  �لي�سار  من  بقي 
مبقاربات جديدة للو�قع، تبد�أ يف 
و�إرجاع  �الأ�سا�سية،  �الأ�سئلة  طرح 
�الإ�سكاليات �إىل جذورها، ثم �إعادة 
و�لتطلعات  �الأهد�ف  �سياغة 
�لتي  �لتحوالت  مع  يتالءم  مبا 
�ملنطقة،  تز�ل-  وما   – �سهدتها 
خمتلفة  �سيغ  بابتد�ع  و�لقيام 
�الأيديولوجي  �ال�ستبد�د  ملقاومة 
�لبلد�ن  يف  و�لديني  و�ل�سيا�سي 
�ملدنية  �حلقوق  و�نتز�ع  �لعربية، 
لل�سعوب �لعربية يف �لعي�ض بكر�مة 
مدنية  جمتمعات  وبناء  وحرية، 
جلميع  مت�ساوية  حقوق  ت�سمن 
�ملو�طنني بغ�ض �لنظر عن �لعرق 
�أو �لدين �أو �ملذهب �أو �لطائفة. 
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  حمدود  عدد  هناك  �إن  نقول 
معظمهم  �لي�ساريني  �ملثقفني 
حظو�  �لذين  و�أكادمييني  كّتاباً 
م�سرية  يف  الأدو�رهم  بالتقدير 
لنيل  �لعربية  �ل�سعوب  ون�سال 

حريتها وبناء �لدولة �ملدنية.

افتتح اأم�س الوزير الأول اأحمد اأويحي فعاليات �صالون اجلزائر الدويل للكتاب �صيال 23 بق�صر املعار�س  ال�صنوبر البحري باجلزائر العا�صمة والذي كان 
مرفوقا بوفد وزاري  يتقدمهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  ع�صو اللجنة املركزية ونائب وزير الثقافة ال�صيني  لكون جمهورية  ال�صني ال�صعبية  �صيفة 

�صرف هذه الطبعة يف 2018  والتي تتزامن مع الحتفاء  بالذكرى ال 60 لإر�صاء العالقات  اجلزائرية ال�صينية    فلقد زار  اجلناح اخلا�س بالعار�صني  
ال�صينني   وطاف بني اأرجاء املعر�س وزار جناح  املجل�س الأعلى للغة العربية  وزار جناح املحافظة ال�صامية لالأمازيغية قائال اأويحي اأنه رغم ما يقوم به 

رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  من جمهودات  لرتقية اللغة الأمازيغية  مازلنا ن�صمع بع�س الأ�صوات ترتفع  لإثارة  البلبلة التي تثار حول هذه 
اللغة الر�صمية ،م�صريا اأن املحافظة ال�صامية لالأمازيغية �صتكون مرافقة يف عملها مع    الأكادميية اجلزائرية للغة الأمازيغية  التي �صتكون قبل نهاية 

ال�صنة يف اإطار حديثه مع �صي الها�صمي ع�صاد الأمني العام للمحافظة ال�صامية لالأمازيغية .



ما هي امليالنوما وما العالمات املبكرة لهذا ال�سرطان؟
�إيديث  جامعة  يف  علماء  طور 
فح�ص  �أ�سرت�ليا  يف  كو�ن 
مل�ساعدة  �سمم  ثوريا،  دم 
جمال  يف  �ملتخ�س�سني 
�ل�سحة على حتديد �لعالمات 
�مليالنيني،  للورم  �ملبكرة 
�لأور�م  �أنو�ع  �أ�سد  �أحد  وهو 
بحث  �أثبت  وقد  �جللدية 
جملة  يف  ن�رش  �لذي  �لعلماء 
»Oncotarget«، �لأربعاء 18 
جويلية، �أن �لفح�ص قادر على 
ت�سخي�ص �ل�سابة بامليالنوما 
و�سدد  مبكرة.  مرحلة  يف 
�لدم  فح�ص  �أن  على  �لعلماء 
»�سابقة عاملية« من  يعد  هذ� 
�ساأنها �إنقاذ �لكثري من �لأرو�ح 
�لتعرف  �لب�رشية، حيث ميكنه 
على �خلاليا �ملناعية �مل�سادة 
�جل�سم  ينتجها  �لتي  �لذ�تية 
يف  �ل�رشطان  منو  ملكافحة 

مر�حله �ملبكرة.
�أ�سكال  من  �مليالنوما  تعد 
عرب  وتتطور  �جللد،  �رشطان 
خاليا ت�سمى �خلاليا �ل�سبغية. 
�مليالنية هي خاليا  و�خلاليا 
وهو  �مليالنني،  تنتج  جلدية 
لون  يف  يتحكم  �لذي  �ل�سباغ 
�مليالنني  ويحمي  �لب�رشة 
فوق  �لأ�سعة  من  �لب�رشة 
�ل�سبب  هو  وهذ�  �لبنف�سجية، 
يف �أن �لأ�سخا�ص ذوي �لب�رشة 
�لفاحتة �لذين لديهم كمية �أقل 
عر�سة  �أكرث  �مليالنني،  من 

حلروق �ل�سم�ص.
�رشطان  حالت  غالبية  وتنتج 
�ملفرط  �لتعر�ص  من  �جللد 
�لبنف�سجية.  فوق  لالأ�سعة 
يف  �لوقت  من  �لكثري  فق�ساء 
كافية  حماية  دون  �ل�سم�ص 
خطر  من  يزيد  �أن  ميكن 
كما  �مليالنوما  بورم  �لإ�سابة 
�ل�سم�ص  حمام  ��ستخد�م  �أن 
بجهاز  يعرف  ما  �أو  �ل�سناعي 
�أي�سا  يرتبط  �لب�رشة،  ت�سمري 
حيث  �جللد،  �رشطان  بتطور 
ميكن �أن ينبعث منه �أ�سعة فوق 
�لتي  تلك  من  �أقوى  بنف�سجية 

تنبعث من �أ�سعة �ل�سم�ص.
�لعالمات �ملعروفة  �أكرث  ومن 
للميالنوما  و��سع  نطاق  على 

�سامة  وجود  مالحظة  هي 
�إذ�  �أو  ج�سمك،  على  جديدة 
�سامة  �أن  لحظت  قد  كنت 
�أو  لونها  تغري  قد  قدمية 
�سكلها �أو مقا�سها، �أو �أ�سبحت 
�أو  قرحة  �أو  حكة  ت�سبب 
هيئة  وتقرتح  بالنزيف.  بد�أت 
�لوطنية  �ل�سحية  �خلدمات 
�لتحدث �إىل �لطبيب يف �أقرب 
وقت ممكن �إذ� لحظ �سخ�ص 
�أي تغيري�ت على �ل�سامات  ما 
تظهر  �أن  وميكن  ج�سمه  على 
من  مكان  �أي  يف  �ل�سامات 
�جل�سم، على �لرغم من �أنه من 
�ملرجح �أن تظهر لدى �لرجال 
وفقا  و�لأرجل،  �لظهر  يف 

جلمعية �ل�رشطان �لأمريكية.

»د«  فيتامني  �أن  حني  ويف 
مفيد  �ل�سم�ص  من  �ملنبعث 
�إل  عام،  ب�سكل  لل�سحة  للغاية 
�أن �كت�ساب �جل�سم لونا �أ�سمر 
يعترب �أمر� �سار�، وفقا ملا قاله 
�لطبيب  بريي،  رو�ص  �لدكتور 
ل�رشكة  �لطبي  و�ملدير  �لعام 

.»CosmedicsUK«
ل�سحيفة  بريي  وقال 
�سيء  يوجد  »ل  �إنديبندنت: 
فذلك  �ل�سم�ص،  �سمرة  ��سمه 
ت�رشر  على  رد  هو  �للون 
من  �سو�ء  �لنووي،  �حلم�ص 
كر�سي  على  �ل�ستلقاء  خالل 
من  �أو  لل�سم�ص،  و�لتعر�ص 
ت�سمري  جهاز  ��ستخد�م  خالل 

�لب�رشة«.

ملعقة �سغرية من ال�سكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�سن

تعزز  �أن  �ل�سكر ميكن  من  ملعقة  �أن  بريطاين جديد  بحث  �أكد 
يجعلهم  ما  للدماغ،  �لطاقة  توفري  �ل�سن، من خالل  كبار  ذ�كرة 

ي�سعرون بد�فع �أكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة �أكرب بالنف�ص.

وي�سري �لباحثون من جامعة ُوِرك �إىل �أن �لنتائج �لتي تو�سلو� �إليها 
ميكن �أن ت�ساعد يف �سياغة تو�سيات غذ�ئية لالأ�سخا�ص �لذين 
وقال  �ل�سيخوخة،  فرتة  خالل  �أدمغتهم  �أد�ء  حت�سني  يحاولون 
�إن كمية �سغرية من �ل�سكر ميكن �أن حت�سن  خرب�ء يف �جلامعة 
�لذ�كرة يف �سن 65 عاما، وحتفز �مل�سنني للعمل بجد وت�سعهم 
يف حالة مز�جية جيدة. وقالو� �إن �لطاقة ق�سرية �لأمد، �ملتمثلة 
يف م�ستويات مرتفعة من �ل�سكر يف �لدم، ميكن �أن تكون عامال 

مهما يف ت�سجيع كبار �ل�سن على �أد�ء بع�ص �ملهمات.
�لغلوكوز،  من  �سغرية  ملعقة  يحتوي  �رش�با  �أن  �لباحثون  ووجد 
تزيد  �لذين  �أولئك  لدى  و�لرتكيز  و�ملز�ج  �لذ�كرة  يح�سن 
ي�رشبون  �لذين  �أولئك  مع  مقارنة  عاما،   65 عن  �أعمارهم 
�أعمارهم بني  �لذين ترت�وح  �أن  �ملحليات �ل�سطناعية يف حني 
18 و27 عاما، و�لذين ح�سلو� على �مل�رشوب نف�سه، مل ي�سعرو� 
�ملحاولت  �أن  �لباحثون  ويو�سح  وذ�كرتهم  مز�جهم  بتح�سن 
�جلادة لأد�ء �ملهام �ل�سعبة لدى كبار �ل�سن، هي و�سيلة رئي�سية 
لتحفيز  و�سيلة  �ل�سكر  يكون  �أن  وميكن  �لدماغ،  تدهور  لتجنب 
�إن  �لباحثون  ويقول  �أنف�سهم.  �ل�ستمر�ر يف حتدي  �لنا�ص على 
�لطاقة  تاأثري  كيفية  لفهم  �لأبحاث  من  مزيد  �إىل  حاجة  هناك 
على تفاعالت �لدماغ، وبذلك ميكنهم تطوير �إر�ساد�ت وتو�سيات 
غذ�ئية مالئمة لكبار �ل�سن، من �أجل تفادي �لأمر��ص �ملتعلقة 

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

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

�ملزمن هي �لكاآبة

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�سرطان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�لور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�سوت بالكركم

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

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

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

مرتان يومًيا.



من معاين احلكمة الورع 
َفَقْد  ْكَمَة  يُ�ؤَْت اْلِ ﴿َوَمْن 
اأُوِتَي َخرْياً َكِثرياً﴿ ]�س�رة 

البقرة الآية:269[
اأن  الكمة  معاين  من 
ورد  فقد  ورعاً,  يك�ن 
ورع  من  ركعتان   (( اأن: 
من  ركعة  األف  من  خرٌي 
اجلامع   [ خملط((  

ال�سغري عن اأن�س[
ي�سع  الذي  ه�  ال�رع   
وبني  بينه  هام�س 
ه�  ال�رع  املعا�سي 
يجره  عما  يبتعد  الذي 
ه�  ال�رع  مع�سية,  اإىل 
اأمان  هام�س  يدع  الذي 
املعا�سي؛  وبني  بينه 
يق�ل:   وجل  عز  اهلل  لأن 
َفَل   ِ اهلَلهّ ُحُدوُد  ﴿ِتلَْك 
تَْقَربُ�َها﴿  ]�س�رة البقرة 
يق�ل  الآية:187[  
وال�سلم  ال�سلة  عليه 
ال�سحيح:   الديث  يف 
والرام   , بنِيهّ ))اللَل 

]اأخرجه البخاري    )) بنِيهّ
بن  النعمان  عن  وم�سلم 

ب�سري[
الزنا  و  القتل  و  ال�رسقة 
وهي  حمرمة  اأ�سياء 
كال�سم�س,  وا�سحة 
حراماً,  مالً  يغت�سب 
النميمة  حرام,  الغيبة 
حرام, اإن�سان دخله حلل, 
طبخ واأكل ل ي�ساألك؛ لأنه 
يعمل  �سيئاً,  يعمل  مل 
وك�سبه  م�رسوعاً,  عمًل 
حلل,  وماله  م�رسوع, 
ه�  واأكل  طعاماً  ا�سرتى 

واأولده. 
تاريخ  يف  �سمعت  ما 
يق�ل:  اإن�ساناً  الدع�ة 
اأ�ستاذ طبخت فا�س�لياء, 
ل  �سيء؟  عملي  يف  هل 
العمل  لأن  ي�ساأل؛  اأحد 

حلل.
اإن�سان فتح  اإن�سان تزوج, 
م�اد  باع  جتارياً,  حمًل 

مل  يكذب,  مل  غذائية, 
ال�رسف  فالرام  يغ�س؛ 
ال�رسف  واللل  بني, 
فيه  يختلف  ول  وا�سح, 
اأية  هناك  ولي�س  اثنان, 
امل�سكلة؟  اأين  م�سكلة, 
من  �سيء  ال�سبهات,  يف 
زاوية  من  حلل  زاوية 
اأن  يقت�سي  ال�رع  حرام, 

تدع هذا ال�سيء ورعاً.
والرام   , بنِيهّ ))اللَل 
اأم�ر  وبينها   , بنِيهّ
م�ستبهات, ل يعلمهن كثري 
]اأخرجه  النا�س((   من 
عن  وم�سلم  البخاري 

النعمان بن ب�سري[
عليه  ي�ستبه  الأغلبية 
عليه  قال  حينما  الأمر, 
ل   (( وال�سلم:   ال�سلة 
يعلمهن كثري من النا�س((  
اأي ذلك ل يعلمه اإل قليل 
الذين  ه�ؤلء  النا�س,  من 

اأكرمهم اهلل بالعلم.

من اأراد اأن يعرف اهلل 
 فليبحث عن اإن�سان

 يعرف اهلل عز وجل :
اهلل عز وجل قال اآيتني: ﴿َفا�ْساأَْل ِبِه 

َخِبرياً﴿ ]�س�رة الفرقان الآية:59[  
ْكِر اإِْن ُكنْتُْم َل  لُ�ا اأَْهَل الِذهّ وقال: ﴿َفا�ْساأَ

تَْعلَُم�َن﴿ ]�س�رة النحل الآية:43[
 اإن اأردت اأن تعرف اهلل ابحث عمن يعرفه 

...اإن اأردت اأن تعرف اهلل فابحث عن 
اإن�سان يعرف اهلل عز وجل, ا�ساأله: ملاذا 
ي�س�ق اهلل امل�سائب للنا�س؟ ملاذا ت�جد 

الزلزل؟ ملاذا امل�سلم�ن متخلف�ن؟ 
ملاذا الكفار اأق�ياء؟ ملاذا هناك 

اأمرا�س؟ ملاذا هناك فقر؟ ملاذا ل 
ت�جد اأمطار؟ هذا �سيء متعلق باهلل عز 
وجل, العارف باهلل عز وجل اآتاه الكمة, 
لكن؛ اإذا كان هناك ق�سية متعلقة بالفقه 
ا�ساأل فقيهاً, ق�سية متعلقة بالدنيا ا�ساأل 
ْن ُكنْتُْم َل  ْكِر اإِ خبرياً: ﴿َفا�ْساأَلُ�ا اأَْهَل الِذهّ
تَْعلَُم�َن﴿  ]�س�رة النحل الآية:43[ اإن 

كنت ل تعلم فا�ساأل.
مرة اأحد اأخ�اننا يف �سائقة مالية جداً, 
وعليه دي�ن, يكاد ي�سحق, جاءه عر�س 

األف بيت م�سحف, واملبلغ جيد, والربح 
جيد جداً, قال: لأن العر�س جاءه من 

ن�رساين, قال: حرام, من قال لك حرام!؟  
اإذا �سخ�س غري م�سلم قال لك: اأريد 

األف بيت م�سحف, -يبدو اأن هذا ال�سيء 
مطل�ب-, ل ي�جد فيه اأي �سبهة فاأحياناً 

الإن�سان من جهله يدع اللل, ومن 
جهله يرتكب الرام, ومن جهل معظم 

النا�س يقع�ن يف ال�سبهات.
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ح�سن الظن وح�سن العمل
اأن ح�سن الظن يجب   على 
العمل  ح�سن  ي�ساحبه  اأن 
لأن  هدفه  امل�سلم  فيحدد 
ويب�رس  ال�سعي  قبل  ال�عي 
م�ستعينا  وي�سري  طريقه  
عليه  مت�كل  وجل  باهلل عز 
للمجد  ال�ساعي  اأن  مدركا 
�سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل 

تلعق  حتى  املجد  تبلغ  لن 
هدفه  اأ�ساب  فاإن  ال�سرب  
بنعمته  الذي  هلل  فالمد 
كانت  واإن  ال�سالات  تتم 
اأن  املراأ  فعلى  الأخرى 
اإدراك  عليه  ولي�س  يعمل 
يقيم  اأن  وعليه  النجاح 
م�ا�سع  ويح�رس  جتربته 
وحتديد  ليتجنبها  اخلطاأ 

و�سل�ك  ال�سحيح  الهدف 
بذلك  ق�سد  اإذا  لها  ال�سبل 
ميزان  يف  عبادة  اهلل  وجه 

اأعمال �ساحبها.
يقيني باهلل يقيني من الآثار 
والآثار  للف�سل  املدمرة 
غرور  من  للنجاح  املدمرة 
اهلل  اإىل غري  الف�سل  ون�سبة 

عز وجل

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

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

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

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

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

بالدعاء وقالت : �سيدى وم�لى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه 
من ف�سلك وث�ابك فلما فرغ من �سلته وجد 

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

ودخلت عليه ال�سيد رابعه ف�جدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

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

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

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

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

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

فنيالثالثاء 30  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل20 �صفر 1440هـ 20

بعد �صنوات من الإغالق

املتحف الوطني يف دم�شق 
يعيد فتح اأبوابه 

بعد �شنوات من االإغالق اأعاد املتحف الوطني بدم�شق فتح 
اأبوابه يوم االأحد اأمام الزوار وعلماء االآثار والباحثني يف 

احتفال ح�رشه ممثلون عن منظمات اإقليمية ودولية 
وفتحت وزارة الثقافة ق�شما من املتحف ي�شم قطعا من 

ع�شور خمتلفة يف اإ�شارة اإىل عودة احلياة لطبيعتها بالعا�شمة 
بعدما ا�شتعادت قوات اجلي�ش ال�شيطرة على املناطق 

املحيطة بدم�شق من اأيدي جماعات املعار�شة امل�شلحة 
وكانت ال�شلطات ال�شورية اأغلقت املتحف يف 2012 للحفاظ 
على مقتنياته الثمينة التي توؤرخ لع�شور خمتلفة. ومت نقل 

بع�ش املقتنيات وتخزين البع�ش االآخر حفاظا عليها. 
ونقلت الوكالة العربية ال�شورية لالأنباء عن وزير الثقافة 

حممد االأحمد قوله اإن املتحف الوطني بدم�شق اأحد اأكرب 
واأهم متاحف العامل، ويحوي مقتنيات متثل ع�شارة جهد 

ال�شوريني وتوثق ح�شارتهم واأ�شاف اأن الوزارة على ا�شتعداد 
ملوا�شلة ا�شتقدام البعثات االأثرية ملتابعة جهودها يف 

البحث والتنقيب باملواقع االثرية ال�شورية ،وكانت العديد من 
املعابد واملواقع االأثرية تعر�شت للنهب والتخريب على يد 

بع�ش اجلماعات املتطرفة خالل ال�شنوات القليلة املا�شية  
وقال حممود حمود مدير عام االآثار واملتاحف اإن اإعادة 
افتتاح املتحف هو اإعادة الألق احلياة الثقافية يف دم�شق. 
ويرجع تاريخ تاأ�شي�ش املتحف اإىل بدايات القرن الع�رشين 
اإال اأنه انتقل ملوقعه احلايل املطل على نهر بردى يف 1936 

واأ�شيفت اإليه بع�ش االأجنحة والقاعات الحقا. وي�شم اأق�شاما 
للح�شارات املختلفة كما تتزين حدائقه ببع�ش التماثيل 

االأثرية.

اأفالم الرعب تفعل يف عقلك �شيئا »غريبا وال ي�شدق« 

لالأ�صبوع الثاين

)هالوين( يحتفظ ب�شدارة اإيرادات ال�شينما االأمريكية 

عندما جتل�س مل�صاهدة فيلم، فاأنت تعلم اأن كل ما يجري على ال�صا�صة لي�س حقيقيا، ولكن بالن�صبة لالأفالم التي 
تندرج حتت بند »الرعب«، فهي جتعلك جال�صا على حافة كر�صيك، وم�صتعد للقفز من فوق اأريكتك.

ذلك  االأع�شاب  علماء  وف�رش 
م�شاهدة  عند  القوي  التاأثري 
حتدث  باأنها  الرعب،  اأفالم 
ي�شدق«  وال  »غريبا  اأمرا 
لعقلك، وهي اأنها تتغلب على 
تثبيط نظام احلركة يف اجل�شم، 
مروع  م�شهد  روؤية  بفعل 
مايكل  يو�شح  ح�شبما  قوي، 
غرابو�شكي، اأ�شتاذ االت�شاالت 
وموؤلف  مانهاتن  بكلية 
 Neuroscience« كتاب 
 and Media: New
 Understandings and
Representations«، وفقا 
اإن�شايدر«  »بيزن�ش  ملجلة 

االأمريكية.
»نحن  غرابو�شكي:  ويقول 
فيلم  الأن  ن�رشخ  اأو  نقفز 
الرعب يتجاوز حالتنا الهادئة، 
اأولية  غريزة  بتن�شيط  ويقوم 
لدينا، هي اال�شتجابة الفورية 
وحتذير  اأنف�شنا  حلماية 
على  ح�شولنا  قبل  االآخرين، 

وقت للتعامل مع ما يخيفنا«.
الب�رش،  ب�رشاخ  مثاال  و�رشب 
اأنها مبثابة و�شيلة  م�شريا اإىل 
جمموعته  يف  االآخرين  لتنبيه 
وتخويف  االجتماعية 

املهاجمني.
ويركز غرابو�شكي يف درا�شاته 
االأخرية  ال�شنوات  خالل 
هو  جديد  م�شطلح  على 
 ،»Neurocinematics «
االأول  املقام  يركز يف  والذي 
العقل  بني  العالقة  على 
والتي  ال�شينمائية،  والتجربة 
االأفالم  اأن  اإيجاز  يف  توؤكد 
التالعب  على  ب�شهولة  قادرة 
واأن  واأحا�شي�شنا،  مب�شاعرنا 
االأمر اأ�شبح غري مقت�رش على 
اأفالم الرعب، ولكن يف االأفالم 
ال  تدفعنا  التي  الرتاجيدية، 
على  الدموع،  لذرف  اإراديا 
اأحداثها  اأن  علمنا  من  الرغم 

لي�شت حقيقية.
ويعتقد بع�ش الباحثني اأنه مع 

احلديثة  ال�شينما  �شناع  تفهم 
بني  الوثيق  لالرتباط  اجليد 
النف�ش،  وعلم  االأع�شاب  علم 
ت�شخري  على  قادرون  فاإنهم 
واال�شتفادة  الب�رش  عاطفة 
اإذ  قبل،  ذي  من  اأكرث  منها 
الدرا�شات  االأ�شتاذة يف  تعترب 
االإعالمية الهولندية، باتري�شيا 
اأن  لها،  مقال  يف  بي�شرتز، 
من  »�شبكة  داخل  املتفرج 
اأثناء  واالأع�شاب«  امل�شاعر 
متابعته لالأفالم، ودللت بهذا 
مثل  املتفرج  حالة  اأن  على 
الدرامي،  العمل  اأبطال  حالة 
ال يعرف ما �شي�شيبه، ويتفاعل 
له  يتعر�شون  ما  كل  مع  فورا 

من م�شائر جمهولة.
مقالها،  بي�شرتز يف  واقتب�شت 
اأفالم  خمرجي  الأ�شهر  راأيا 
األفريد  الراحل،  الرعب 
�شبه  عندما  هيت�شكوك، 
»ع�شو  باأنهم  امل�شاهدين 
فيه  التحكم  ال�شهل  من  كبري« 

بوا�شطة �شناع االأفالم، »واأنه 
)يق�شد املخرجني( يف حلظة 
ما ن�شغط على ع�شب حمدد 
لديهم، ونح�شل على رد الفعل 
الذي نريده، وقد ن�شل يف يوم 
من االأيام اإىل عدم اال�شطرار 
ل�شنع فيلم �شينمائي كامل من 
�شن�شتعني  بل  اإخافتهم،  اأجل 
مزروعة  كهربائية  باأقطاب 
فقط  و�شنكتفي  اأدمغتهم،  يف 

خمتلفة  اأزرار  على  بال�شغط 
ي�شيحون،  اأو  يتاأوهون  لكي 
يخافون  و�شنجعلهم 
األن  �شهولة،  بكل  وي�شحكون 
راأي  ويف  رائعا«.  ذلك  يكون 
م�شابه لهيت�شكوك، فاإن مايكل 
غرابو�شكي، يتوقع قيام �شناع 
امل�شتقبل،  يف  ال�شينما 
تكنولوجية  و�شائل  با�شتخدام 
م�شاعر  لتحفيز  دقة  اأكرث 

الب�رش،  عند  مبا�رشة  معينة 
�شيقفزون  متى  يف  والتحكم 
متابعتهم  اأثناء  الهلع  من 
م�شاعرهم  ويف  بل  لالأفالم، 
اأنه  اإىل  واأ�شار  عامة.  ب�شفة 
»مع تقنيات ذكية مثل »الواقع 
االفرتا�شي«، فاإنه من ال�شعب 
واخليال،  الواقع  بني  التفرقة 
وهنا ت�شبح االحتماالت رائعة 

وخميفة بع�ش ال�شيء«.

فيلم »البدلة«

)هالوين(  الرعب  فيلم  احتفظ 
ال�شينما  اإيرادات  ب�شدارة 
الثاين  لالأ�شبوع  االأمريكية 
حمققا 32 مليون دوالر  والفيلم 
بطولة جيمي يل كرتي�ش وجودي 
اإخراج  ومن  باتون  وويل  جرير 
كما  جرين  جوردون  ديفيد 
احتفظ الفيلم املو�شيقي ”مولد 
بورن(  اإز  �شتار  )اإيه  جنمة“ 

االأ�شبوع  هذا  الثاين  باملركز 
مليون   14٫1 قدرها  باإيرادات 
دوالر والفيلم بطولة ليدي جاجا 
اإليوت،  و�شام  كوبر  وبراديل 

واإخراج براديل كوبر.
”فينوم“  احلركة  فيلم  واحتفظ 
االأ�شبوع  هذا  الثالث  باملركز 
مليون   10٫8 بلغت  باإيرادات 
يروي  الذي  .والفيلم  دوالر 

ق�شة بطل خارق من بطولة توم 
وريز  وليامز  ومي�شيل  هاردي 

اأحمد، واإخراج روبن فلي�رش.
الكوميدي  الفيلم  واحتفظ 
اأ�شباح   :2 الرعب  ”�رشخة 
الهالوين“ )جو�شبمبيز 2: هانتد 
حمققا  الرابع  باملركز  هالوين( 
اإيرادات بلغت 7٫5 مليون دوالر 
والفيلم بطولة ويندي ماكيلندون 

كويف وكني جوجن وكري�ش بارنيل 
وجاء  �شاندل  اآري  اإخراج  ومن 
”ال�شياد  اجلديد  احلركة  فيلم 
القاتل“ )هانرت كيلر( يف املركز 
 6٫7 بلغت  باإيرادات  اخلام�ش 
بطولة  والفيلم  دوالر  مليون 
اأولدمان  وجاري  بتلر  جريارد 
وليندا اإدنا كاردليني ومن اإخراج 

دونوفان مار�ش. 

حممد رم�شان يوؤكد دوما اأنه »منرب وان« 
ولكن فيلمه الديزل حل باملرتبة الثانية، 

باإيرادات بلغت 3 ماليني و80 األف جنيه وهو 
املر�شح االأول ل�شدارة القائمة بنهاية مو�شم 
اأفالم عيد االأ�شحى حتى مع توجيه االتهام 

ل�شناعة ب�رشقة الفكرة من كاتب �شاب.
فيلم »تراب املا�ش« ا�شتقر يف املرتبة الثالثة 

بعد اأ�شبوع كامل ت�شدر فيها قائمة االأعلى 
حتقيقا لالإيرادات، وربح يف اليوم االأول 

لعيد االأ�شحى مليون و300 األف جنيه فيلم 
»الكوي�شني« جاء يف املرتبة الرابعة حمققا 
اإيرادات بقيمة مليون و215 األف جنيه، رغم 

الدعاية املكثفة من جنومه اأحمد فهمي 
وح�شني فهمي و�شريين ر�شا واأ�شماء اأبو 

اليزيد واأحمد فتحي النجم يو�شف ال�رشيف 
احتل املركز اخلام�ش بفيلم »بني اآدم« 

حمققا 800 األف جنيه اإيرادات ومل ت�شفع 
له م�شاركة النجمتني دينا ال�رشبيني وهنا 
الزاهد ببطولة الفيلم، ويبدو اأن ال�رشكة 
املنتجة كانت على حق عندما قالت اإن 

الفيلم غري منا�شب ملوا�شم االأعياد، وطلبت 
االنتظار حلني انتهاء املو�شم احلايل، موؤكدة 

اأنه �شيحقق اإيرادات اأعلى.
فيلم »�شوق اجلمعة« للنجوم عمرو عبد 

اجلليل واأحمد فتحي وريهام عبد الغفور 
ون�رشين اأمني احتل املرتبة قبل االأخرية 

وحقق خالل اليوم االأول اإيرادات 197 األف 
جنيه فقط  فيلم »بيكيا« للفنان حممد رجب، 

تذيل قائمة اأفالم عيد ال�شحى حمققا 97 
األفا و380 جنيها، يف ثاين اأيام عر�شه وبلغ 

اإجمايل اإيرادات الفيلم 162 األفا و783 جنيها، 
ليتذيل قائمة اأفالم عيد االأ�شحى.



�سياراتالثالثاء 30  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل20 �صفر 1440هـ 21

منظومتها  ت�ستحدث  رو�سيا 
ال�سيارات الختبار  اخلا�سة 

وحماية  الرقابة  هيئة  ذكرت 
رو�سيا  يف  امل�ستهلك  حقوق 
اأن اخلرباء يف البالد يعملون 
خا�سة  منظومة  تطوير  على 
ال�سيارات  متانة  الختبار 
اأن  الهيئة  واأو�سحت 
�ستحمل  اجلديدة  املنظومة 
الرو�سي  الربنامج  ا�سم 
اأو  لتقييم ال�سيارات اجلديدة 

منط  على   "Ru NCAP"
 Euro" املنظومة االأوروبية 
NCAP"، و�ست�سمل �سوابط 
الفنية  احلالة  لتقييم  جديدة 
لل�سيارات التي تدخل البالد، 
تلقي  على  قدراتها  واختبار 
للحفاظ  ال�سدمات،  خمتلف 
املواطنني  �سالمة  على 

الرو�س.

التي  االختبارات  اأهم  ومن 
الربنامج،  هذا  �سيت�سمنها 
االأمامي  الت�سادم  اختبار 
مع  لل�سيارة  واجلانبي 
الثقيلة،  ال�سلبة  االأج�سام 
للمركبات  الثبات  واختبارات 
وال�رسعات  املنعطفات  على 
الختبارات  اإ�سافة  العالية، 
احلوادث  منع  منظومات 

تتوفر  التي  ال�رسعة  وتثبيت 
ال�سيارات  من  الكثري  يف 

احلديثة.
رو�سيا  يف  اخلرباء  ويرى 
من  النوع  هذا  تطوير  اأن 
معايري  ورفع  االختبارات 
التي  ال�سيارات  يف  ال�سالمة 
يف  �سي�ساهم  البالد  يف  تباع 

اإنقاذ الكثري من االأرواح.

�سيارات �سكودا فابيا ورابيد 
متوفرتان يف االأ�سواق اجلزائرية

عر�س جممع �سوفاك 
�سيارتني جديدتني من 
عالمة �سكودا ويتعلق 

االأمر مبوديل رابيد 
وفابيا املعدلتني، واللتني 

يتم تركيبهما يف م�سنع 
�سوفاك بغليزان هذا 

االإطالق كان مبنا�سبة 
احتفال العالمة بعيدها 

العا�رس منذ دخولها 
ال�سوق اجلزائرية �سنة 

2008، كما ان العر�س كان 
الإعالن عن اإطالق ت�سجيل 

طلبات الزبائن عرب 
�سبكة موزعيها يف الرتاب 

الوطني ابتداءا من هذا 
االأ�سبوع .

وح�سب ت�رسيحات 
م�سوؤول الت�سويق ب�رسكة 
�سوفاك اجلزائر حممد 
روؤوف طيبي فاإنه ميكن 

للزبون اأن يت�سلم �سيارته 
يف غ�سون 15 يوم بالن�سبة 

ل�سيارة �سكودا رابيد و 
21 يوم بالن�سبة ل�سيارة 

�سكودا فابيا . �سيارة 
"�سكودا فابيا" تعود ابتداء 

من �سعر بـ 1.999.000 
دينار، بالن�سبة للطلبات 

التي يتم ت�سليمها قبل 31 
دي�سمرب 2018 و�ستعرف 
ال�سيارة زيادة قدرها 10 
ماليني �سنتيم ابتداء من 

جانفي 2019، ونف�س االأمر 
بالن�سبة للموديل الثاين 
ل�سيارة "�سكودا رابيد" 
الذي مت اإطالقه ب�سعر 
2.390.000 دينار لكل 

ت�سليم قبل نهاية ال�سنة، 
حيث �سي�سبح �سعرها 
2.490.000 دينار مع 
بداية ال�سنة اجلديدة.

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 وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

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

منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

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

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
االنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 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 خالل 
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( الإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة باالأ�سواق العاملية خالل االأ�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 �رسكة 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 االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

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

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات 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 االإ�ساءة وعدد من املهام االأخرى 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 دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

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

االأمريكية.
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  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رسحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رسكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رس  كندا  يف  اليابانية  ال�رسكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رسكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رسكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  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 االأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رسكة "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 �رسكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها واالأر�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 االأرا�سي الوعرة حيث ال�رسيع واال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رسعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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�ألف   15 لتوزيع  تيبازة  والية  م�صالح  ت�صتعد   
�لقادمة من خالل  �ل�صنة  وحدة �صكنية خالل 
ت�رسيع وترية �أ�صغال تهيئة عديد �ملو�قع قبل 

�أم�س  عنه  �أعلن  ح�صبما  الأ�صحابها,  ت�صليمها 
�أو�صح  و  بو�صمة,  حممد  تيبازة,  و�يل  �الإثنني 
�إ�رس�فه على توزيع مفاتيح 544  �لو�يل خالل 
»�لرتقوي  و  »�الإجتماعي«  ب�صيغتي  �صكنا 
�لف   80 من  �أزيد  توزيع  �إطار  يف  �لعمومي« 
بالذكرى  �إحتفاال  �لوطني  �لرت�ب  عرب  وحدة 
م�صاحله  �أن  �لتحريرية  �لثورة  الإندالع  �ل64 
توزيع  وترية  لت�رسيع  و�صاق  قدم  على  »تعمل 
 2019 �صنة  خالل  �ملو�طنني  على  �ل�صكنات 
من خالل �الإ�صتعد�د لبعث عملية توزيع كربى 
تخ�س 15 �ألف وحدة«. و �أ�صاف �أن هذه �لعملية 
�لتي تنظم حتت رعاية رئي�س �جلمهورية عبد 
�لعزيز بوتفليقة تاأتي جت�صيد� لربناجمه �لذي 
�أوىل �أهمية »بالغة« لل�صق �الإجتماعي ال �صيما 
�إ�صتفاد  حيث  �صيغه  بجميع  �ل�صكن  قطاع 
�ملا�صيني  �خلما�صيني  خالل  بالوالية  �لقطاع 

من �أزيد من 76 �ألف وحدة بغالف مايل يفوق 
�آفاق  �أن  باملنا�صبة  مربز�  دينار  مليار  �ل116 
�ل�صكن »جد و�عدة« بتيبازة على �إعتبار �أنه مت 
وحدة   5400 قر�بة  توزيع  �ل�صنة  بد�ية    منذ 
�لعمومي �الإيجاري و �لق�صاء  �أغلبها ب�صيغتي 
�لو�يل  �أعلن  �ل�صياق  و يف  �له�س,  �ل�صكن  على 
عن  �حلفل  هام�س  على  ت�رسيح  يف  بو�صمة 
توزيع زهاء 1300 �صكنا قبل نهاية �ل�صنة لي�صل 

�لعدد �الإجمايل لل�صكنات �ملوزعة خالل 2018 
»مو��صلة«  على  م�صدد�  وحدة  �ل8000  قر�بة 
�ملقبلة  �ل�صنة  خالل  �لتوزيع  وترية  م�صاعفة 
من خالل توقع توزيع نحو 15 �ألف وحدة منها 
7000 وحدة ب�صيغة �لعمومي �الإيجاري و 8000 
�إطار  ب�صيغة �لبناء �لريفي ما ي�صمح بتح�صني 
�حلياة للمو�طن و ت�صجيع �إ�صتقر�ر �ملو�طنني 

بالقرى و �الآرياف.

م٫�س

تيبازة

توزيع 15 �ألف �شقة قريبا 
�سكنية وحدة  �ألف   15 مليار دينارالجناز   116

�سيدي بلعبا�س

ثلوج ت�شل �لطرقات 
بجنوب �لوالية 

تهاطلت ليلة �أول �أم�س كميات كبرية من 
�لثلوج على خمتلف مناطق �له�صاب 

�لعليا بجنوب والية �صيدي بلعبا�س 
خا�صة بال�صاية ومرحوم ومرين ,مما 
ت�صبب يف قطع بع�س �لطرق �لوطنية 

و�لوالئية ,حيث تدخلت خمتلف 
وحد�ت �الأ�صغال �لعمومية بو��صطة 
كا�صحات �لثلوج من �جل �إز�لة هذه 

�الأخرية �لتي �أثلجت �صدور �لفالحني 
باجلهة �جلنوبية للوالية ,�إذ ويف هذ� 

�ل�صياق �صهد �لطريق �لوطني رقم 109 
�لر�بط بني �صيدي بلعبا�س و�لبي�س 

حركة متذبذبة يف �ل�صباح قبل تدخل 
�جلهات �ملعنية ,كما عرف �لطريق 
�لوطني رقم 13 �لر�بط بني �ل�صاية 

وتالغ نف�س �الأمر زيادة على �لطريق 
�لوطني رقم 104 �لر�بط بني مرحوم 

و�صعيدة �إىل جانب �لطريق �لوالئي رقم 
545 �لر�بط بني �صيدي �صعيب و�ل�صاية 

�لتي و�صل بها �صمك �لثلوج غلى نحو 
15 �صنتمر

 �س.�سهيب

�لفريق ڤايد �شالح، 
يف زيارة �إىل �لناحية 

�لع�شكرية �الأوىل
يقوم �لفريق �أحمد ڤايد 
�سالح، نائب وزير �لدفاع 

�لوطني، رئي�س �أركان �جلي�س 
�لوطني �ل�سعبي، يوم غد 30 

�أكتوبر 2018، بزيارة عمل �إىل 
�لناحية �لع�سكرية �الأوىل، 
�لفريق �سي�سرف خالل هذه 

�لزيارة على مترين جوي، 
بالذخرية �حلية، تقوم 

بتنفيذه حو�مات قتالية، 
متبوعا باإنز�ل جوي، على 

م�ستوى �مليد�ن �ملركزي للجو 
بحا�سي بحبح.

ق�شة �لناجي �لوحيد من �لطائرة 
�الإندوني�شية �ملنكوبة

�حلماية �ملدنية بتب�سة

قافلة حت�شي�شية  حول 
خماطر �الختناق بالغاز

�ملوظف �الإندوني�صي �حلكومي 
برحلته  �صيتياو�ن  �صوين 
�آير«  »ليون  طائرة  منت  على 
وعلى  حتطمت  �لتي  �ملنكوبة, 
�أن  بعد  �صخ�صا   189 متنها 
�لبحر قبالة جزيرة  �صقطت يف 
�إعالم  و�صائل  وذكرت  جاوة, 
وز�رة  موظف  �أن  �إندوني�صية 
�صوين  �الإندوني�صية  �ملالية 
�لوحيد,  �لناجي  هو  �صيتياو�ن 
عن  تاأخر  �إنه  قوله  عنه  ونقلت 
�إىل  و�صل  �إذ  �لطري�ن,  رحلة 
من  دقائق  ع�رس  بعد  �ملطار 
تعرقل  ب�صبب  �لطائرة  �إقالع 

حركة �ملرور.
مالية  وز�رة  �أن  بالذكر  جدير 

�إندوني�صيا �أكدت يف وقت �صابق 
كانو� على  �أن 20 من موظفيها 
و�أنهم  �ملنكوبة  �لطائرة  منت 
القو� م�رسعهم و�صقطت �ليوم 
�آير«  »ليون  ل�رسكة  تابعة  طائرة 
 189 متنها  على  تقّل  كانت 
م�صافر�   178 هم  �صخ�صا, 
بالغا وطفل ور�صيعان وطّيار�ن 
وطاقم م�صيفني مكّون من �صتة 
�أفر�د  والحقا, �أعلنت �لطو�رئ 
�الإنقاذ  فرق  �أن  �الإندوني�صية 
حطام  على  �لعثور  يف  جنحت 
�ل�صخ�صية  �لطائرة و�ملتعلقات 
للركاب, الفته �إىل �أن �ملعلومات 
ت�صري �إىل عدم وجود ناجني من 

�لطائرة �ملنكوبة.

�لتح�صي�صية  �لقافلة   �نطالق 
لوالية  �ملدنية  �حلماية  مل�صالح 
تب�صة  حول �أخطار �الختناق بالغاز 
و �لفي�صانات  بالتز�من مع دخول 
ف�صل �ل�صتاء �لذي يتميز بانخفا�س 
�الأمطار  وتهاطل  درجات �حلر�رة 
ونظر� ملا ت�صجله م�صالح �حلماية 
�ملدنية من خ�صائر مادية وب�رسية 
�بتد�ء  وهذ�  �الأخطار  هذه  جر�ء 
 06 غاية  �إىل   2018 �أكتوبر   28 من 
م�صالح  مب�صاركة  نوفمرب2018 

�صونلغاز و�ل�صحة ح�صب �لربنامج 
عرب  �لتح�صي�صية  للقافلة  �مل�صطر 
مع  تب�صة  �لوالية  عا�صمة  بلديات 
للحماية  رئي�صية  وحد�ت  �صبعة  
خمتلف  عرب  موجه  �ملدنية 
مع  بالتن�صيق  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 
�لتكوين  ومر�كز  �لرتبية  مديرية 
من  �لتوعية  ثقافة  بن�رس  وذلك 
يف  درو�س  وتقدمي  �الإخطار 

�الإ�صعافات �الأولية .
 تب�سة/ ع/ ر�سيد

�سالون موردي �ملنتجات و�خلدمات �لبرتولية و�لغازية

حلولها  Ooredooتعر�ض 
�لنقالة ملهنيي قطاع �ملحروقات

جيجل

توقيف خم�شة �أ�شخا�ض متورطني يف جر�ئم  

و�سط �لعا�سمة �لتون�سية

9جرحى يف هجوم �نتحاري نفذته �مر�أة

ت�صجل Ooredoo, �ملتعامل �لتكنولوجي 
ح�صورها  �جلز�ئر,  �القت�صاد  يف  �لفاعل 
معر�س  �لتو�يل, يف  على  �ل�صاد�صة  لل�صنة 
حا�صي م�صعود �لدويل ملوردي �ملنتجات 
طبعته  يف  و�لغازية   �لبرتولية  و�خلدمات 
�ل�صابعة �لتي تنظم من 28 �إىل 30 �أكتوبر 
ورقلة,  بوالية  م�صعود  حا�صي  يف   2018
�ملخ�ص�س  �ل�صنوي  �حلدث  هذ�  يعرف 
م�صاركة  و�لغاز  �لنفط  قطاع  ملتعاملي 
 15 ميثلون  و�أجنبي,  وطني  عار�س,   180
و�خلدمات  �ملنتجات  موردي  وكذ�  دولة 
ت�صجل  �ملحروقات,  بقطاع  �ملرتبطة 

�ملعر�س  هذ�  يف  Ooredooم�صاركتها 
جتاريو  عليه  ي�رسف  جناح  خالل  من 
على  لالإجابة   BusinessOoredoo
عليهم  و�قرت�ح  �ملحرتفني  �لزو�ر  �أ�صئلة 
تنا�صب  �لتي  و�لعرو�س  �حللول  خمتلف 

�حتياجاتهم.
�ل�صالون,  من  �ل�صابعة  �لطبعة  هذه  يف 
لالأنرتنت  حلّها  Ooredoo�أخر  تقدم 
Sahla box�ملخ�ص�س  �لر�بع  �جليل 
غري  مكاملات  ت�صمن  حيث  للمهنيني, 
�أحجام  و   Ooredoo نحو   حمدودة 

�الإنرتنت و مقا�صمة وحتويل �النرتنت.

�جلرمية  مبكافحة  �خلا�صة  ن�صاطاتها  �إطار 
�ل�رسطة  عنا�رس  متكنت   , �أنو�عها  ب�صتى 
�الأ�صبوع  خالل  �مليلية  د�ئرة  باأمن  �لق�صائية 
ترت�وح  �أ�صخا�س  خم�صة  �إيقاف  من  �لفارط 
�أعمارهم بني 26 و 35 �صنة  �ثنان منهم  من 
با�صتعمال  �لعمدي  �جلرح  و  �ل�رسب  �أجل  
تورط  كان  فيما  )�صكني(,  �الأبي�س  �ل�صالح 
حيازة  ق�صية  يف  �الآخرين  �لثالثة  �الأ�صخا�س 

�ملخدر�ت بغر�س �ملتاجرة
و�الإجر�ء�ت  �لتحقيقات  من  �النتهاء  بعد  و   

�أمام  تقدميهم  مت  �ملوقوفني  �صد  �لقانونية 
يف  �صدر  �أين  �ملخت�صة   �لق�صائية  �جلهات 
�أمر  �الأوىل  �لق�صية  يف  �ملتورطني  �أحد  حق 
�الإفر�ج  و  بامليلية  �لوقاية  مبوؤ�ص�صة  باإيد�ع 
�صد  حكم  �صدر  فيما  �لثاين,  �ل�صخ�س  عن 
�لثانية  �لق�صية  يف  �لثالثة  �ملوقوفني  �أحد  
باحلب�س �لنافذ ب�صنتني و غر�مة مالية قدرها 
100,000دج, مع �أمر �إيد�عه �حلب�س مبوؤ�ص�صة 
�إعادة �لرتبية بجيجل, �أما �ل�صخ�صني �ملتبقني 

فقد مت �الفر�ج عنهما . ر�صيد هزيل

 �أعلنت �ل�صلطات �لتون�صية �أن �مر�أة نفذت هجوما �نتحاريا 
��صتهدف  تون�س  �لعا�صمة  يف  بورقيبة  �حلبيب  �صارع  يف 
�إىل �صقوط 9 جرحى,  �أدى  �الأمن, ما  جمموعة من رجال 
�لزعق  �صفيان  �لتون�صية  �لد�خلية  با�صم  �ملتحدث  وقال 
�لت�صعة �مل�صابني, بينهم ثمانية  �إن  لوكالة »فر�ن�س بر�س« 
هوية  تك�صف  بالـ«�إرهابي«,ومل  �لتفجري  وو�صف  �رسطيني. 
�ملر�أة �النتحارية �لتي ت�صببت باالنفجار, وطوقت �ل�رسطة 
وتعزيز�ت  �إ�صعاف  �صيار�ت  و�صلت  فيما  �لتفجري,  مكان 
�إف  »�صم�س  موقع  وذكر  �ملنطقة  �إىل  �ل�رسطة  من  كبرية 
�أن �النفجار وقع مبا�رسة بعد �نتهاء م�صرية  �إم« �لتون�صي, 

�حتجاجية, ما �أحدث فو�صى يف �ملكان.

�سيدي بلعبا�س

 6  �شنو�ت �شجنا ملوظف 
�عتدى جن�شيا على قا�شر
�أد�نت �أم�س جنايات �صيدي بلعبا�س موظفا بامل�صت�صفى يدعى 

» ز, ع« �لبالغ من �لعمر 31 �صنة ب�صت �صنو�ت �صجنا نافذ� 
مع تعوي�س لل�صحية » ن,و« �لبالغ من �لعمر 16 �صنة  بقيمة 
40 مليون �صنتيم يف ق�صية �العتد�ء �جلن�صي و�بتز�ز قا�رس 
و��صتدر�جه على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي, تعود حيثيات 
�لق�صية �إىل تاريخ 14 �أفريل من �ل�صنة �جلارية عندما كانت 

و�لدة �ل�صحية على و�صك و�صع مولودها ,�أين بعث �بنها �لقا�رس 
طلب �صد�قة للمتهم  كونه يعمل بامل�صت�صفى وله زوجة �أخيه 

تعمل بعيادة �لتوليد فاأر�د �أن يجد حلوال من �أجل ت�صهيل �الأمر 
على و�لدته وهو ما حدث بالفعل ,�أين و�صعت �الأم ومولودها 
مب�صاعدة زوجة �أخ �ملتهم يف ق�صية �حلال لتتحول �ل�صد�قة 

بينهما من �لفاي�صبوك �إىل �ملكاملات �لهاتفية ح�صب ك�صوفات 
�الأرقام  من خط موبيلي�س �لتي �أنكرها �ملتهم  رغم �أنه يوم 

وقوع �جلرم قام مبحادثته 04 مر�ت , رد فيها �أب �ل�صحية �لذي 
�صمع �ملتهم ينادي �بنه �أ�رسع ..ما جعل �لو�لد  يبحث عمن 

�ت�صل بابنه خالل وقت �ملغرب وهو �لذي كان يبحث عن �لدم 
لزوجته �ملتو�جدة بعيادة �لتوليد ,حيث خرج يف تلك �للحظة 
يبحث عن �بنه رفقة �صقيقه, �أين وجده يف حالة غري طبيعية 

وبعد 48 �صاعة �ت�صل بال�رسطة �أين �أف�صح �ل�صحية مبا حدث له 
رغم �إنكار �ملتهم كل �صي ء و�أكد �لطبيب �ل�رسعي وجود �عتد�ء 

جن�صي يف نف�س �ليوم ,ممثل �حلق �لعام �أكد �أن كل �الأدلة تدين 
�ملتهم وجميعها �صده �إىل جانب �ملكاملات و�عرت�ف �ل�صحية 

,حيث �لتم�س 10 �صنو�ت �صجنا للمتهم ,فيما دفاع �ملتهم طالبت 
برب�ءة موكلها لكن �ملحكمة ف�صلت باحلكم �ل�صالف �لذكر 

�س.�سهيب

�مل�سيلة

8 جرحى يف حادث مرور 
ببلدية �ملعاريف

وقع  مرور  حادث  يف  �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �أ�صخا�س   8 �أ�صيب 
 45 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى  على  �لدحادحية  �مل�صمى  باملكان 
بلدية �ملعاريف و د�ئرة �ل�صالل والية �مل�صيلة حيث �إىل �أدى ��صطد�م 
�صاحنة و حافلة لنقل �مل�صافرين من نوع هيوند�ي �إىل جرح 8 ��صخا�س 
ترت�وح �أعمارهم 48 و 03 �صنو�ت وقد تدخلت م�صالح �حلماية �ملدنية 
�لتابعة لبلدية �ل�صالل فور تلقيها خرب �حلادث �ملروري وقامت باإ�صعاف 
�ل�صحايا �لذين �أ�صيبو� بجروح متفاوتة �خلطورة من بينها �صدمات مت 

عبد�لبا�سط بديار حتويلهم �إىل م�صت�صفى بو�صعادة .
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 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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