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الفريق اأحمد قايد �سالح

ر�شالتنا تر�شيخ اأهداف 
ثورة الفاحت نوفمرب 

�سيدي بلعبا�س

 اإ�شابة راع يف انفجار لغم بتاوريرة 
بني دوالة بتيزي وزو

 ال�شكان يطالبون برفع التجميد 
عن امل�شت�شفى اجلواري 

امل�سيلة 

 ظاهرة البناء الفو�شوي تغزو
 امل�شتثمرات الفالحية  

 ملف



�ضارعت بلدية اجلزائر الو�ضطى يف و�ضع اإطار خا�ص لرتميم العمارات 
وال�رشفات كاأولوية ق�ضوى بالنظر اإىل اخلطر الكبري الذي يهدد املارة 
و ي�ضوه املنظر العام للن�ضيج العمراين ،من جهته رئي�ص بلدية اجلزائر 
الو�ضطى عبد احلكيم بطا�ص اأفاد اأن ثم حتديد ميزانية خا�ضة لإعادة 

ال�ضغرية  الأحياء  داخل  والإنتقال  ال�رشفات  و  العمارات  تهيئة  و  تاأميم 
بعد اإنهاء العملية على م�ضتوى الحياء الرئي�ضية ،داعيا يف ذات ال�ضياق 
التي تهدد  اإىل املخاطر  بالنظر  الإ�رشاع يف وترية الرتميم  اإىل �رشورة 

املواطنني و املارة .

تدمري قنبلتني تقليديتني 
بوالية تب�سة  

دمرت مفرزة للجي�ص الوطني ال�ضعبي بولية تب�ضة قنبلتني تقليديتي ال�ضنع ، 

ح�ضب ما اأفاد به اأم�ص الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. واأو�ضح امل�ضدر 

ذاته اأنه »يف اإطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجي�ص الوطني ال�ضعبي 

يوم 05 نوفمرب 2018 بتب�ضة )ن/ع 5(  قنبلتني )02( تقليديتي ال�ضنع«ويف 

اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني 

ال�ضعبي اإثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي خمتار وعني قزام /ن .ع.6 

،«)30( منقبا عن الذهب وحجزت )06( اأجهزة ك�ضف عن املعادن و)12( 

رباعية  )03( مركبات  اىل  بالإ�ضافة  و)34( مطرقة �ضغط  كهربائي  مولد 

الدفع و)04( درجات نارية«ومن جعة اأخرى اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني 

ال�ضعبي وعنا�رش الدرك الوطني تاجري )02( خمدرات بحوزتهما )56340 

( قر�ص مهلو�ص باجللفة /ن.ع1 يف حني مت توقيف )03( مهاجرين غري 
�رشعيني من جن�ضيات خمتلفة بكل من النعامة ». 

ما �سر تاأجيل لقاء »اجليا�سكا« 
»االحتاد« مرة اأخرى؟

ت�ضاءل العديد من املتابعني لل�ضاأن الريا�ضي لكرة القدم باجلزائر 

القبائل  �ضبيبة  اأم�ص  يوم  �ضيجمع  كان  الذي  لقاء  تاأجيل  �رش  عن 

باحتاد العا�ضمة بعد اأن مت تاأجيله قبل هذا من الثنني اإىل الثالثاء 

لأ�ضباب جمهولة كذلك، ما �ضمح بفتح املجال للعديد من التاأويالت 

التي �ضطرت ف�ضائح كبرية قد تكون �ضببا يف نهاية ق�ضة عبد الكرمي 
مدوار مع رئا�ضة الرابطة الوطنية لالأندية املحرتفة.

مبوحلي وبلعمري ي�ستقبالن وفد مولودية اجلزائر

»اجلزائر الو�سطى » ت�سارع ترميم العمارات و ال�سرفات

خبر في 
صورة

�لفريق �أحمد قايد �صالح

ر�سالتنا تر�سيخ اأهداف ثورة الفاحت نوفمرب

بني28  �أكتوبر �إىل 03 نوفمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 4 اأ�سخا�ص

خالل  الفرتة  املمتدة ما بني28  اأكتوبر اإىل 03 نوفمرب 2018، �ضجلت 
وحدات احلماية  املدنية 21301 تدخل وهذا  على اإثر تلقي مكاملات 

ال�ضتغـاثة من  طرف  املواطنني، هذه التدخالت �ضملت خمتلف 
جمالت اأن�ضطة احلماية املدنية �ضواء املتعلقة بحوادث املرور، 

احلوادث املنزلية، الإجالء ال�ضحي اإخمــاد احلرائق و تغطية الأجهزة 
الأمنية  ملختلف التظاهرات، من بينها  11314  تدخــل خا�ص 

بعمليات الإجالء ال�ضحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�ضــعاف و اإجالء 1299 جريح 
و حتويل 9829 مري�ص اإىل امل�ضت�ضفيات من طرف اأعوان احلــماية 

املدنيـة.
اأما فيما يخ�ص حوادث املرور قامت وحدات احلماية املدنية بـ 1727 

تـدخـل من اأجل  927 حادث  مرور اأدت اإىل وفاة 26 �ضخ�ص و جرح 
1046 اآخرين مت اإ�ضعافهم و نقلهم اإىل املراكز الإ�ضت�ضفائية للعلم اأن 
اأثقل ح�ضـيلة �ضجلت بوليــة غليزان  بوفاة 04 اأ�ضخا�ص و جرح 39 

اآخريــن مت اإ�ضعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز الإ�ضت�ضفـائية  على اإثـر  
17  حوادث مرور.

�صيدي بلعبا�س

اإ�سابة 32 �سخ�سا 
يف 28 حادث مرور 

�ضجلت امل�ضلحة الولئية لالأمن العمومي باأمن ولية �ضيدي بلعبا�ص 
يف ح�ضيلتها ل�ضهر اأكتوبر املن�رشم 28 حادث مرور، نتج عنها وفاة 
�ضخ�ص واإ�ضابة 32 �ضخ�ضا بجروح متفاوتة اخلطورة حيث تتلخ�ص 
اأهم الأ�ضباب املوؤدية اإىل هذه احلوادث يف العوامل الب�رشية بالدرجة 
متعلقة  تليها عوامل   ، املرور  قوانني  احرتام  الأوىل ممثلة يف عدم 
باملركبة يف الدرجة الثانية وكاإجراء ردعي للحد من هذه احلوادث 
يف  اأ�ضحابها  ت�ضبب  �ضياقة  رخ�ضة   481 �ضحب  امل�ضلحة  اأح�ضت 
لرخ�ص  الفوري  ال�ضحب  ت�ضتوجب  مرورية  خمالفات  عدة  ارتكاب 
ال�ضياقة، بالإ�ضافة اإىل ذلك �ضجلت امل�ضلحة 1319 خمالفة مرورية  
ت�ضبب  والتي  املح�رش  يف  مركبة   35 و�ضع  مت  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
عن  ناهيك  املح�رش،  يف  الو�ضع  ت�ضتوجب  خمالفات  يف  اأ�ضحابها 

حجز اأكرث من 36 دراجات نارية ومت و�ضعها يف املح�رش .
�س.�صهيب

�صطيف

عدوى الربملان تنتقل اإىل املجل�ص ال�سعبي الوالئي 
اإىل املجل�ص ال�ضعبي الولئي ب�ضطيف، حيث  اأن »وباء« تنحية املنتخبني من املجال�ص ال�ضعبية انتقل تاأثريه من املجل�ص ال�ضعبي الوطني  يبدو 
قرر النواب املنتخبون التابعني حلزب جبهة التحرير الوطني، تنحية رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الولئي ب�ضبب ما �ضموه حالة الن�ضداد التي مير بها 

املجل�ص، ما يجعل قانون ال�رشعية ح�ضب املتابعني يتغلب على ما اأفرزته �ضناديق النتخابات.

اجلزائريان  الالعبان  ا�ضتغل 
راي�ص  واحلار�ص  بلعمري  جمال 
فريق  تواجد  مبوحلي  وهاب 
ال�ضعودية  يف  اجلزائر  مولودية 

الن�رش  مواجهة  اأجل  من 
العربية  البطولة  �ضمن  ال�ضعودي 
لالأندية من اأجل ا�ضتقبالهما، اأين 
تنقل بلعمري اإىل فندق املاريوت 

و�ضجعهم  الفريق  وفد  يقيم  اأين 
ايجابية،  نتيجة  حتقيق  اأجل  من 
بالعبي  مبوحلي  بينما8التقى 
اأين  العا�ضمي يف امللعب  النادي 

بينما  التدريبية  اأنهى ح�ضته  كان 
حت�رش  العميد  عنا�رش  كانت 
التدرب ومتنى  اأجل  للدخول من 

لهم التوفيق اأمام الن�رش.

امللتقى  افتتاح  على  اأ�رشف 
نائب  �ضالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق 
رئي�ص  الوطني،  الدفاع  وزير 
ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركان 
وح�رشها وزير الثقافة وعدد من 
والتاريخية  الوطنية  ال�ضخ�ضيات 
الوطني  اجلي�ص  من  واإطارات 
ال�ضعبي وطلبة جامعيني، ون�ضطها 
جمموعة من الأ�ضاتذة اجلامعيني 
وجماهدين، من خالل مداخالت 
على  ال�ضوء  �ضلّطت  و�ضهادات 

اأهم جوانب هذا املو�ضوع. 
يف البداية األقى الفريق كلمة بثت 
اجلي�ص  ومدار�ص  وحدات  اإىل 
النواحي  عرب  ال�ضعبي  الوطني 

فيها  جدد  ال�ضت،  الع�ضكرية 
الق�ضوى  العناية  على  التاأكيد 
التي توليها قيادة اجلي�ص الوطني 
ب�ضكل  الوطني  لتاريخنا  ال�ضعبي 
التحريرية  الثورة  وتاريخ  عام 
اأهمية  مربزا  خا�ص،  ب�ضكل 
تتزامن  التي  الندوة  هذه  تنظيم 
اجلزائري  ال�ضعب  واحتفال 
بالذكرى الرابعة وال�ضتني لندلع 

الثورة التحريرية املظفرة:
اجلي�ص  يف  جيدا  ندرك  اإننا 
جي�ص  �ضليل  ال�ضعبي،  الوطني 
ون�ضعى  الوطني،  التحرير 
تعاىل  اهلل  بحول  جاهدين، 
ثورة  معاين  تر�ضيخ  اإىل  وقوته، 

ذاكرة  يف  النبيلة  وقيمها  نوفمرب 
ال�ضاعدة،  املخل�ضة  الأجيال 
ر�ضالة  تتفهم  اأن  من  ومتكينها 
اأبعادها  تدرك  واأن  نوفمرب 
ملحمة  باعتبارها  وقدا�ضتها 
واأرفعها  املالحم  اأعظم  من 
اإىل  واأقربها  ذكرا  واأزكاها  �ضاأنا 
مدعاة  فهي  اجلزائريني،  قلوب 
اليوم وكل  للتمجيد يحق جلي�ضنا 
جذوره  بامتداد  الفتخار  يوم، 
جي�ص  امللحمة،  هذه  �ضانع  اإىل 
التحرير الوطني، و�ضتبقى جذوة 
ومتاألقة،  �ضاطعة  الفتخار  هذا 
املوكل  الريادي  الدور  �ضطوع 

جلي�ضنا الوطني ال�ضعبي«.  

الت�سول ب�سكل جديد
وال�ضبل  الطرق  املت�ضولون من  يغرّي 
نحو طلب الأموال من املارة، بعدما 
مراد  ببئر  جديدة  ظاهرة  برزت 

ابتكرت  اأين  العا�ضمة،  يف  راي�ص 
اإحدى املت�ضولت طريقة جديدة من 
خالل انتظار املواطنني اأمام املوزع 

وتنتظرهم  البنوك  باإحدى  املايل 
اإىل حني النتهاء من �ضحب الأموال 
ق�ضة  وخلق  اإليهم  التقدم  اجل  من 

وطلب  وهران  مدينة  نحو  �ضفرها 
م�ضاعدة مالية من اأجل �رشاء تذكرة 

الطائرة.
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بعد يوم واحد من ت�صريحات الطيب لوح بوهران:

الأرندي يربئ اأويحيى من ق�سية �سجن الإطارات 
اأكد حزب التجمع الوطني الدميقراطي، اأن ت�صريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اأول اأم�س من وهران، والتي حتدثت على ما �صماه »التجاوزات 

التي حلقت بالإطارات يف الت�صعينات« غري �صحيحة وافرتاء بحق اأمني عام الأرندي، يف حني �صدد على اأن اأويحيى عزز ا�صتقاللية الق�صاة وحمى اإطارات 
الدولة ملا كان وزيرا يف قطاع العدالة.

ع عزازقة 

�إىل  �لبيان  �إليه  �أ�شار  ما  وح�شب 
تطاولت  �لأ�شو�ت  بع�ض  �أن 
�لعام  �لأمني  �شد  �أخرى  مرة 
�لدميقر�طي،  �لوطني  للتجمع 
بحديثها  وهذ�  �أويحيى،  �أحمد 
�لفارغ  على  �مللف  �أخرى  مرة 
يف  �مل�شجونة  للإطار�ت 
�لت�شعينات«، وهذ� بعد �أن تطرق 
وزير �لعدل �لطيب لوح �إىل هذ� 
�ملو�شوع، وبرر �لأرندي �إ�شد�ر 
�لبيان �لذي حمل عنو�ن ت�شويب 
بالتهويل  �حلقائق،  بع�ض  وذكر 

�لت�رصيحات،  هذه  تغذيه  �لذي 
و�أكد �حلزب باأن عدد �لإطار�ت 
�لتي مت �شجنها �لع�رص�ت ولي�ض 
�تهام  �أن  لي�شتخل�ض  �لآلف، 
�أمينه �لعام يف �ملو�شوع “باطل 
مل  كونه   كونه  عليه”  و�إفرت�ء 
قطاع  على  �آنذ�ك  م�شوؤول  يكن 

�لعد�لة.
عند  �أويحيى  حزب  يتوقف  ومل 
�لعدل،  وزير  تكذيب ت�رصيحات 
حيث ��شتعر�ض �لإجر�ء�ت �لتي 
قام بها �أحمد �أويحيى عند توليه 
��شتقللية  لتعزيز  �لعدل  وز�رة 
�لق�شاة وحماية �إطار�ت �لدولة، 

ومن بني هذه �لإجر�ء�ت – ح�شب 
بيان �لأرندي – �لتعليمة �لوز�رية 
يف ربيع �شنة 2000 �ملوجهة �إىل 
�لتي  �لق�شائية  �جلهات  جميع 
للوز�رة يف عمل  �أي تدخل  متنع 

�جلهات �لق�شائية.
تعديل  �حلزب  بيان  ن�شب  كما 
�جلز�ئرية  �لإجر�ء�ت  قانون 
�أحمد  �لأول،  �لوزير  ملبادرة 
كانت  متابعة  �أي  ملنع  �أويحيى، 
دون  �مل�شرية  �إطار�ت  �شد 
�لهيئات  من  ر�شمية  �شكوى 
�مل�شوؤولة على م�شتوى �ملوؤ�ش�شة 

�ملعنية. 

يومي 8 و9 نوفمرب  بتمرنا�صت 

ور�سة حول »تفعيل مبادرة النيباد 
لتحقيق الإ�ستقرار مبنطقة ال�ساحل 

�شتكون م�شاألة » تفعيل مبادرة 
�لإ�شتقر�ر  لتحقيق  �لنيباد 
حمور  �ل�شاحل«  مبنطقة 
ور�شة دولية �شتحت�شنها ولية 
مترن��شت يومي 8 و9 نوفمرب 
�أ�شتفيد  ح�شبما   ، �جلاري 
�أم�ض �لثلثاء من �ملنظمني .  
هذه  يف  ي�شارك  �أن  وينتظر 
من  خرب�ء  �لدولية  �لور�شة 
ت�شاد  بينها  من  �ل�شاحل  دول 
ممثلي  و  موريتانيا  و  ومايل 
عن �ل�شلك �لدبلوما�شي لدول 
باجلز�ئر  �ملعتمد  �إفريقية 
�إىل جانب خمت�شني يف ميد�ن 
عدة  من  �لدولية  �لعلقات 
قطاعات  وممثلي  جامعات 
علقة  لها  خمتلفة  وز�رية 
�لنيباد  مبادرة  مب�شاريع 
�لأ�شغال  و  �لنقل  غر�ر  على 
�لبنوك  وممثلي  �لعمومية 
بالإ�شافة �إىل ممثلي �ملجتمع 

�ملدين.
�ملد�خلت  و�شتلقي 
�أ�شغال  �شمن  �ملربجمة 
�شيحت�شنه  �لذي  �للقاء  هذ� 
�حلاج  �جلامعي  �ملركز 
مو�شى �آق �أخموك بتمرن��شت 
متعلقة  م�شائل  على  �ل�شوء 
�لإ�شتقر�ر  و  �لأمن  بتحقيق 
و�شبل و�شع بر�مج ذ�ت �ل�شلة 
مبنطقة  �لأمن  و  بال�شلم 
�رصوط  وحول  �ل�شاحل 
�ل�شيا�شية  �حلكامة  حتقيق 
�إبر�ز  و�أي�شا   ، �لإقت�شادية  و 
خمتلف �ملقومات �لتي جتعل 
ف�شاء  �ملنطقة  هذه  من 
وتوفري  �لتجاري  للتبادل 
�لتبادلت  لتكثيف  فر�ض 
بني هذه  �لتجارية  و  �لثقافية 
�لدول ، مثلما �أو�شح م�شوؤولو 
�جلمعية �لثقافية �لإجتماعية  

 ( �ملدين  �ملجتمع  لتفعيل 
�جلهة �ملنظمة( .

عمل  ور�شات  تنظيم  و�شيتم 
مبادرة  تفعيل  �أهمية  لإبر�ز 
�ل�شاحل  منطقة  يف  �لنيباد 
�شيما و�أن هذه �ملبادرة �لهامة 
من �شاأنها �أن ت�شاهم يف تاأمني 
هذه �ملنطقة من خلل دعم 
للنهو�ض  �ملجاورة  �لدول 
باقت�شادياتها وجعلها منطقة 
علما   ، �لأجنبي  للإ�شتثمار 
�أدو�ر� كبرية  �أدت  �أن �جلز�ئر 
م�شاريع  �إقامة  بخ�شو�ض 
على  �لنيباد  مبادرة  �شمن 
�لعابر  �لطريق  م�رصوع  غر�ر 
�لألياف  م�رصوع  و  لل�شحر�ء 
�لب�رصية نحو �إفريقيا و�شتتوج 
�لدولية  �لور�شة  هذه  �أ�شغال 
باعتماد تو�شيات هامة ، كما 
�شيتم �إطلق �إعلن مترن��شت 
�شيكون  �لذي  �لنيباد  حول 
ل�شمان  م�شرتكة  طريق  ورقة 
تفعيلها مبنطقة �ل�شاحل، كما 
متت �لإ�شارة �إليه ،وينتظر �أن 
توؤدي ولية مترن��شت دور� يف 
غاية �لأهمية يف جت�شيد هذه 
و�حدة  تعترب  لكونها  �ملبادرة 
�حلدودية  �ملناطق  �أهم  من 
�لتي حتظى باهتمام كبري من 
للبلد  �لعليا  �ل�شلطات  قبل 
يف  خا�شة  ذلك  ويتجلى   ،
�لإجتماع �لأخري �لذي نظمته 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
�ملناطق  تنمية  حول 
مبادرة  وتت�شمن  �حلدودية 
�جلديدة  �ل�رص�كة  �لنيباد« 
جديدة  روؤية  �إفريقيا«  لتنمية 
للتنمية  �لإفريقي  للإحتاد 
�لإجتماعية  و  �لإقت�شادية 

للقارة �لإفريقية.

 �صيدي بلعبا�س

 اإ�سابة راع يف اإنفجار لغم بتاوريرة 

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي للو�صط:

الوزارة الو�سية تركتنا جنابه املت�سددين مبفردنا

رئي�س حركة النه�صة حممد ذويبي للو�صط:

�سنعلن موقفنا من الرئا�سيات خالل املوؤمتر ال�ساد�س
�صيء اأي  تقدم  لن  الربملان  من  نوابنا  ·        ا�صتقالة 

كان  غنم  ر�عي  �أم�ض  �أ�شيب 
غابية  منطقة  يف  غنمه  يرعى 

�شيدي  تاوريرة جنوب  و�د  ببلدية 
�إنفجار  �إثر  بليغة  بلعبا�ض بجروح 

لغم ،حيث مت نقل �ملدعو »ب،ح« 
�شنة   37 حو�يل  �لعمر  من  �لبالغ 

نحو �مل�شت�شفى لتلقي �لعلج 
�س.�صهيب

�لأئمة  نقابة  رئي�ض  �تهم 
حجيمي،  جلول  �جلز�ئريني، 
�ملت�شددة  �لدينية  �لتيار�ت 
�ملرجعية  �رصب  على  باجلز�ئر 
�لأئمة  على  و�لعتد�ء  �لدينية 
�لدينية،  �ل�شوؤون  لوز�رة  �لتابعني 
�ل�شوؤون  وز�رة  �نتقد  حني  يف 
تركتهم  �أنها  على  و�شدد  �لدينية 
�ملت�شددين  ملجابهة  مبفردهم 
خا�شة و�أنها مل تر�شم �أي قانون 
�لذين  هوؤلء  بط�ض  من  يحميهم 
يهددون وحدة �ملرجعية �لدينية 

باجلز�ئر.

وقال حجيمي خلل �ت�شال ربطه 
وز�رة  باأن  �أم�ض،  يوم  بالو�شط 
�ل�شوؤون �لدينية تخلت عن �لأئمة 
مد  يو�جهون  وتركتهم مبفردهم 
�لتيار�ت �ملت�شددة �لتي �أ�شبحت 
تقتل �لأئمة و�ملوؤذنني �لذين مت 
�لوز�رة، م�شري�  قبل  تعيينهم من 
يكون  قد  �ل�شلوك  هذ�  �أن  �إىل 
عن غري ق�شد لكنه يحمل دلئل 
�لذي  للإمام  بالن�شبة  �شلبية 
هكذ�  مثل  يجابه  وحيد�  �أ�شبح 
و�شفهم  من  قبل  من  خرجات 
»�لتكفرييني«  بـ«�ملت�شددين« 

�لذين يهددون �ملرجعية �لدينية، 
�إىل  �لو�شية  �ل�شلطات  دعا  فيما 
ردعية  قو�نني  تر�شيم  �رصورة 
�شد مثل هكذ� �أنا�ض لكي ي�شعر 
وز�رة  و�ن  �شيما  بالأمان،  �لإمام 
وقت  يف  �لولة  �أمرت  �لد�خلية 

�شابق بحماية �لأئمة.
�مل�شدر  �أفاد  �أخر  �شياق  ويف 
�شلوك  هكذ�  مثل  باأن  ذ�ته 
�إجر�مي من قبل هذه �جلماعات 
تخويف  �إىل  ت�شبو  �ملت�شددة 
عام  ب�شكل  و�ملو�طنني  �لنا�ض 
ب�شكل  �لعمل  مع  �مل�شاجد،  من 

على  حجيمي-  –ي�شيف  �أكرب 
و�شط  �لهلع   من  زوبعة  خلق 
منهم  �لكثري  بد�أ  �لذين  �لأئمة 
�لأمن  لأن  بال�شتقالة  يطالب 
غري موجود �إطلقا ح�شبه، ور�ح 
�أكرث  �إىل  �لأئمة  نقابة  رئي�ض 
�أ�شا�ض   »: �رصح  ملا  ذلك  من 
كان  و�إن  �مل�شاجد  هو  �ملجتمع 
فيها �خلوف فاإن �ملجتمع يف�شد 
وهذ�  �لدولة،  بعده  من  وتنهار 
من  �لت�شعينيات  يف  وقع  �لذي 

�لقرن �ملا�شي«.
علي عزازقة

موعد  عن  ذويبي  حممد  ك�شف 
�لإعلن على موقف حركة �لنه�شة 
من رئا�شيات 2019، �لذي �شيكون 
�ملقرر  �ل�شاد�ض  �ملوؤمتر  خلل 
�ل�شهر  من  و17   16 يف  �إجر�وؤه 
��شتقالة  �أن  �أكد  حني  يف  �جلاري، 
�ل�شفلى  �لغرفة  من  �لنه�شة  نو�ب 
�شهدها  �لتي  �لأزمة  بعد  للربملان 
معنى  �أي  لها  يكون  لن  �ملجل�ض 
ما  على  ت�شري  �لأمور  و�أن  �شيما 

ير�م.
�لأحز�ب  بع�ض  عك�ض  وعلى 
رئي�ض  �أجل  �لأخرى،  �لإ�شلمية 
ذويبي«  »حممد  �لنه�شة  حركة 
�حلزب  موقف  عن  �حلديث 
�لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف 
�شت�شهدها �لبلد بد�ية ربيع �لعام 
�ملقبل، حيث �أكد يف �ت�شال ربطه 

مو�شوع  �أن  �أم�ض،  يوم  بالو�شط 
�لرئا�شيات يهم كل �جلز�ئريني مبا 
�ملو�لية  �ل�شيا�شية  �لأحز�ب  فيهم 
عبد  �جلمهورية  رئي�ض  لربنامج 
له،  و�ملعار�شة  بوتفليقة  �لعزيز 
و�أن هذ� �ملن�شب باجلز�ئر  �شيما 
يتيح ل�شاحبه �شلحيات كبرية يُ�شري 
بها �لبلد، مو�شحا هذه �لنقطة:« 
موقفنا من �لرئا�شيات �شنُعلن عنه 
للحزب  �ل�شاد�ض  �ملوؤمتر  خلل 
من  و17   16 يف  �شيُجرى  �لذي 
�لقيادة  �ل�شهر �جلاري«، م�شيفا:« 
�جلديدة �ملنبثقة من هذ� �ملوؤمتر 
هي �لتي  �شتقرر �مل�شاركة �أو عدم 
�مل�شاركة يف هذ� �حلدث، خا�شة 
و�أن كل �لقرت�حات �ملمكنة �شيتم 
در��شتها بتمني«، م�شري� يف �لأخري 
�إجر�ء  هو  �لنه�شة  يهم  ما  �أن  �إىل 

�لنتخابات يف جو تناف�شي ت�شوده 
�لدميقر�طية و�ل�شفافية.

ويف ذ�ت �ل�شياق �شدد ذ�ت �مل�شدر 
تنا�شل يف  �لنه�شة  حركة  �أن  على 
من  ��شتعد�د  على  وهي  �مليد�ن 
�أجل �ل�شتمر�رية يف �لن�شال �شيما 
�إىل  باجلز�ئر حتتاج  �ل�شيا�شة  و�أن 
باإعطاء  ي�شمح   جهد  هكذ�  مثل 
�نتقد  فيما  للمنا�شلني،  متنف�ض 
�جلهات �لتي تروج على عدم وجود 
�ل�شيا�شي  �لن�شال  من  يُ�شهل  �أمل 
يف �جلز�ئر وهذ� بتذكريهم �لد�ئم 
�لنقطة:«  هذه  مو�شحا  بالتزوير، 
�إذ� قلنا �أن �لمل غري موجود فاإننا 
ننتحر �شيا�شيا وهذ� فعل مرفو�ض 

يف �لوقت �لر�هن«.
ويف �شياق �آخر ذكر ذويبي مبوقف 
�لتي  �لأزمة  من  �لنه�شة  حركة 

مرت على �لغرفة �ل�شفلى للربملان 
�أكد  حيث  �ملا�شي،  �ل�شهر  خلل 
�ملو�لة  �أحز�ب  حمل  �حلزب  �أن 
جتاوز�ت  من  وقع  ما  م�شوؤولية 
و�أنها  �شيما  وقانونية  �شيا�شية 
�نتخبت  رئي�ض  من  �لثقة  �شحبت 
بد�ية  �ل�شاحقة  بالأغلبية  عليه 
�لوطني،  �ل�شعبي  �ملجل�ض  عمل 
يعد  �ل�شلوك  هذ�  قال:«  حيث 
قانوين  �شند  بغري  �شيا�شيا  عمل 
يعملو�  باأن  للجميع  �لباب  فتح 
حني  يف  �لقانون«،  خارج  خطو�ت 
��شتقالة  �أن  ذ�ته  �ملتحدث  �أفاد 
�ل�شفلى  �لغرفة  من  �لنه�شة  نو�ب 
�لأمور  لكون   �شيء  �أي  ت�شيف  لن 
ت�شري  ح�شبه  �رصعيتها  عدم  رغم 

ب�شكل عادي.
علي عزازقة
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جمعه  حديث  �أو�ضح  يف   كما 
 – �أخرى  حاالت  �أن  بـ«�لو�ضط«، 
و�إن كانت قليلة- جاء �لتعرث ب�ضبب 
�ضعف �لتمويل، فرغم �أن �ملخابر 
يف  �لنق�ص  �أن  �إال  ناجحة  تكون 
وذل  للف�ضل،  بها  يوؤدي  �لتمويل 
�لعلوم  يف  �خل�ضو�ص  وجه  على 
�أنها  حيث  و�لتجريبية،  �لتقنية 
لالختبار،  ومو�د  �أدو�ت  تتطلب 
مر�ضودة  �أمو�ل  يتطلب  ما  وهو 
معظم  �أن  خا�ضة  لذلك  خ�ضي�ضا 

�ملو�د ت�ضتورد من �خلارج.
�لبحث  تثمني  �إىل  عقون  بن  ودعا 
من  بد�ية  �أخرى،  بطرق  �لعلمي 
�لباحثني  �الأ�ضاتذة  رو�تب  رفع 
مقارنة  حاليا  جد�  �ضعيفة  كونها 
و�لتجاري  �القت�ضادي  بالقطاع 
�الأ�ضتاذ  �أجرة  مع  وباملقارنة 
ما  �جلو�ر  ودول  �ضعيفة  بدول 
بالبحث  تهتم  �لتي  بالدول  �أدر�ك 
مو�ضحا  كبري�،  �هتماما  �لعلمي 
من  يحرمون  عندما  �الأ�ضاتذة  �أن 
تلك  تكون  عندما  �أو  رو�تبهم، 
�ضعيفة  ذ�تها  حد  يف  �لروتب 
�لبحث  من  لال�ضتقالة  يدفعهم 
عنه  للتخلي  جلاأ  و�لبع�ص  �لعلمي 
�أو  �أخرى  بقطاعات  و�ال�ضتغال 
�لتدري�ص  مع  باملو�ز�ة  �لعمل 

باجلامعة.
�الأ�ضاتذة  �أحد  �أو�ضح  جهته  من 
مبجل�ص  و�لع�ضو  �جلامعيني 
»كنا�ص«،  �لعايل  �لتعليم  �أ�ضاتذة 
�أجل  من  منها  البد  �ملحا�ضبة  �أن 
�إال  �ملخابر  دور  وتفعيل  تقييم 
�الآليات،  يف  تكمن  �الإ�ضكالية  �أن 
�لتقنيات  م�ضري  عن  مت�ضائال 
و�الآالت وحتى �الأ�ضاتذة بعد عملية 
�الأجهزة،  تلك  توجه  و�أين  �لغلق، 

بعد  �الأح�ضن  من  كان  �أنه  معترب� 
�لتقييم تغيري �لروؤ�ضاء و�مل�ضوؤولني 
حت�ضيل  عدم  بعد  �لف�ضل  عن 
نتائج، �أما �لهيكل فهو نتاج م�رشوع 
�لو�ضاية ومت �رشف عليه ميز�نية 
فما جدوى �أن تلغى تلك �مليز�نية 

�الآن.
�لتعليم  وز�رة  وعمدت   هذ� 
موؤخر�  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل 
�إىل حل 72 خمرب بحث يف عدد 

من موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل على 
مرجعة  �لوطني،  �لرت�ب  م�ضتوى 
�لقر�ر �إىل عدم مردودية �ملخابر 
�مل�ضتنزفة،  باملاليري  مقارنة 
 15 يف  �ملوؤرخ   914 رقم  وفقا 
�ل�ضيا�ضي  حتوز   ،2018 �أكتوبر 
 27 حو�يل  وم�ضت  منه،  ن�ضخة 
ت�ضم  �لوطن  عرب  تعليم  موؤ�ض�ضة 
عدد� من خمترب�ت �لبحث ومنها 
على  ومعروفة  كربى  جامعات 
وتطوير  �لنمذجة  خمرب  غر�ر 
�لعلمي وكذ�  �لبحث  خو�رزميات 
ونوعية  �حلركي  �جلهاز  خمرب 
�لعمومية  �ل�ضحة  يف  �لعالج 
وخمرب   ،1 �لبليدة  بجامعة 
�لنظرية  �لل�ضانية  �لدر��ضات 
و�لعامة  �لعربية  و�لتطبيقية 
 12 وحو�يل   ،2 �لبليدة  بجامعة 
خمرب بحث يف جامعة �جلز�ئر 1 
يف عدد من �لتخ�ض�ضات �ملتعلقة 
بالطب منها خمرب مر�قبة مر�ص 
�ال�ضتئ�ضال  حركة  وخمرب  �ل�ضل 
�الأمر��ص  وخمرب  �لكبري  �لكبدي 
�اللتهابية �ملن�ضاأ لالأمعاء وخمرب 
لل�ضفائح  �ملناعية  �لدر��ضة 
ملخربين  باالإ�ضافة  �لدموية، 
منها  و�للغة  �الآد�ب  تخ�ض�ص  يف 
خمرب �ملذهب �ملالكي يف �لعامل 
�لق�ضايا  وخمرب  �الإ�ضالمي، 
�ل�رشعية  �الأبعاد  �ملعا�رشة ذ�ت 

و�لقانونية و�لفكرية.

�لعمومية  �الأ�ضغال  وزير  د�ضن 
زعالن  �لغني  عبد  �لنقل  و 
 ( مركز  �الأملانية  �ل�ضفرية  رفقة  
�ي�ضتال(  �لتجاري الأنظمة �الإ�ضارة 
�حلديدية  �ل�ضكك  �ت�ضاالت  و 
�ملدير  بح�ضور  بالعا�ضمة  برويبة 
و  �حلديدية  �ل�ضكة  ل�رشكة  �لعام 
�ل�رشكاء �الأملان ، و جمل�ص �الإد�رة 
�خلا�ص باملوؤ�ض�ضة. و �عترب وزير 
عبد  �لنقل  و  �لعمومية  �الأ�ضغال 
�أحد  �ملركز  هذ�  زعالن  �لغني 
�الأبعاد �مل�ضطرة من طرف رئي�ص 
�نه  قائال  �أ�ضاف  و  �جلمهورية  
�ضنو�ت  �أربع  د�مت  جهود  ثمرة 
بلد  �لهدف،  هذ�  �إىل  للو�ضول 
��ضتثمار�ت  فيه  �جلز�ئر  بحجم 
�حلديدية  �ل�ضكة  جمال  يف  كربى 
بتجارب  مدعم  يكون  �أن  البد 
وليدة  و�ملوؤ�ض�ضة  �لقبيل  هذ�  من 
�رش�كة بني �رشكة �ل�ضكة �حلديدية 
 ، Siemens و �ملوؤ�ض�ضة �الأملانية
و تعنى هذه �ملوؤ�ض�ضة باالت�ضاالت 
يتمثل  �لال�ضلكية،كما  و  �ل�ضلكية 
بالدر��ضات  �لقيام  يف  ن�ضاطها 
ل�ضكك  �لتابعة  للم�ضاريع  �مل�ضبقة 
�حلديدية و تكوين �إطار�ت يف هذ� 
هذه  تعترب  و  �أي�ضا،  �الخت�ضا�ص 
�لعامل   يف  نوعيا  �لثالثة  �ملوؤ�ض�ضة 

عملية  �ل�رش�كة  هذه  �ضملت  قد  و 
و  مهند�ص  مئة  من  �أكرث  �لتكوين 
بعمليات  �ضيقومون  �إطار  و  تقني 
متابعة  و  �لدر��ضات  يف  تدقيق 
و   ، باالإ�ضارة  �ملتعلقة  �لدر��ضات 
�لعمليات  و   ، �لطاقة  و   ، �الت�ضال 
�الآن  ، و  �أملانيا  هذه كانت تتم يف 

�ضت�ضبح تقام يف �جلز�ئر 
�خلطوة   هذه  �أن  زعالن  �أ�ضاف  و 
و  �لتكنولوجيا   لنقل  حي  مثال 
قفزة نوعية يف جمال تكوين �ضباب 
 ، �قل  وقت  و  بتكلفة  �جلز�ئري 
تاأخذ  كانت  �لدر��ضات  هذه  الأن 
بهذه  و   ، �عتمادها  يف  كبري  وقت 
�ملبادرة تكون �ل�رشكة قد ج�ضدت  
فخامة  برنامج  يف  �أ�ضا�ضي   � بعد 
بعد  هو  و  �إال  �جلمهورية  رئي�ص 
�لتكوين و ت�ضبح �جلز�ئر بلد� ر�ئد� 
�أكرث على �ضبكة ت�ضل �إىل 6300كم 
مدعم  يكون  �أن  البد  �لوطن  عرب 
على  للم�ضادقة  خرب�ت  و  باأجهزة 
تنفيذها  و  متابعتها  و  �لدر��ضات 
�لذي  �ليوم  لقاء  فحوى  هذ�  و   ،
من  �رشكة  مع  به  متفائلون  نحن 
�لعامل  و  �أوروبا  يف  �ل�رشكات  �أكرب 
�إىل  تو�ضلنا  كلها  �الأ�ضياء  هذه   ،
�أهد�فنا �مل�ضطرة و كذلك من بني 
�أهم �أهد�فنا �إعادة �عتبار لوظيفة 

الأنه   ، �حلديدية  بال�ضكك  �لنقل 
�أ�ضيب فعال ب�رشخ خالل �لع�رشية 
�ل�ضود�ء مدة ع�رش �ضنو�ت ، و �الآن 
بوترية  حياته  �ضي�ضرتجع  �ضيء  كل 
�لعام  �ملدير  كلمة  وجاء يف  جيدة 
بن  �حلديدية   �ل�ضكك  ل�رشكة 
جاب �هلل  �أن هذه �ملوؤ�ض�ضة جاءت  
�لنفقات  تر�ضيد  و  للتخفي�ص 
�ن�ضاء�ت  و  بالدر��ضات  �خلا�ضة 
 ، �حلديدية  �ل�ضكك  و  �لقطار�ت 
�لدولة  تكلف  �ل�ضابق  يف  كانت  �إذ 
�ال�ضتعانة  ب�ضبب  كبرية  �أمو�ل 
مت  فقد  �الآن  �أما  �أجانب  بخرب�ء 
تكوين �إطار�ت جز�ئرية للقيام بهذه 
تتوفر لديهم يف هذه  �لدر��ضات و 
�ملوؤ�ض�ضة كل �الإمكانيات �لالزمة« 
و يف مد�خلة  �ضفرية �أملانيا  �أكدت 
لها  بالن�ضبة  مهمة  منا�ضبة  �أنها 
�جلز�ئر  يف  �أملانيا  دولة  ك�ضفرية 
، ت�ضهد ميالد هذه �ملوؤ�ض�ضة �لتي 
يف  للعمل  مهند�ضون  عنها  �ضينتج 
قطاع �ل�ضكك �حلديدية من خالل 
�رشكة �ي�ضتال و و�أ�ضافت �نه جناح 
مهم  و ننتظر منه نتائج كبرية يف 
�ل�رشكة  و  �جلز�ئر  بني  �لتعاون 
�الأملانية يف �جلز�ئر، و نتائج �كرب 
من �لتي كانت يف 14 �ضنة �ل�ضابقة 
، و هذ� تطور كبري ن�ضتغله يف عامل 

بني  �لتعاون  لتعزيز  �لتكنولوجيا 
�لدول .

ف.ن�سرين  

تاأييدات للمحا�سبة وانتقادات لطريقة املعاجلة بالغلق

وزير النقل عبد الغني زعالن رفقة  ال�سفرية الأملانية

 �سارة بومعزة

ر�ؤ�ساء خمابر ي�ستولون على اأموال خمابر البحث العلمي

تد�سني مركز اختبار اأنظمة االإ�سارة � ات�ساالت ال�سكك احلديدية 

وزير ال�سكن والعمران واملدينة، عبد الوحيد طمار

20 األف مكتتب من 93 
د�لة بالن�سبة للمغرتبني 

.     773.647 وحدة �سكنية يف طور الجناز

و�لعمر�ن  �ل�ضكن  وزير  �أفاد  
و�ملدينة، عبد �لوحيد طمار،  �أن  
م�رشوع قانون �لتجان�ص �الإقليمي 
�مل�ضتد�مة  �لعمر�نية  و�لتنمية 
ي�ضمل ثالثة م�ضاريع قو�نني �الأول 
و�لتعمري  �لتهيئة  بقانون  يتعلق 
وقانون  �ملدينة  توجيه  وقانون 
�متام �لبنايات يتجهون نحو خلق 
�أن  كا�ضفا  �إيجاري،  �ضوق عقاري 
قو�م برنامج هذ� �مل�رشوع ي�ضمل 
2.148.217 وحدة �ضكنية ك�ضف  
و�لتهيئة  و�لعمر�ن  �ل�ضكن  وزير 
�لعمر�نية عبد �لوحيد طمار �أم�ص، 
خالل جل�ضة �ال�ضتماع باملجل�ص 
�ل�ضعبي �لوطني، �أن قو�م برنامج 
م�رشوع قانون �لتجان�ص �الإقليمي   
ي�ضمل 2.148.217وحدة �ضكنية، 
�إ�ضافة  لالجناز   تبقى  ما 
ومنها   �جلديدة  �لرب�مج  �إىل 
�ضكنية  وحدة   1.040.546
منتهية  خالل فرتة 2015و2018، 
طور  يف  �ضكنية  773.647وحدة 
�ضكنية  �الأجناز، و334.024وحدة 
ومعظمها  �الإنطالق  حيز  حيز  
يف  و    2018 بر�ضم  ت�ضجيله  مت 
 ، �ل�ضكن  وزير  �أو�ضح  �أخر  �ضياق 
�أنه  بقر�ر من رئي�ص �جلمهورية 
عبد �لعزيز بوتفليقة،  مت تو�ضيع  
�إ�ضتفادة  �جلالية �ملقيمة باخلارج  
عملية  بلغت  حيت  �ل�ضيغة،  من 
�ضكنات  يف  �ملكتتبني   ت�ضجيل 
�لبي بي �إىل 20 �لف مكتتب عرب 
93 دولة عرب �لعامل و�لتثبت موؤخر� 
يف �أربعة مدن فرن�ضية باأفر�د عن 
�جلالية �جلز�ئرية من �أجل �متام 
�لعملية �لتي �نطلقت يف �ل�ضعودية 
�لعملية  �أن  موؤكد�  ولندن  ودبي 
�ضت�ضمل كل من كند� و�أمريكا يف 
�أنه  �لقادمة،   وذكر طمار  �الأيام 
��لتنظيمي  �الإطار  �ضيتم مر�جعة 
و�ضع  خالل  من  �ملغرتبني  لفئة 
موقع خا�ص بهم وموقع �لتو��ضل 
عن بعد مبر�فقة �لقر�ص �ل�ضعبي 
�لوطني، من جهة �أخرى ، �أو�ضح 
�لرب�مج   رخ�ص  �أن   �ملتحدث 
�ملالية   م�رشوع  �ضمن  �ملقرتحة 
ب70مليار  2019قدرت  بعنو�ن 
دينار جز�ئري بن�ضبة 66% ت�ضمح 
وحدة  ب182.200   بالتكفل 

باملدن  يتعلق  فيما  �أما  �ضكنية، 
�حل�رشية  و�الأقطاب  �جلديدة 
�ملبلغ �ملقرتح من طرف �لقطاع 
جمال  ويف  دج،  191.450مليار 
من  �ملقرتح  �لربنامج  �ل�ضكن  
دينار  مليار   30 �لقطاع  طرف 
�ضكن   10.000 الأجناز  جز�ئري  
جمال  ويف  �يجاري  عمومي 
فالربنامج  �لعمومية   �لتجهيز�ت 
�إ�ضافة  دج.  256مليار  �ملقرتح 
�ملادة  قانونية   مادة  �إدر�ج  �إىل 
40 �لتي ت�ضنف �ل�ضكن �الإيجاري 
ذ�ت  جديدة  ك�ضيغة  �لرتقوي  
منفعة عمومية  وبالتايل ت�ضتفيد 
فيما  ال�ضيما  �لدولة   �إعانة  من 
على  �لتنازل   بتخفي�ضات  يتعلق 
�لقرو�ص  على  وكذ�  �الأر��ضي، 
�لبنوك  طرف  من  �ملمنوحة  
�ملالية   و�ملوؤ�ض�ضات  �لعمومية  
�لعقاريني   �ملرقيني  لفائدة 
�لر�غبني يف �جناز هذه �لرب�مج، 
�الإنطالق  �ضيتم  �ل�ضيغة  وهذه 
بني  �ضاركة  �إطار  يف  فيها  
متعاملني عموميني وخو��ص  من 
�ضاأنها خلق �ضوق عقاري �إيجاري  
على   �الأعباء  بتقلي�ص  ي�ضمح 
�خلزينة �لعمومية من جهة، وتلبية 
�رشيحة  من �ملجتمع على غر�ر 

ماهو حا�ضل يف دول �لعامل.

البيع  ب�سيغة  �سكن   90.000
بالإيجار يف  ميزانية 2019

عمومي  �ضكن   5.000
�لت�ضوية،  �ضبيل  على  �يجاري 
90.000�ضكن ب�ضيغة �لبيع  عن 
40.000�إعانة  �الإيجار،  طريق 
�الأول  �ل�ضطر  ويقدر  جديدة  
ي�ضاف  ريفي   �ضكن   %10 ب 
مت   �لتي  وحدة   20.000 �إليه 
�لنقفات  �إطار   يف  ت�ضجيلها 
متوقعة  �لغري  �الإحتياطية  
2018منها  ميز�نية  بعنو�ن 
�جلنوب  لواليات  10.000�إعانة 
و10.000 �إعè�نة �أخرى لواليات 
 50.000 وكذ�  �لعليا  �له�ضاب 
�ملدعم   �لرتقوي  ب�ضيغة  �ضكن 

و240 مرفق عمومي.
اإميان لوا�س

قراأ اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3 عي�سى بن عقون، اأن ملف املخابر حتول اإىل حلقة مفرغة، حيث اأن 
الكثري من احلالت تك�سف اأن املخابر مل تقدم النتائج املرجوة منها باعتبار القائمني على املخابر عمدوا لطريقة 

ت�سيري الأموال اخلا�سة بالدعم من الو�ساية بطريقة جعلت تلك الأموال ل ت�سل اإىل اأ�سحابها احلقيقيني 
من اأ�ساتذة باحثني واإمنا يف بع�س احلالت يعمد روؤ�ساء املخابر اإىل �سرفها اأو ال�ستحواذ عليها، وبذلك اأع�ساء 

البحث يبقون خارج اإطار الدعم، مو�سحا اأن تلك التجاوزات دفعت الأ�ساتذة والباحثني لالبتعاد عن جمال 
البحث وخدمة املخرب، موؤكدا اأن معظم حالت الف�سل ترجع اإىل الروؤ�ساء واإىل و�سعية الباحثني.
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جلنة »كو�سوب«

املوافقة  على ان�سمام �سركة �سياحية اإىل البور�سة 
�لبور�ضة  عمليات  مر�قبة  و  تنظيم  جلنة  منحت 
�آم   �أو  �أي   « ل�رشكة  �الأخ�رش  �ل�ضوء  )كو�ضوب( 

�نف�ضت«  ذ�ت �الأ�ضهم ، �لتي تن�ضط يف 
�ل�ضياحية  �مل�ضاريع  ��ضتغالل  و  تطوير  جمال 
�أم�ص  به  �أفاد  ما  �لبور�ضة، ح�ضب  لالن�ضمام �ىل 
نف�ص  �أو�ضح  و  �ملالية  �لهيئة  هذه  بيان  �لثالثاء 
هذه  �ن�ضمام  على  �مل�ضادقة  عملية  �ن  �مل�رش 
و  عمومي  �مل�ضرتك  �ملال  ر��ص  ذ�ت  �ل�رشكة 
جلنة  �أفادت  و   ،  2018 �أكتوبر  �ضهر  متت  خا�ص 
عملية  �أن  �لبور�ضة  عمليات  مر�قبة  و  تنظيم 
و�أن  �لعادية،  �الإجر�ء�ت   وفق  متت  �الن�ضمام 
باملائة   10 متثل  �ل�ضياحية  �ل�رشكة  هذه  �أ�ضهم 
من �أ�ضهم ر�أ�ص مالها �الجتماعي ومت حتويلها من 
�إىل ثالثة م�ضتثمرين موؤ�ض�ضني و بلغ �لر�أ�ص  قبل 
مال �الجتماعي لهذه �ملوؤ�ض�ضة 115،9 مليون دج، 
يت�ضكل من 1.159.300 �ضهم تقدر �لقيمة �ال�ضمية 
�ململوكة من  �أ�ضهم  �أما عدد  دج.   100 �ضهم  لكل 
طرف �مل�ضتثمرين �ملوؤ�ض�ضني تقدر ب 520.000 
�ل�ضعر �ملحدد لالن�ضمام  �أما فيما يخ�ص  �ضهم. 
جلنة  �أفادت  و  لل�ضهم  دج   297 بلغ  �لبور�ضة  �إىل 

تنظيم و مر�قبة عمليات �لبور�ضة �أن نوعية �أ�ضهم 
�أن �الأ�ضهم م�ضجلة  هذه �لعملية  عادية، يف حني 
باال�ضم  �و  للتحقيق  قابل  غري  ناقل  ح�ضاب  على 
�ل�رشكة  ��ضهم  تد�ول  �ضيتم  و  للمالك  �ل�ضخ�ضي 
�ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات  �أ�ضهم  �ضوق  يف  �ل�ضياحية 
��ضتكمال  فور  �جلز�ئر  ببو�ضة  �ملتو�ضطة  و 

�الإجر�ء�ت �الإد�رية لدى �رشكة ت�ضيري بور�ضة 
و  �الأ�ضهم.    الإيد�ع  و�ملوؤ�ض�ضة �ملركزية  �لقيم 
تعد �رشكة »�أي �أو �آم �نف�ضت«، �أول �رشكة ت�ضجل 
�ملتو�ضطة  و  �ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات  قائمة  على 
�ملوؤ�ض�ضة  هذه  �إن�ضاء  ومت  �جلز�ئر  بور�ضة  يف 
�ل�ضياحية من خالل حتويل �رشكة ذ�ت �مل�ضوؤولية 
حمدودة » فندق �لعالج باملياه -�كو� �ضري�ن-«، 
�لذي يقع مقره �الجتماعي يف بلدية بوحنيفية 
والية مع�ضكر و تتعلق ن�ضاطاته بتطوير �ل�ضياحة 
و  �ل�ضاخنة  باملياه  �لعالج  يف  �ملتخ�ض�ضة 
�ال�ضتجمام و تطوير �لوجهة �ل�ضياحية وحتديث 
�ل�ضناعة  تثمني  كذ�  و  �ل�ضحية  �ملنتجعات 

�ل�ضياحية يف �جلز�ئر. 
م.�س



م�صالح الأمن بالعا�صمة  

�إف�شال تزوير 140 
مليار �شنتيم مبركز 
بريد تق�شر�ين !!

متكنت م�صالح الأمن بالعا�صمة  ، خالل دورة 
روتينية لها يف منطقة تق�رصاين غرب العا�صمة 

،  من ك�صف  ن�صاط ع�صابة  اإجرامية خطرية لتزوير 
العملة  اإنطالقا من م�صكن وظيفي مبركز بريد 
تق�رصاين ، كانت ب�صدد التح�صري لعملية تزوير 

140 مليار �صنتيم من ذات املركز وحتويلها لأر�صدة 
الزبائن ،  مبعية موظفني و م�صعوذين مت اإح�صارهما 
من جنوب البالد ، وهي الوقائع اخلطرية التي جعلت 

املتهمني الأربعة مهددين بعقوبة ال�صجن املوؤبد .
وقائع الق�صية احلالية وعلى ح�صب ما دار بجل�صة 

املحاكمة تعود لتاريخ 24 /2018/08 اإثر دورية قامت 
بها فرقة ف�صيلة مكافحة امل�صا�س باملمتلكات العامة 
، بعد اأن لفت اإنتباههم جمع كبري من املواطنني  اأمام 

مكتب بريد تق�رصاين تطالب بالقب�س على �صارق 
ت�صلل لأحد املنازل الوظيفية هناك  ، و بعد مالحقته 
من قبل ذات الفرقة  مت القب�س عليه وهو داخل اأحد 

الغرف بذلك امل�صكن وبيده �صندوقني بهما مبلغ 
16 مليون دج ، وبتو�صيع عملية التفتي�س داخل نف�س 
امل�صكن مت القب�س على �صخ�س اآخر اأ�صود الب�رصة 
و بحوزته رزمتني اأخربتني من نف�س النقود �صقطتا 
من ذات احلقيبتني  اخل�صبتني ، كما مت القب�س على 

�صخ�صني اآخرين كانا مغميا عليهما داخل قاعة 
اجللو�س وهما موظفان يعمالن داخل مركز الربيد 

الأول كقاب�س بريد و الثاين كاأمني خزنة �صابق بذات 
املركز ، وبعد تفتي�س املنزل الذي تعود ملكتيه 

لقاب�س الربيد مت العثور هناك على اأدوات و اآلت و 
م�صاحيق خا�صة بتزوير العملة بالإ�صافة اإىل اأوراق 

نقدية اأجنبية ووطنية مزورة مع ق�صا�صات ورقية 
�صوداء مهياأة للتزوير ، ليتم بذلك حتويل امل�صتبه 

فيهم الأربعة الذي كان من بينهم ع�ّصاب ينحدر من 
منطقة مترنا�صت املكنى » ال�صيخ اإبراهيم« و مقاول 
على م�صلحة التحقيق و تبني اإثر ذلك ، اأن الع�صابة 
كانت  ب�صدد اإجناز عملية تزوير �صخمة طالت ما 

يقارب 7 ماليني اأورور  اأي ما يعادل 140 مليار �صنتيم 
، يتم اإختال�صها تديريجيا من مركز بريد تق�رصاين 
مبعية موظفا الربيد اللذان قاما يومها باإخراج مبلغ 
25 ماليني دج و اأخذها ملنزل املتهم الأول اأين كان 

�صيتم هناك قراءة تعاويذ عليها لتحويلها للعملة 
ال�صعبة و لنقود املزورة واإ�صتبادلها بتلك ال�صحيحة 

و من مت حتويلها يف اأر�صدة  زبائن الربيد ، وهي 
املهمة التي كان �صيقوم بها املتهم املنحدر من ولية 

» مترنا�صت« املدعو » ال�صيخ اإبراهيم« الذي ح�رص 
للمنزل امل�صبوه بناءا على طلب املقاول بعدما تعرف 

عليه بوا�صطة �صخ�س اآخر يدعى » التارقي«  ميتهن 
ال�صحر وتزوير العملة ، غري اأن املتهم الرئي�صي 

و�رصيكه ال�صيخ اإبراهيم قاموا بخرق التفاق و �رصقة 
النقود عن طريق تخدير املتهمني الآخرين بوا�صطة 

حبات متر وجرعة ماء مرقية ت�صببت باإغمائهما 
قبل اأن يكت�صف اأمرهما من قبل املواطنني الذين 

�صارعوا لطلب النجدة ، كما تبني يف خ�صم التحريات 
املنجزة من قبل  اإدارة مركز الربيد بعد اإخطارها 
اأن املتهمني العاملني عندها قاما بعملية اختال�س 

يف اأر�صدة املركز بعد ثبوت وجود ثغرة مالية بقيمة 
25 مليون �صنتيم مت اإ�صرتجاع 16 مليون منها فيما 
مل يتم التو�صل لباقي املبلغ حلد ال�صاعة ، وعليه 

مت حتويل املتهمني الأربعة على حمكمة اجلنايات 
البتدائية بالدار البي�صاء بعدما ن�صبت لهم جرم 

تكوين جمعية اأ�رصار لغر�س الإعداد جلرم تزوير 
عملة ذات �صعر قانوين مع جنحتي اإختال�س اأموال 

عمومية و اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة بالن�صبة ملوظفي 
الربيد ، مع انتحال هوية الغري للمتهم الرابع املكنى » 
ال�صيخ اإبراهيم« ، حيث حاول كل متهم خالل �صماعه 

اأثناء  مواجهته لهيئة املحكمة التمل�س من فعلته 
عن طريق �رصد رواية وجود دين مايل بني املتهمني 

وقيام املكنى » ال�صيخ اإبراهيم« مبحاولة �رصقة النقود 
التي مت اإح�صارها هناك لت�صليمها ل�صاحبها بوا�صطة 

حبات متر ت�صبب الإغماء ونفي وجود اأي م�رصوع 
تزوير نقود ، مع تاأكيد موظف الربيد اأنه قام باإح�صار 
النقود من املركز حتت تاأثري حبات التمر امل�صحورة ، 
ليطالب لهم النائب العام بعد اإ�صارته خلطورة الوقائع 
التي مت�س اقت�صاد البلد بتوقيع عقوبة ال�صجن املوؤبد 
وغرامة مالية بقيمة مليوين دج ، يف حني طالب ممثل 
اخلزينة العمومية و ممثل الربيد املتاأ�ص�صان كطرفني 

مدنيني باإفادتهما بتعوي�س مايل بقيمة اخل�صائر 
الالحقة بهما .

ل/منرية

للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  طالبت  
عن حقوق الإن�صان  با�صرتداد حقوق 
خالل   من  الولدة  حديثي  الأطفال 
فتح و مراجعة ملف ح�صانة الأطفال 
جترب  اإجراءات  غياب  ظل  يف  للمراأة 
الطبية  التحاليل  اإجراء  على  الرجل 
اأبوته  حقيقة  لك�صف  ال�رصورية 
طريق  عن  �صواء  ن�صاء  من  لأطفال 
�رصعية  غري  اأو  �رصعية  عالقة 
�صن  احلقوقية  الهيئة  اقرتحت  و 
حتى  ال�رصيحة  هذه  حماية  قانون 
حق  فيها  مبا  حقوقها  بجميع  تتمتح 
التمدر�س ، و حق العمل ....الخ ،مما 
التعجيل  اإىل  احلكومة   من  تطلب 
اجلزائر  يف  الكفالة  نظام  بتطوير 
خا�صة  �صفحة  ا�صتحداث  خالل  من 
يطلق  العائلي  الدفرت  يف  بهوؤلء 
حيث   ، مثالاً ومكفول«  »كفيل  عليها 
ملعاجلة  ال�صبل  اأجنع  من  الكفالة  اأن 
ظاهرة الأطفال جمهويل الن�صب، كما 
اأن هذا النظام معرتف به يف التفاقية 

الدولية حلقوق الطفل
و   الأ�رصة  قانون  مراجعة  اأي�صا  و 
حت�صي�س املجتمع عن هذه الظاهرة 
من  لي�س  و   ، حلول  ايجاد  اجل  من 

اأجل ت�صهري عبارة “اأولد احلرام”.

كما حذرت الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق الإن�صان من تنامي  ظاهرة 
رمي الأطفال الر�صع وحديثي الولدة 
وعلي  القمامة  ب�صناديق  والأجنة 

اأر�صفة ال�صوارع.
ح�صب نف�س الهيئة ت�صري الإح�صائيات 
اإىل عن  على م�صتوى وزارة الت�صامن 
ولدة  اآلف   3 حوايل  حوايل  وجود 
طفل غري �رصعي ، يف الوقت حت�صي 
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
الإن�صان اأن العدد احلقيقي يتجاوز الـ 
غالبيتهم  يولد  �صنويا  حالة  األف   45
والعيادات  امل�صت�صفيات  خارج 
جراء  ولدة  عن  فيهم  مبا  العمومية، 
الزواج العريف اأو ما يعرف ب<<زواج 
واللتفاف  و  ملراوغة  الفاحتة<<  
تعديالت  منذ  وهذا  القانون،  على 
 8 املادة  ل�صيما   و  الأ�رصة   قانون 
 ،2005 املعدل يف  الأ�رصة  قانون  من 
الأوىل  الزوجة  موافقة  ت�صع  التي 
و   ، الثاين   الزواج  لإمتام  �رصطا 
اللواتي  الزوجات  من  العديد  لكن  
عن  اجلاين  وتن�صل  للخداع  تعر�صن 
م�صوؤوليته كاأب،وتبقى دائما املراأة يف 
اأنها هي  جميع احلالت مذنبة، رغم 

ال�صحية الأوىل والأخرية .
و حدد هواري قدور رئي�س الرابطة اأن  
القانون اجلزائري ل يحمي الأطفال 
جمهويل الن�صب بالرغم من اأّن التدابري 
القانونية اخلا�صة بهذه الفئة موجودة 

اإل اأنها لي�صت يف �صاحلهم ول ت�صمن 
حقوقهم ،مما تنبه احلكومة بان هذه 
الزواج العريف  ال�رصيحة من الأطفال 
تعترب  الن�صب  املجهويل  كذلك  و 
طريق  عن  حتل  مل  ان  موقوة  قنبلة 
امل�رصع  طرف  من  لها  حلول  ايجاد 
اجلزائري ،لأن الواقع امليداين يوؤكد 
او�صاع  تعي�س  ال�رصيحة  هذه  بان 
عنهم،  اجلميع  تخلى  ب�صبب  �صعبة 
زيد  البيولوجيني،  اآبائهم  من  بدءا 
على دلك اأن م�صريهم يبقى جمهولاً 
يغادرون  اإذ  ع�رص،  الثامنة  �صن  بعد 
ال�صن  هذه  يف  املتخ�ص�صة  املراكز 
بني  اأنف�صهم  هوؤلء  من  الكثري  يجد 
ويكونون  ال�صارع  يف  و�صحاها  ليلة 
للع�صابات املتخ�ص�صة  فري�صة �صهلة 

يف الإجرام والتهريب .
�صيدي  ولية  اأمن  م�صالح  من جهتها 
بلعبا�س با�رصت يف فتح  بالتحقيقات  
املتاجرة  �صبه  ق�صية  بخ�صو�س 
بالر�صع املجهويل الن�صب على م�صتوى 
اأن  اأمرا�س الن�صاء والتوليد،  موؤ�ص�صة 
�صبهات  وجود  على  دلت  التحريات 
اجلاري  ال�صبكة  ن�صاط  امتداد  حول 
وراء  ما  اإىل  اأفرادها،  عن  البحث 
البحر.، حيث دلت الأرقام اأن عددهم 
ال�صنة،  يف  طفال   95 اإىل  ي�صل  كان 
لي�صبح ل يزيد عن 15 طفال �صنويا، 
لفح�س  باملحققني  دفع  ما  وهو 
طرحت  ما  بعد  الوفيات،  �صجالت 

فر�صية ت�صجيلهم كمتوفني ب�صجالت 
على  ت�صجيلهم  دون  من  امل�صلحة، 

م�صتوى �صجالت احلالة املدنية.
و قالت الرابطة اأن القانون اجلزائري 
الن�صب  جمهويل  الأطفال  يحمي  ل 
القانونية  التدابري  اأّن  من  بالرغم 
اإل  موجودة  الفئة  بهذه  اخلا�صة 
ت�صمن  ،ول  �صاحلهم  يف  لي�صت  اأنها 
امل�رصع  من  تطلب  التي  حقوقهم 
ال�رصيحة   لهده  اأكرب  اجلزائري عناية 
النظر  اإعادة  ال�رصوري  من  لذلك 
تعترب  ،التي  بها  اخلا�س  القانون  يف 
طريق  عن  حتل  مل  اإن  موقوتة  قنبلة 
امل�رصع  طرف  من  لها  حلول  اإيجاد 
اجلزائري ،لأن الواقع امليداين يوؤكد 
تزايد  يف  عددها  ال�رصيحة  هذه  بان 
على  العازبات  الأمهات  وعدد  كبري 
�صعبة  اأو�صاع  تعي�س  �صواء،و  حد 
ب�صبب تخلى اجلميع عنهم و  احلالة 
الأطفال  من  الفئة  لهذه  النف�صية 
تكون  التي  النف�صية  كاحلالة  لي�صت 
يف  يعي�س  الذي  العادي  الطفل  لدى 
وهم  والديه،  بني  وحنون  دافئ  جو 
الذين يعانون من عقدة  من الأطفال 
من  اأقل  باأنهم  وي�صعرون  النق�س، 
يعلمون  عندما  خ�صو�صا  غريهم، 
اأتوا  واأنهم  اأم  اأو  اأب  لديهم  لي�س  باأن 
يجعلهم  ذلك  �رصعية،  غري  بطريقة 
والنطواء  العزلة  من  يعانون  اأي�صا 

الجتماعي واخلجل

م.�س

الفالحني  من  الع�رصات  نا�صد 
فالحية  مب�صتثمرات  ين�صطون 
امل�صيلة  بولية  ب�صيقلة  مبنطقة 
واملرا�صالت  ال�صكاوى  عديد  يف 
الو�صية  لل�صلطات  املرفوعة 
التكفل  بغية  التدخل  ب�رصورة 
تف�صي  من  العالقة  مب�صاكلهم 

التي  ال�رصعي  غري  البناء  ظاهرة 
تغزو املناطق الريفية حيث �صهدت 
م�صاحات  حتويل  ب�صيلقة  منطقة 
خ�صبة  تربة  ذات  ريفية  فالحية 
يف  متمثلة  لبناء  عقارات  اإىل  جدا 
�صكنات فو�صوية هذا الو�صع الذي 
زراعية  م�صاحات  هدر  يف  ت�صبب 

معتربة حال دون متّكن الفالحني من 
ا�صتغالل اأر�صهم التي تعترب م�صدر 
تقل�صت  حيث  الوحيد،  عي�صهم 
مما  امل�صتغلة  امل�صاحات  بفعلها 
اأثر �صلبا على الظروف الجتماعية 
يف  يتوانوا  مل  الذين  للفالحني 
امل�صوؤولة  اجلهات  بكل  ال�صتنجاد 

حيث  امل�صيلة  وايل  راأ�صهم  وعلى 
تت�صمن  �صكوى  موؤخرا  وجهوا 
لتطبيق  بالتدخل  اإّياه  مطالبتهم 
من  احلد  على  ين�س  وهو  القانون 
البناء غري ال�رصعي وعدم امل�صا�س 

بالأرا�صي الفالحية  .
عبدالبا�صط بديار 

عرفت اأ�صعار اللحوم البي�صاء يف 
ارتفاعا  امل�صيلة  مدينة  اأ�صواق 
اأن  بعد  قيا�صية،  م�صتويات  اإىل 
فاق ثمنها 380 دينار للكيلوغرام، 
التيا�صتاء  وهيالأ�صعار  الواحد 
اأحدثت  املواطن،حيث  لها 
لدى  خا�صة  لديهم  كبرية  �صجة 
اأن  املتو�صط،باعتبار  ذويلدخل 

اأ�صعارها  كانت  البي�صاء  اللحوم 
فمتناولهم عك�س اللحوم احلمراء 
والتي اأكد ب�صاأنها بع�س املربني 
الدجاج  اأ�صعار  يف  الزيادات  اأن 
مو�صحني  عنها،  م�صوؤولني  غري 
يفوق  الأيام  هذه  الطلب  باأن 
الدجاج  على  خا�صة  العر�س، 
بع�س  خلفهم  الذي  و«الداند«، 

الأعالف  غالء  ب�صبب  اخل�صائر 
ونق�س يف الإنتاج، واأرجع التجار 
ت�رصيحهم  يف  امل�صكل  هذا 
رفعوا  الذين  اجلملة  جتار  اإىل 
دفعهم  الذي  الأمر  الأ�صعار، 
كذلك للزيادة يف الأ�صعار كخطوة 
حتمية لتفادي اخل�صائر وحتدث 
م�صكل  عن  كذلك  التجار  هوؤلء 

على  الرقابة  وانعدام  امل�صاربة 
مثل هذا النوع من التجارة وهو 
عزوف  اإىل  حتما  �صيوؤدي  ما 
هذه  تناول  على  املعتادة  الفئة 
عرفت  بعدما  خا�صة  املادة، 
ارتفاعا  احلمراء  اللحوم  اأ�صعار 

جنونيا .
عبدالبا�صط بديار

امل�صيلة 

امل�صيلة 

ظاهرة �لبناء �لفو�شوي تغزو �مل�شتثمر�ت �لفالحية 

�رتفاع جنوين يف �أ�شعار �للحوم �لبي�شاء

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�صان  

45 �ألف طفل غري �شرعي �شنويا غالبيتهم خارج �مل�شت�شفيات
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وايل  االثنني   اأم�س  يوم  اأ�رشف 
من  كل  وبح�ضور  ورقلة  والية 
رئي�س املجل�س االإ�ضالمي االأعلى 
وال�ضلطات  اهلل  غالم  اهلل  عبد  اأبو 
االفتتاح  على   ، االأمنية  و  املدنية 
الر�ضمي للملتقي الدويل اخلام�س 
ت�رشف  الذي  القادرية  للطريقة 
القادرية  امل�ضيخة  تنظيمه  على 
الكائن  اإفريقيا  وعموم  باجلزائر 
بورقلة  الروي�ضات  ببلدية  مقرها 
اأيام  ،لت�ضتمر فعالياته على مدار 
06 و 07 و 08 من ال�ضهر اجلاري 
الر�ضمي  االفتتاح  تخلل  كما   ،
للملتقى الدويل اخلام�س للطريقة 
القادرية تكرمي رئي�س اجلمهورية 
نظري  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اإ�ضهاماته الكبرية يف رعاية ودعم 
عرفت  التي  ملتقيات  هكذا  مثل 
ال�ضابقة  امللتقيات  غرار  وعلى 
العلماء  من  هائل   عدد  ح�ضور 

خمتلف  من  قدموا  امل�ضايخ  و 
العربية  والدولة  الوطن  واليات 
القارة  من  وحتى  االإ�ضالمية  و 

ال�ضمراء .
ف�ضيلة  اأكد   فقد  ثانية  من جهة 
�ضيخ امل�ضيخة القادرية باجلزائر 
ح�ضاين  احل�ضن  اإفريقيا  وعموم 
العهد  اأن   ، االفتتاح  كلمة  يف   ،
الطريقة  اأتباع  تعلمه  الوطني 
و  االأبرار  ال�ضهداء  من  القادرية 
للوطن  املخل�ضني  املجاهدين 
رئي�س  فخامة  راأ�ضهم  وعلى 
اجلمهورية املجاهد عبد العزيز 
بوتفليقة ، ويف �ضياق مت�ضل فقد 
هي  املرجعية  اأن  ح�ضاين  اأكد 
تنظم  مرتابطة  قيم  جمموعة 
و�ضند  واملجتمع  الفرد  �ضلوك 
املرجعية هي حكم احلاكم  هذه 
يف  النا�س  ترك  وعدم  امل�ضلم 
ال�ضيخ  فو�ضى ، كما وجه ف�ضيلة 
اجلزائر  ل�ضباب  مبا�رشة  ر�ضالة 
�ضيانة  اىل  خاللها  من  داعيا 

حلماية  ال�ضف  ووحدة  الوطن 
ثورة  يف  املحققة   املكا�ضب 

الفاحت نوفمرب املجيدة 1954 .
الدويل  امللتقى  اأن  ومعلوم 
القادرية  للطريقة  اخلام�س 
�ضيناق�س  فيه العلماء والدكاترة و 
اأبرزها  امل�ضايخ عدة حماور من 

الت�ضوف  مفاهيمي  مدخل 
الوطنية  املرجعيات   ، وم�ضاريه 
والدينية ، قيم االحرتام والتعارف 
الثاين  املحور  اأما   ، االأخر  مع 
الدور  اأبعاد  ق�ضة  فيخ�ض�س ملنا 
اأبعاد  اإبراز  يف  للت�ضوف  الريادي 

املرجعية الوطنية .

عبد  ورقلة  والية  وايل  قال 
هام�س  ،على  جالوي  القادر 
لفعاليات   الر�ضمي  افتتاحه 
اخلام�س  الدويل  امللتقى 
للطريقة القادرية  اأن املرجعية 
لبقاء  حقيقي  �ضمان  الوطنية 
وت�ضدي  اجلزائرية  الدولة 
حتاك  التي  للموؤمرات  �رشيح 

�ضد اجلزائر .
عبد  ورقلة  والية   وايل  ك�ضف 
القادر جالوي ، يف كلمة األقاها 
االفتتاح  على  اإ�رشافه  مبنا�ضبة 
الدويل  للملتقى  الر�ضمي 
القادرية  للطريقة  اخلام�س 
الطريقة  م�ضيخة  تنظمه  التي 
وعموم  باجلزائر  القادرية 
اأن ال�ضمان احلقيقي   ، اإفريقيا 
اجلزائرية  الدولة  لبقاء 
املوؤامرات  جلميع  والت�ضدي 
من  �ضواء  �ضدها  حتاك  التي 
�ضياق  ، ويف  اأو اخلارج  الداخل 
االأول  الرجل  اأكد  فقد  مت�ضل 
بوتفليقة   اأن   ، ورقلة  بوالية 

لل�ضعب  موجهة  ر�ضالة  يف 
االحتفال  مبنا�ضبة  اجلزائر 
للثورة املجيدة  الـ 64  بالذكرى 
، فقد حث على  الفاحت نوفمرب 
وموا�ضلة  الوطنية  التم�ضك 
للمحافظة  الت�ضييد  و  البناء 
ملغالبة  الوطنية  الهوية  على 
بعدها  ليذهب   ، التحديات 
الهيئة  على  االأول  امل�ضوؤول 
التنفيذية اىل اأبعد من ذلك من 
خالل التاأكيد اأن امللتقى الدويل 
القادرية  للطريقة  اخلام�س 
ا�ضرتاتيجة  مع  من�ضجما  ياأتي 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  عمل 
العزيز بوتفليقة الهادفة ل�ضيانة 
الفكرية  التطاحنات  من  البالد 
التي يعي�ضها العامل االإ�ضالمي و 

العربي .
الدويل  امللتقى  اأن  ومعلوم   
القادرية  للطريقة  اخلام�س 
يحظى برعاية رئي�س اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة .
 �أحمد باحلاج 

م�رشوع  اإجناز  اأ�ضغال  تعرف 
الطريق الرابط بني دائرة اأولف 
و عا�ضمة الوالية اأدرار ، تاأخرا 
فادحا يف وترية االأ�ضغال ، ب�ضبب 
على  الرقابية  االأدوات  تفاوت 
املقاوالتية  املوؤ�ض�ضات  ن�ضاط 

املكلفة باإجناز هذه العملية .
اأبدى عدد من املرتددين على 
بلدية  بني  الرابط  الطريق 
اأدرار،  الوالية  وعا�ضمة  اأولف 
نتيجة  ال�ضديد  امتعا�ضهم 
اجناز  وترية  يف  الفادح  التاأخر 
انطلقت  والذي  الطريق  ذات 
 2011 �ضنة  منذ  به  االأ�ضغال 
معرفة  دون  فجاأة  ليتوقف   ،
ذلك،  وراء  احلقيقية  االأ�ضباب 
يف الوقت الذي ي�ضهد فيه ذات 
ب�ضبب  مزرية  و�ضعية  امل�ضلك 
وقوع  يف  ت�ضبب  مما  اهرتائه، 
واأ�ضبح  مميتة،  مرور  حوادث 
ويف  يوؤرقهم،  هاج�ضا  ي�ضكل 
حمدثوا  طالب  مت�ضل  �ضياق 
جريدة »الو�ضط » ، من ال�ضلطات 
املعنية وعلى راأ�ضها وزير النقل 
بالتدخل  العمومية  واالأ�ضغال 
العاجل من خالل اإعطاء اأوامر 
الت�رشيع  ب�رشورة  للمقاولني 
الطريق  ذات  اجناز  وترية  من 
االأ�ضغال  به  انطلقت  الذي 
فجاأة،   لتتوقف   2011 �ضنة  منذ 

ارتفاع  يف  �ضاهم  الذي  االأمر 
حوادث  ب�ضبب  الوفيات  معدل 
ما  وهو  املميتة،  املرور 
اإىل  يتحول  الطريق  ذات  جعل 
هوؤالء  يالحق  حقيقي  كابو�س 

ال�ضائقني.
التي  ال�ضكاوي  عديد  ورغم 
بذات  ال�ضائقني  هوؤالء  وجهها 
الوالية، للجهات املعنية الإعادة 
انطالق وترية االأ�ضغال بالطريق 
املذكور، اإال اأن الو�ضع املزري 
حلد  عليه  هو  ما  على  يزال  ال 
حجج  تقدمي  دون  ال�ضاعة 
من  حالة  ي�ضهد  حيث  مقنعة، 
االهرتاء والتدهور والذي اأ�ضبح 
ي�ضكل خطرا على �ضالمة هوؤالء 
اأن  اإذا علمنا  ال�ضائقني، خا�ضة 
الطرقات  اأمن  �رشايا  م�ضالح 
للدرك  الوالئية  باملجموعة 
الوطني كانت قد �ضجلت خالل 
املذكور  بالطريق  العام  هذا 
45 حادث مرور األيم اأ�ضفر عن 
اإ�ضابة  و  �ضخ�ضا   17 م�رشع 
متفاوتة  بجروح  اأخرين   104

اخلطورة .
حمو  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
الطريق  اأدرج  قد  كان  بكو�س  
اهتماماته  اأوىل  املذكور �ضمن 

للتكفل بامل�ضكل القائم .
�شيخ مدقن 

.         امللتقى الدويل اخلام�س للطريقة القادرية بورقلة يكرم رئي�س اجلمهورية

�شيخ �لطريقة �لقادرية �حل�شن ح�شاين

�أحمد باحلاج 

حلماية  الوطن  وحدة  "�صونوا 
مكا�صب ثورة نوفمرب "

ببلدية  عائلة   800 زهاء  ا�ضتكت 
مع�ضلة  من  اأدرار،  بوالية  �ضايل 
ربط  يف  املعنية  ال�ضلطات  تاأخر 
االإنارة  ب�ضبكة  ال�ضكنية  جتمعاتهم 
العمومية واإعادة تاأهيل املت�رشرة، 
االأحياء  ذات  جعل  الذي  االأمر 
مما  الدام�س،  الظالم  يف  تغرق 
املعنية  اجلهات  ينا�ضدون  جعلهم 
امل�ضكل  العاجل حللحلة  بالتدخل 
القائم. نا�ضدت حوايل 800 عائلة 
تقطن ببلدية �ضايل يف والية اأدرار، 
العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات 
الظالم  م�ضكلة  من  الإخراجهم 
الذي يتخبطون فيه منذ  الدام�س 
تاأهيل  اإعادة  خالل  من  �ضنوات، 
ما  وهو  العمومية،  االإنارة  �ضبكة 
انت�ضار  نتيجة  يتخوفون  جعلهم 

الرعب  زرعوا  الذين  املنحرفني 
يف نفو�س هوؤالء املواطنني، ف�ضال 
اأكبادهم  عن تخوفهم على فلذات 
التي  ال�ضامة  احل�رشات  تكاثر  من 
اأوالدهم  �ضالمة  تهدد  اأ�ضبحت 

الذين يلعبون يف ال�ضارع.
بتنظيم  ال�ضكان  هوؤالء  لوح  وقد 
عدم  حال  يف  احتجاجية  وقفة 
واإيجاد  املعنية  اجلهات  تدخل 
حلول للم�ضكل القائم الذي ت�ضبب 
يف زرع الرعب يف نفو�ضهم نتيجة 
عن  ف�ضال  املنحرفني،  انت�ضار 
حتويل املنطقة اإىل ظالم دام�س.

اإعرتفت  فقد  ثانية  جهة  من 
باملجل�س  التنفيذي  املكتب 
ال�ضعبي البلدي ببلدية �ضايل  باأدرار 
اأنه  االإ  ال�ضكان  مطالب  ب�رشعية 

التجاوب  يف  القدرة  بعدم  حتجج 
معها ملحدودية اإمكانياته املادية 
التق�ضف  ب�ضيا�ضة  اإلتزامه  و 

املنتهجة من طرف احلكومة. 
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 

للتكفل  املحلية  ال�ضلطات  طرف 
باالإن�ضغاالت القائمة  ، يبقى لزاما 
الو�ضع  معاي�ضة  املواطنني   على 

املزري الأجل غري  م�ضمى .
�شيخ مدقن 

امقيد  بقرية  تقطن  عائلة   430 تعاين 
يف والية مترنا�ضت، جملة من النقائ�س 
حقيقية  عزلة  تعي�س  جعلتها  والتي 
عدد  يف  املرتاكمة  امل�ضاكل  نتيجة 
غرار  على  املهمة  القطاعات  من 
منها  العامة  واحلالة  الرتبية  ال�ضحة، 
زمن  منذ  بقريتهم  الكهرباء  انعدام 
حللحلة  جهة  اأي  تدخل  دون  طويل 
ال�ضكان  اأرقت  التي  القائمة  امل�ضاكل 

ونغ�ضت حياتهم. وح�ضب ت�رشيح عدد 
امقيد  بقرية  القاطنني  املواطنني  من 
 « »الو�ضط  ليومية  مترنا�ضت  والية  يف 
العامل  عن  متاما  معزولة  قريتهم  فاإن 
اخلارجي، حيث ال يزال هوؤالء ال�ضكان 
جملة  ب�ضبب  البدائية  حياة  يعي�ضون 
انعدام  غرار  على  امل�ضجلة  النقائ�س 
يف  الكهرباء،  ب�ضبكة  قريتهم  ربط 
تطورا  العامل  فيه  ي�ضهد  الذي  الوقت 

املجاالت،  جميع  يف  هائل  تكنولوجي 
الطبية  العيادات  انعدام  عن  ف�ضال 
ما  وهو  النائية،  بقريتهم  اجلوارية 
املواطنني  من  عدد  وفاة  يف  ت�ضبب 
حتفهم  لقوا  الذي  االأطفال  ال�ضيما 
ت�ضمما بلدغات العقارب قبل و�ضولهم 

اإىل م�ضت�ضفى املدينة.     
ويف ذات ال�ضياق ال يزال اأبناء املواطنني 
من  يعانون  القرية  بذات  القاطنني 

املوؤ�ض�ضات  نق�س  نتيجة  االأمية 
و�ضع  هو  تنعدم،  تكاد  والتي  التعليمية 
باملنطقة  امل�ضوؤولني  على  يحتم  بات 
القرية  الإخراج  العاجل  التدخل  ذاتها 
مع �ضبح املعاناة واجلهل الذي يتخبط 
�ضنوات طويلة، وهي  منذ  ال�ضكان  فيه 
عن  بعيدة  بقيت  التي  النائية  القرية 

اأعني امل�ضوؤولني.  
 �أحمد باحلاج  

ب�شبب تاأخر �إعادة تاأهيل �شبكة �لإنارة �لعمومية

مترن��شت

800 عائلة ببلدية �صايل باأدرار تغرق يف الظالم الدام�س

�صكان قرية امقيد يعي�صون حياة بدائية

و�يل ورقلة عبد �لقادر جالوي يوؤكد: 

ب�شبب �لتاأخر يف وترية �جنازه

املرجعية الوطنية �صمان 
حقيقي لبقاء الدولة 

املوت يرتب�س مبرتدي الطريق 
الرابط بني اأولف واأدرار
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يف �أمن و ��شتقر�ر �لدولة �جلز�ئرية ».



�سكان  من  الع�رشات  و�سيوقع 
عري�سة  دوالة  بني  بلدية 
الو�سية  ال�سلطات  اإىل  موجهة 
ال�سحة  وزارة  مقدمتها  ويف 
برفع  خاللها  من  يطالبون 
امل�رشوع  هذا  عن  التجميد 
اأن  املفرت�ض  من  كان  الذي 
�سنة  من  اأكرث  قبل  النور  يرى 
قرارات  �سحية  كان  اأنه  غري 
التق�سف احلكومية التي طالت 
بالوالية  حيوية  م�ساريع  عدة 
�ساقوا  باأنهم  ال�سكان  وقال   ،
املتوا�سل  التجميد  من  ذرعا 
ال�رشورة  واأن  امل�رشوع  لهذا 
امل�رشوع  اإحياء  تقت�سي  باتت 
تغطية  توفري  اأجل  من  عاجال 
بلدية  ل�سكان  اأف�سل  �سحية 
بني دوالة الذين ناهز عددهم 
وكذا  ن�سمة  األف  اخلم�سني 
غرار  على  املجاورة  البلديات 
بني  عي�سي  بني  حممود  ايت 
بدورها  تعاين  والتي  زمنزار 
اخلدمات  يف  فادحا  نق�سا 
يوجد  اأخرى  جهة  من  الطبية 
يف  دوالة  ببني  العالج   مركز 
نتيجة  وذلك  كارثية  و�سعية 
واقرتابه  جدرانه  تداعي 
روؤو�ض  على  ال�سقوط  من 

البناية  تداعي  بفعل  مرتاديه 
هذا  جتهيزات  حتوي  التي 
اإىل   بناوؤها  يعود  والتي  املركز 
ويعاين  ال�سبعينات  ال�سنوات 
املركز املذكور من ت�سدعات 
على م�ستوى اجلدران وهو ما 
االأمطار  مياه  ت�سلل  يف  ت�سبب 
واإغراقها الأغلب اأق�سام وغرف 
هذا املركز الذي الزال ورغم 
كل هذا يعمل بطاقته الق�سوى 
العالجات  تقدمي  خالل  من 
واحلقن ملا اليقل عن  20 اآالف 
قرية  �سكان  تعداد  وهو  ن�سمة 

ايت بويحي لوحدها واملناطق 
املجاورة التي ي�ستفيد �سكانها 
من  املركز  هذا  يقدمه  مما 
عالجات وحقن للمر�سى الذين 
يجدوا  ومل  ال�سبل  بهم  �ساقت 
املتداعي  املركز  هذا  غري 
م�ست�سفى  اإىل  التنقل  لتجنب 
حممد ندير و ك�سف املواطنني 
دوالة  بني  اأن  املنطقة  بهده 
بالوالية  م�ست�سفى  اأول  ت�ستحق 
يف حني ت�ساوؤلوا عن كيفية رفع 
امل�ست�سفيات  لبع�ض  التجميد 
يف حني بني دوال اأم�ض احلاجة 

املمار�سة  اجلهوية  م�ستنكرين 
�سدهم من قبل اأطراف و عدم 
الذي  امل�ست�سفى  بهدا  الظفر 
مت  و  �سنوات  مند  ت�سجليه  مت 
يف  باخلروج  مهددين  جتميده 
رفع  اجل  من  �سعبية  م�رشيات 
التجميد عنه على باقي خمتلف 
و  كوا�سية  بالوالية  املناطق 
معاتقة التي رفع عنها التجميد 
و  ال�سحة  وزير  من  بقرار 
ما  هو  و  امل�ست�سفيات  اإ�سالح 
اأثار غ�سبهم لكونهم مل مي�سهم 

عملية رفع التجميد.

جدد �شكان بلدية بني دوالة بتيزي وزو  مطلبهم لل�شلطات والقا�شي برفع التجميد عن امل�شت�شفى اجلواري 
)60( �شريرا بقرية اي�شردوين والذي طالته قرارات التق�شف احلكومية واأجلت جت�شيده اإىل اأجل غري 

م�شمى رغم ما تعانيه املنطقة من نق�ص حاد يف التغطية ال�شحية.

بني دوالة بتيزي وزو

ح- كرمي

 ال�سكان يطالبون برفع التجميد 
عن امل�ست�سفى اجلواري

وهران 

تيارت 

احلرا�ص بالعا�شمة

تي�شم�شيلت

ق�شنطينة

تد�سني امل�سعد الكهربائي الرابط بني املحطة 
البحرية و�سارع جي�ش التحرير 

فتح 3 مقرات جديدة للأمن احل�سري

حملة حت�سي�سية حول خماطر " 
غاز اأحادي الكربون " باحلرا�ش 

غر�ش اأكرث من 10 اآالف �سجرية

حجز 36 األف و 972 
وحدة من املفرقعات

حول  التح�سي�سية  احلملة  ا�ستقطبت 
اأحادي  "غاز  عن  الناجمة  االختناقات 
الكربون" اليوم االثنني باحلرا�ض باجلزائر 
العا�سمة اإقباال ملفتا من طرف املواطنني 
، ح�سبما لوحظ ،واأ�سار املالزم اأول خالد 
لدى  باالإت�سال  املكلف  اهلل  خلف  بن 
مديرية احلماية املدنية لوالية اجلزائر اأن 
هذه احلملة هي فر�سة لتوعية املواطنني 
واإعطائهم اإٍر�سادات للوقاية من احلوادث 
بالغاز  ال�سامة  باالختناقات  املرتبطة 
ثقافة  وغر�ض  الكربون  اأحادي  خا�سة 
احلذر  توخي  �رشورة  مع  لديه  وقائية 
احرتام  و  ال�سالمة  قواعد  واتباع 
اأفاد  ال�سياق  االأمنية. ويف ذات  املقايي�ض 
اإىل  �ستدوم  التي  التح�سي�سية  احلملة  اأن 
غاية �سهر مار�ض القادم �ستجوب العديد 
رزنامة  وفق  االإدارية  املقاطعات  من 
داي  ح�سني  بلديات  غرار  على  معينة 
وبوزريعة وباب الوادي التي عرفت حاالت 
اأك�سيد  اأحادي  وفيات جراء ت�رشبات غاز 
�سيكون  الرتكيز  اأن  مو�سحا  الكربون، 
على م�ستوى التجمعات واالأحياء ال�سكنية 
اإطار  يف  تد�سينها  مت  التي  اجلديدة 
بوالية  االإ�سكان  واإعادة  الرتحيل  عمليات 
مفت�سية  ذكر ممثل  جهته  ومن   . اجلزائر 
ملديرية  التابعة  باحلرا�ض  الغ�ض  قمع 
اأن  التجارة لوالية اجلزائر، �سامة حممد، 
اأحادي  بالغاز  االختناقات  حوادث  اأغلب 
يف  خلل  وجود  عن  ناجمة  تكون  الكربون 
تركيب و�سيانة  اأجهزة التدفئة والت�سخني 
وكذا يف معايري االأمان وعدم امتثال بع�ض 
للمقايي�ض  والتجهيزات  التدفئة  و�سائل 
تركيب  �سوء  اأن  واأفاد  واالأمن  ال�سالمة 
اأفراد  قبل  من  االأجهزة  هذه  وت�سغيل 

احلوادث،  خماطر  ي�ساعف  موؤهلني  غري 
اأ�سالة  من  التحقق  اإىل  املواطنني  داعيا 
الو�سم  على  الرتكيز  خالل  من  املنتج 
الذي  املنتوج  وم�سدر  ال�سالحية  ومدة 
على  احل�سول  �رشورة  وكذا  اقتناوؤه  يتم 
لفرتة  ال�سيانة  خلدمات  ال�سمان  �سهادة 

ما بعد البيع.
من  عينات  اإر�سال  يتم  اأنه  اإىل  واأ�سار 
امل�ستخدمة  املنزلية  االأجهزة  خمتلف 
خا�سة تلك املتعلقة بالت�سخني و التدفئة 
بق�سنطينة  مرجعي  خمرب  نحو  والطبخ 
ملعايري  مطابقتها  مدى  ومعرفة  للتحليل 
حياة  على  حفاظا  وذلك  واالأمن  ال�سالمة 
الغ�ض  حاالت  بع�ض  وحماربة  املواطنني 
يف االأجهزة . بدوره اأكد املكلف باالإعالم 
مبديرية توزيع الكهرباء والغاز باحلرا�ض، 
خلوي كرمي، اأن هدف احلملة التح�سي�سية 
املواطن  لدى  وقائية  ثقافة  ن�رش  هو 
ال�سيما خالل املو�سم ال�ستوي الذي يكرث 
العملية  باأن  اأردف  و  الغاز  ا�ستعمال  فيه 
على  املوؤ�س�سة  حر�ض  اإطار  يف  تندرج 
املرافقة امل�ستمرة لزبائنها ، م�سيفا اأنه 
مت ت�سطري برنامج حت�سي�سي ثري �سيم�ض 
التكوين  ومراكز  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
احليطة  واأخذ  التوعية  اأجل  من  املهني 
اأحادي  غاز  عن  الناجمة  االأخطار  من 

الكربون.
رئي�ض  اهلل  عبد  لقرع  اأو�سح  جهته  من 
للمر�س�سني اجلزائريني  الوطنية  اجلمعية 
ببع�ض  يلتزم  اأن  املواطن  على  بد  ال  انه 
اآليات  تركيب  و  �رشاء  قبل  االإجراءات 
 ، عائلته  و  لنف�سه  حماية  التدفئة 
لهم  حمرتفني  بر�سا�سيني  كاال�ستعانة 

اخلربة الالزمة يف املجال.

الغابات  حمافظة  برجمت 
مو�سم  بر�سم  تي�سم�سيلت  لوالية 
غر�ض   2019  -  2018 الت�سجري 
اأكرث من 10 اأالف �سجرية �سمن 
التطوعية،  الت�سجري  حمالت 
الهيئة.  هذه  به  اأفادت  ح�سبما 
تو�سيع  م�سلحة  رئي�ض  واأو�سح 
وا�ست�سالح  الغابية  الرثوة 
�سيتم  اأنه  بغامن  االأرا�سي هالل 
من  ال�سجريات  هذه  غر�ض 
م�ستوى  على  االأ�سناف  خمتلف 
والتكوينية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
وباملركز  والريا�سية  وال�سبانية 
اجلامعي لتي�سم�سيلت ف�سال على 

والتجمعات  وال�سوارع  االأحياء 
و�سيتم جت�سيد حمالت  الثانوية 
م�ستوى  على  للغر�ض  تطوعية 
"بوقارة"  �سدود  حميطات 
بالعيون  و"مغيلة"  بتي�سم�سيلت 
�سعيب  ببني  الر�سفة"  و"كدية 
اإ�سافة اإىل حمطة ت�سفية املياه 
امل�ستعملة لعا�سمة الوالية، كما 
املبادرة  هذه  �سمن  خ�س�ست 
تزيينية  �سجرية  اآالف   5 حوايل 
جنبات  على  غر�سها  �سيتم 
اجلاري  املزدوج  الطريق 
تي�سم�سيلت  بلديتي  بني  اجنازه 

وخمي�ستي على م�سافة 9 كلم.

للدرك  االإقليمية  الفرقة  متكنت 
بادي�ض  ابن  ببلدية  الوطني 
يقل  ال  ما  حجز  من  بق�سنطينة 
من  وحدة   972 و  األف   36 عن 
ذات  النارية  االألعاب  و  املفرقعات 
ح�سب  خمتلفة،  اأ�سكال  و  اأحجام 
النظامي  ال�سلك  هذا  من  علم  ما 
القيمة  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ذات  املحجوزات  لهذه  املالية 
امل�سدر االأجنبي تقدر ب100 األف 

د.ج، م�سيفا باأنه مت اكت�ساف هذه 
االألعاب  و  املفرقعات  من  الكمية 
النارية على منت مركبة �سياحية اإثر 
و�سط  بدورية  الفرقة  اأفراد  قيام 
ذلك  اإثر  وعلى  بادي�ض  ابن  بلدية 
مت توقيف �سائق املركبة )30 �سنة( 
اقتيادهما  و  �سنة(   28( مرافقه  و 
اإجراءات  الإمتام  الفرقة  مقر  اإىل 
اأمام  اإحالتهما  ثمة  من  و  التحقيق 

اجلهات الق�سائية املخت�سة .

الكهربائي  �سيتم تد�سني امل�سعد 
البحرية  املحطة  بني  الرابط 
الوطني  التحرير  جي�ض  و�سارع 
بوهران  �سابقا(  البحر  )واجهة 
ح�سبما  القادم،  دي�سمرب   11 يوم 
ا�ستفيد من املدير العام للموؤ�س�سة 
و�سبه  احل�رشي  للنقل  العمومية 

احل�رشي لوهران فوزي بربار.
امل�سعد  هذا  اأن  بربار  واأو�سح 
تد�سينه  �سيتم  الذي  الكهربائي 
يوم 11 دي�سمرب القادم يعد و�سيلة 
الو�سول  لت�سهيل  ع�رشية  نقل 

املدينة  ونحو  وهران  ميناء  اإىل 
واملواطنني  امل�سافرين  لفائدة 
عمال  منهم  اآخرين  وم�ستعملني 
و�سع  �سيتم  اأنه  م�سيفا  امليناء، 
هذا  �سيانة  ل�سمان  جهاز 

التجهيز.
الواقع  التجهيز  هذا  و�سيتوفر 
والذي  وهران  ميناء  بجوار 
على  ال�سكان  كثريا  ينتظره 
التنقالت  حول  لالإعالم  �سا�سات 
اأخرى  ومعلومات  االنتظار  ومدة 
امل�ستعملني  مل�ساعدة  �رشورية 

وو�سائل  امل�سارات  بع�ض  حول 
اأ�ساف ذات امل�سوؤول   النقل، كما 
وا�ستنادا لنف�ض امل�سوؤول فاإن هذه 
املن�ساأة واأخرى يف طور التج�سيد 
يف  اجلاذبية  تدعيم  �ساأنها  من 
وهران  ملدينة  ال�سياحي  املجال 
منها  دولية  مواعيد  تنتظر  التي 
املتو�سط  االبي�ض  البحر  األعاب 
�سبيل  على  م�سريا   ،2021 يف 
االآفاق  يف  اقتناء  اإىل  املثال 
م�ستوى  على  تفاعلية  ل�سا�سات 
عن  لالإعالم  احلافالت  حمطات 

و�سول  ومواعيد  االنتظار  مدة 
ظروف  حت�سني  بغية  احلافالت 
ع�رشنة  عملية  وتندرج  االنتظار 
�سمن  احلافالت  حمطات 
برنامج املوؤ�س�سة العمومية للنقل 
احل�رشي و�سبه احل�رشي لوهران 
�سلوفينية،  �رشكة  مع  بال�رشاكة 
امل�سدر   ذات  اإليه  اأ�سار  ح�سبما 
ت�سغيل  املقرر  من  كان  اأنه  يذكر 
م�سعد ميناء وهران يوم 5 جويلية 
املا�سي قبل اأن يتم تاأجيله اإىل 11 

دي�سمرب القادم.

بفتح  قريبا  تيارت  والية  �ستتدعم 
3 مقرات جديدة لالأمن احل�رشي 
ح�سبما اأفاد به مدير االأمن الوالئي 
العميد االأول لل�رشطة عبد احلميد 
اأنه  امل�سوؤول  ذات  واأبرز  فو�سيل 

القادمة  اال�سهر  خالل  فتح  �سيتم 
بعا�سمة  احل�رشي  لالأمن  مقرين 
التغطية  توفري  اأجل  من  الوالية 
لالأحياء اجلديدة مبنطقة  االأمنية 
كبريا  تو�سعا  عرفت  التي  الزمالة 

بدائرة  مماثل  مقر  عن  ف�سال 
اجلديد  احلي  لتغطية  ال�سوقر 
كربى  توزيع  عملية  �سهد  الذي 
كما  ال�سيغ  خمتلف  من  لل�سكنات 
تعززت م�سالح اأمن الوالية مبخرب 

جمهز  العلمية  لل�رشطة  متنقل 
التي  والتقنيات  الو�سائل  باأحدث 
العلمية  ال�رشطة  م�سالح  ت�ساعد 
من  بالقرب  بعملها  القيام  على 

م�رشح اجلرمية . 
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حبائل »اإ�سرائيل« والفل�سطيني اجلديد
يا�سر مناع 

احلرب  »ب�أن  قدمي�ً  قيل 
اأنه�  دامت  وم�  اخلدعة« 
الدولة  يف  ال�سي��سة  من  جزء 
تكون  اأن  البديهي  من  ف�إنه 
واحلب�ئل،  اخلدع  اأم  ال�سي��سة 
من ال�سذاجة اأن نعتقد لربهٍة 
من  »اإ�رسائيل«  اأن  الوقت  من 
اأو  لن� �سيئ�ً،  اأن تقدم  املمكن 
طيب  وعن  طوع�ً  متنحن�  اأن 

خ�طر م� نريد ون�سعى.
الأخرية  الآونة  يف  ع�سفت   
النق��س�ت  من  الكثري 
التهدئة  حول  واحلوارات 
يدور  وم�  غزة،  قط�ع  مع 
نواي�  من  وفلكه�  جوفه�  يف 
ل  الأمر  حقيقة  يف  ونت�ئج، 
فل�سطيني  هن�لك  ب�أن  اأعتقد 
واحد يحب اأن يرى قط�ع غزة 
اتف�ق  هن�لك  اأن  اأو  حم��رساً 
م�سهد  معه  اأزال  اأُبرم  قد  م� 
اأثقلهم  وعوائل  جي�ع،  اأطف�ل 
الع�مل  ي�س�ألون  ل  التعفف، 

اإحل�ف� لأنهم يعلمون ب�أن ثمن 
احلرية اأغلى.

اجلهة  »اإ�رسائيل«  تقف   
املق�بلة، ومن خالل ا�ستقراء 
والت�رسيح�ت  الأحداث 
ن�ستنتج  اأن  لن�  ميكن  الأخرية 
اأن  حت�ول  »اإ�رسائيل«  اأن 
تقدم التف�ق على هيئة اإجن�ز 
اللدود  لعدوه�  ا�سرتاتيجي 
»حم��س« – وهذا يف احلقيقة 
ل ينطلي على اأحد- حيث اإنه� 
ت�سعى من وراء ذلك اإىل حتقق 
رئي�س  ا�سرتاتيجي  هدٍف 
ف�سل  يف  يتمثل  له�،  ب�لن�سبة 
قط�ع غزة عن ال�سفة الغربية 
حت�ول  ثم  ومن  ت�م�ً،  ف�ساًل 
املتو�سط  املدى  على  العودة 
اإىل �سي��سة الحتك�ك بحم��س 
وال�سلطة الفل�سطينية، بعد اأن 
مدار  على  اأوهمت  قد  تكون 
اأ�سهر اأنه� �س�حبة ال�س�أن بكل 
م� يتعلق ب�لفل�سطينيني، وترى 
اأن تلك اخلطوة هي املطلوبة 
من�ورة  عرب  اأو  مب��رسة  الآن 

حمكمة. على ال�سفة املق�بلة، 
املح�فظة  جتتهد حم��س يف 
وبراغم�تيته�  قدراته�  على 
تن�زلت  اأي  تقدمي  غري  من 
ق�م  ح�ل  يف  ولكن  �سي��سية، 
الأخرية  ب�خلطوة  م�زن  اأبو 
�سيكون  غزة؛  قط�ع  �سد 
هن�لك حتول تلق�ئي يف �سبغة 
تخو�سه�  التي  املن�ورة  تلك 
اإىل  »اإ�رسائيل«  اأم�م  حم��س 
�سي��سية  اأبع�د  ذات  خطوة 
تكون  وب�لت�يل  ااإ�سرتاتيجية، 
يف  جنحت  قد  »اإ�رسائيل« 
عرب  ال�سي��سي  التواأم  ف�س 
�سواء  به�  ق�مت  من�ورة كربى 
الن�عمة،  اأو  الفظة  ب�لقوة 
ب�لإ�س�فة اإىل ا�ستخدام و�س�ئل 
ا�ستخب�رية واأمنية مرئية وغري 
مرئية، اأ�سف اإىل ذلك اأنه� قد 
اأن  فكرة  غر�س  يف  جنحت 
حم��س وفتح هم� من انف�سال 
اإعداد  غري  من  بع�سهم�  عن 
داخل  »اإ�رسائيل«  من  م�سبق 
الفل�سطيني،  املجتمع  عقل 

غري  »اإ�رسائيل«  اأن  مبعنى 
م�سوؤولة عن ذلك النف�س�ل.

يف الواقع على الرغم من ذلك، 
تنفيذ  ال�سهل  من  لي�س  ف�إنه 
تريده  م�  هذا  رمب�  التف�ق، 
اأبو  يقوم  حيث  »اإ�رسائيل« 
التحرير  منظمة  ب��سم  م�زن 
عن  ب�لنف�س�ل  الفل�سطينية 
ف�سل  يبداأ  وبذلك  غزة، 
املجتمع  تفكيك  من  جديد 
ال�سفة  يف  الفل�سطيني 

الغربية.
مل تخِف »اإ�رسائيل« م� ت�سعى 
العديد من  اإليه، حيث حتدث 
الك�تب  الأمر،  عن  ال�س��سة 
وهو  هكوهني  جر�سون 
وخبري  احتي�ط  جرنال  ميجر 
بيغن  مركز  يف  ا�سرتاتيجي 
الفكرة  اإىل  تطرق  ال�س�دات، 
يقوده�  ا�سرتاتيجية  وعده� 
عن  ال�سفة  لف�سل  نتني�هو 
الأوىل  املرحلة  واأن  غزة، 
لحق� �سيكون من ال�سهل ف�سل 
ك�نتون�ت  ثالث  اإىل  ال�سفة 

غزة،  ك�نتون  ورمب�  اأكرث،  اأو 
والتي لن ت�سمح به »اإ�رسائيل« 
بعد اأن يتم اأبو م�زن املطلوب 

منه ببق�ء حم��س.
م�  ظل  يف  اإ�رسائيلي�  املهم 
الوعي  على  املعركة  ي�سمى 
الفل�سطيني  بوعي  ينق�س  اأن 
الزع�مة  ك�رثية  املتو�سط 
الفل�سطينية  القومية 
التحرير  منظمة  يف  املتمثلة 
الفل�سطينية وعدم م�سوؤوليته�، 
الذي  املق�ومة  خي�ر  وعبثية 
البق�ء  هو  عنه  يبحث  م�  جل 
على  واحل�سول  ال�سلطة  يف 

امل�ل.
»اإ�رسائيل«  حت�ول  خت�م�ً، 
عر�س  احل�لية  الفرتة  يف 
اإجن�ز  اأنه  على  اتف�ق  اأي 
ا�سرتاتيجي لغزة، على الدوام 
عن  تتحدث  »اإ�رسائيل«  ك�نت 
النت�س�ر يف املعركة لكن يبدو 
اأو�سلو  ومنذ  »اإ�رسائيل«  اأن 
واخل�سنة  الن�عمة  القوة  وعرب 
ال�رساع،  ت�سعى حل�سم  اأحي�ن�ً 

اأي حتقيق ن�رس ت�ريخي على 
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة 
م�س�به مل� وقع ع�م 1948 مع 
الف�رق اأن الفل�سطيني اجلديد 
»اإ�رسائيل«  عنه  بحثت  الذي 
عليه  واأطلقت   1948 ع�م  بعد 
وتعمل   ،« اإ�رسائيلي  »عربي 
اأ�سفل  من  اليوم  ت�سكيله  على 
ك�أنه  يبدو  اأنه  اأي  اأعلى  اإىل 
ت�سكل قبل الهزمية، يف الوقت 
الذي وقعت فيه الهزمية منذ 
اجلديد  الفل�سطيني  وقت 
الذي ت�سكل على نحو مت�س�رع 
بعد ع�م 2007، حيث يع�ين من 
جعلته  ال�سخ�سية  يف  انف�س�م 
يق�تل  اأن  يريد  مت�م�ً  ت�ئه�ً 
اأن  ويريد  اأحي�ن�ً  »اإ�رسائيل« 
والعمل  ب�سواطئه�  يتنعم 
ب�تت  اأخرى،  اأحي�ن�  فيه� 
للبحث  حتت�ج  ل  »اإ�رسائيل« 
عن الفل�سطيني اجلديد بل هو 
الذي يقوم ب�لبحث عن نف�سه 
الذي  عدوه  ير�سي  نحو  على 

ا�ستلبه كل �سيء.

ر�سوان الأخر�س

ال�سيء طبيعي�ً،  اأن جتعل  التطبيع هو 
يكن  مل  اأنه  ب�ملح�سلة  ذلك  ويعني 
الحتالل  اأن  الظريف  ومن  طبيعي�ً، 
م�سطلح  اأي�س�ً  ي�ستخدم  الإ�رسائيلي 
عالق�ته  عن  يتحدث  حني  التطبيع 
�سمني  اإقرار  يف  العربية،  الدول  مع 
من  طبيعي�ً  لي�س  الأمر  اأن  على  منه 
الدوام  على  ل�ستخدم  واإل  الأ�س��س، 

م�سطلح تعزيز اأو توثيق العالق�ت.
ودخيل  ط�رئ  اأنه  الحتالل  اإدراك 
اإدراكه  حجم  من  هو  طبيعي،  وغري 
العربي  الع�مل  يعي�سه� يف  التي  للعزلة 
التي  احلب�ل  كثري  رغم  والإ�سالمي، 
وهو  اآخر،  اإىل  حنٍي  من  له  تُرمى 

نف�سه  يجعل  اأن  ا�ستط�ع  م�  يح�ول 
ق�لت  العرب  اأن  اإل  بينن�،  طبيعًيّ�ً 

قدمي�ً: »الطبع يغلب التطبع«.
ل ميكن لن� اأن ن�سّمي ال�سيء بنقي�سه، 
الظلم  ول  �سدق�ً،  ي�سبح  الكذب  فال 
نتع�مل  اأن  ميكن  ول  عدلً،  ي�سبح 
اأر�س  اأنه�  على  املحتلة  الأر�س  مع 
القيم  مت�سخت  اإذا  اإل  للمحتل، 
وانقلبت املف�هيم. اإن خطورة التطبيع 
من  كثري  على  تن�سحب  ال�سه�ينة  مع 
فال  الع�مة،  والأخالق  للن��س  الطب�ع 
مع  يت�س�لح  اأن  �سوّي  لإن�س�ن  ميكن 
اأخ�ه  اأو  ابنه  �سخ�س �رسق بيته وقتل 
يتع�ي�س  اأن  ميكن  ل  اأب�ه،  واعتقل 
الظلم  اأ�سن�ف  مع  الطبيعي  الإن�س�ن 
املختلفة، وهو مرت�ح الب�ل وال�سمري، 

اأو  ب�لظ�مل  يتغنى  اأن  ميكنه  ول 
الغ��سب ح�ل اغت�س�به، والأدهى من 
ذلك اأن يراه اأهاًل لل�سالم والوئ�م، رغم 
اأنه م�ستمر يف عدوانه وغّيه وطغي�نه. 
ل يوجد ع�قل، ل يوجد حر، ل يوجد 
املمكن  من  الكون،  هذا  يف  اإن�س�ن 
ميكن  ل  طبيعي�،  الأمر  هذا  يرى  اأن 
القيم  يف  انتك��سة  له  ح�سلت  اإن  اإل 
واملف�هيم، من ال�سعب اإقن�ع ال�سعوب 
ب�أن الظلم مفيد له� ومل�س�حله�.  كم� 
لريى  اأن�ني�،  ب�لع�دة  يكون  ل  الأخ  اأن 
اأن �سع�دته من املمكن اأن تكون على 
ح�س�ب �سق�ء اأخيه، لي�س من املروءة 
اأن ترتك اأخ�ك حتت املوت واحل�س�ر 
اإىل  احل�نية  اليد  اأنت  ومتد  والدم�ر، 
وتب�لغ  ذلك  يف  ت�ستعر�س  بل  ق�تله، 

ب�سفور دون حي�ء اأو خجل.
ينجح  التطبيع  اإن  القول  ميكن  ل 
م�ستغرب�ً  زال  م�  ف�لأمر  جنح،  اأو 
واملب�لغة  ال�سعوب،  من  وم�ستهجن�ً 
طّي�ته�  يف  تخفي  التطبيع  عملية  يف 
خم�طر، ل ميكن التنبوؤ بكل ت�أثرياته�. 
تتعدى  الحتالل  مع  التطبيع  خم�طر 
من  غريه�  اإىل  فل�سطني  ق�سية 
اأو  التطبيع،  يرّبر  من  فعلى  الق�س�ي�، 
اأن  واأخالقي،  اأنه ممكن  على  ي�سّوقه 
ال�سه�مة  �سيم  من  كثري  اندث�ر  يتوقع 
ل  التي  الأ�سيلة،  والنخوة  والكرامة 
الأع�دي  لرد  عنه�،  لالأوط�ن  غنى 
العربية  ال�سيم  اإم�تة  البالد.  و�سون 
قبيل  من  الإ�سالمية،  والقيم  الأ�سيلة 
املظلوم  ون�رسة  امللهوف  اإغ�ثة 

لن  ال�سيم،  ورف�س  املحت�ج  واإع�نة 
اأوط�نه�  ول  اأمتن�  على  ب�لنفع  يعود 
التي تعي�س ظروف�ً ح�لكة، فال ينبغي 
الت�س�هل ول التم�دي يف اأمر التطبيع، 
الأمة  هوية  هو  امل�ستهدف  اإن 

و�سخ�سية كل فرد فيه�.
التطبيع  ا�ستيع�ب  من  الأمة  حم�ية 
فيه�  �سرٍب  لكل  كله�،  له�  حم�ية  هو 
يقبل  فمن  فقط،  لفل�سطني  ولي�س 
الأق�سى  وامل�سجد  القد�س  تدني�س 
الأي�م  من  يوٍم  يف  ُغلب  اإن  املب�رك، 
�سري�سى ب�لهوان ملكة وتدني�س احلرم 
�سد  الأمة  من�عة  اإن  فيه�،  ال�رسيف 
الإن�س�ن،  من�عة  كم�  وال�رسور  العدا 
تقت�رس  ل  ت�أثرياته�  ف�إن  �سعفت  اإن 
والعك�س  الآخر،  دون  ع�سو  على 

كن�  الواحد.  ك�جل�سد  فهي  ب�لعك�س 
املواقف  �سعف  امل��سي  يف  نندب 
العربية والإ�سالمية امل�س�ندة للق�سية 
بوقف  نن�دى  واليوم  الفل�سطينية، 
الحتالل،  نحو  والهرولة  النحدار 
متيت  بل  نحي�ه�  �سعبة  مف�رقة  اأية 
قلوبن� كمداً، ل ت�ستهينوا ب�ل�رسر ول 

تتج�هلوا ال�رسر.
فال  احلق  ن�رسة  عن  عجزمت  اإن 
جت�ملوا الب�طل، اإنه� اأي�م �سعبة فيه� 
ح�س�ر وفيه� ت�آمر وعدوان على عديد 
�ستندثر،  الأهوال  كل  البلدان،  من 
�سيء  ول  وتتغري،  تتبدل  الأحوال 
الدني�  ح�ل  هذا  ح�له،  على  �سيبقى 
منذ الأزل، املهم اأّل تتبدل القيم، واأل 

يزول الإمي�ن.

التطبيع يهّدد البو�سلة الأخلقية للأمة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الأغواط 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
الرقم : 59/2018

و�شل اإ�شتالم التبليغ 
بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
هذا الي�م 2018/11/05 ا�صتالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة 
يف 2018/10/28 املتعلقة بتغيري اأمني املال ) الإ�صتقالة( 

امل�صماة : 
ت�صمية اجلمعية : »جمعية العالم و الإت�صال يف اأو�صاط 

ال�صباب ل�لية الأغ�اط
امل�صجلة حتت رقم : 029/98 بتاريخ 1998/10/19 املجددة 

بتاريخ 2018/07/27 
املقيمة : دي�ان م�ؤ�ص�صات ال�صباب بلدية الأغ�اط 

يرتاأ�صها ال�صيد : جمال بن نا�رص
مالحظة : هذا ال��صل �صالح اإىل غاية : 2021/07/23 

وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام املادة 18 
الفقرة 02 من القان�ن ال�صالف الذكر  . 

الوايل   
ANEP N°: 833554 الو�شط:2018/11/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذة : قا�شي ليندة

حم�شرة ق�شائية لدى اخت�شا�ص
جمل�ص ق�شاء بومردا�ص 

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

- بناء على املالحقة ال�صادرة عن حمكمة ب�مردا�س ، بتاريخ : 2018/01/31 ، ق�صية رقم 2018/01 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية حتت رقم : 2018/259 
- بناء على الإجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رصة الق�صائية امل�قعة ادناه حم�رص تبليغ �صند تنفيذي و حم�رص التكليف بال�فاء و حم�رص تبليغ التكليف بال�فاء 

امل�ؤرخني يف 2018/10/08 و املر�صلة عن طريق الربيد حتت رقم 004881 بتاريخ 2018/10/15 و التي رجعت بعبارة : ل ي�جد بالعن�ان املذك�ر .
-   بناء على حم�رص تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رص عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية ب�مردا�س امل�ؤرخ يف 2018/10/23 

- بناء على حم�رص تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رص عليه من طرف رئي�س امناء ال�صبط ملحكمة ب�مردا�س امل�ؤرخ يف 2018/10/23
- بناء على الإذن ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة ب�مردا�س بتاريخ 2018/10/30 ، حتت رقم الرتتيب 18/1202 ، و الذي يرخ�س مب�جبه للمح�رصة الق�صائية بن�رص 
م�صم�ن حم�رص التكليف بال�فاء و تبليغ ال�صند التنفيذي ، املتعلقني باملالحقة امل�ؤرخة بتاريخ 2018/01/31 ، حتت رقم 2018/01 و املمه�رة بال�صيغة التنفيذية 

امل�ؤرخة حتت رقم 2018/259 �صد �صارل جممع ز.�س 
SARL GROUP Z S REAL PORM IMMO  الكائن مقرها عني عبد اهلل �صارع ال�صهداء عمارة اأ ب�مردا�س يف جريدة ي�مية وطنية 

- لفائدة املدع�ة : ال�صندوق ال�طني للعطل املدف�عة الأجر و البطالة الناجمة عن �ص�ء الأح�ال اجل�ية لقطاعات البناء و الأ�صغال العم�مية و الري – وكالة ب�مردا�س 
ممثال من طرف مديره 

- الكائن مقره : ال�صخرة ال�ص�داء ، ب�مردا�س.
  SARL GROUP Z S REAL PORM IMMO بلغنا : �صارل جممع ز.�س

الكائن مقرها عني عبد اهلل �صارع ال�صهداء عمارة اأ ب�مردا�س
املبالغ امل�صتحقة : )6579874.70 دج ( �صتة ماليني و خم�س مئة و ت�صعة و �صبع�ن الف و ثمان مئة و اأربعة و �صبع�ن دينار و �صبع�ن �صنتيم ( مبالغ بعن�ان ال�صرتاكات 

الأ�صا�صية و الزيادات و/ او الغرامات على التاأخري امل�صتحقة
بالإ�صافة اىل م�صاريف التنفيذ و احلق التنا�صبي للمح�رص الق�صائي.

الطرق  بكافة  عليه جربا  نفذ  ال  و  ال�طنية  اجلرائد  احدى  تكليف يف  م�صم�ن حم�رص  ن�رص  تاريخ  من  ت�رصي  لل�فاء  ي�ما  ع�رص  خم�صة   15 مهلة  له  باأن  نبهناه  و 
 الأ�شتاذة املح�شرة الق�شائية القان�نية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�صتاذة : قا�صي ليندة

حم�رصة ق�صائية لدى اخت�صا�س
جمل�س ق�صاء ب�مردا�س 

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي عن طريق الن�شر
طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

- بناء على املالحقة ال�صادرة عن حمكمة ب�مردا�س ، بتاريخ : 2018/01/31 ، ق�صية رقم 2018/01 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية حتت رقم : 2018/259 
- بناء على الإجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رصة الق�صائية امل�قعة ادناه حم�رص تبليغ �صند تنفيذي و حم�رص التكليف بال�فاء و حم�رص تبليغ التكليف 

بال�فاء امل�ؤرخني يف 2018/10/08 و املر�صلة عن طريق الربيد حتت رقم 004881 بتاريخ 2018/10/15 و التي رجعت بعبارة : ل ي�جد بالعن�ان املذك�ر .
-   بناء على حم�رص تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رص عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية ب�مردا�س امل�ؤرخ يف 2018/10/23 

- بناء على حم�رص تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رص عليه من طرف رئي�س امناء ال�صبط ملحكمة ب�مردا�س امل�ؤرخ يف 2018/10/23
- بناء على الإذن ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة ب�مردا�س بتاريخ 2018/10/30 ، حتت رقم الرتتيب 18/01202 ، و الذي يرخ�س مب�جبه للمح�رصة الق�صائية 
بن�رص م�صم�ن حم�رص التكليف بال�فاء و تبليغ ال�صند التنفيذي ، املتعلقني باملالحقة امل�ؤرخة بتاريخ 2018/01/31 ، حتت رقم 2018/01 و املمه�رة بال�صيغة 

التنفيذية امل�ؤرخة حتت رقم 2018/259 �صد �صارل جممع ز.�س 
SARL GROUP Z S REAL PORM IMMO  الكائن مقرها عني عبد اهلل �صارع ال�صهداء عمارة اأ ب�مردا�س يف جريدة ي�مية وطنية 

- لفائدة املدع�ة : ال�صندوق ال�طني للعطل املدف�عة الأجر و البطالة الناجمة عن �ص�ء الأح�ال اجل�ية لقطاعات البناء و الأ�صغال العم�مية و الري – وكالة 
ب�مردا�س ممثال من طرف مديره 

- الكائن مقره : ال�صخرة ال�ص�داء ، ب�مردا�س.
  SARL GROUP Z S REAL PORM IMMO بلغنا : �صارل جممع ز.�س

الكائن مقرها عني عبد اهلل �صارع ال�صهداء عمارة اأ ب�مردا�س
بال�صيغة  و املمه�ر  ، ق�صية رقم 2018/01   2018/01/31 : بتاريخ   ، ب�مردا�س  ال�صادرة عن حمكمة  و املتمثل يف املالحقة  اأعاله  التنفيذي املذك�ر  بال�صند 

التنفيذية ، حتت رقم : 2018/259
و اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رص يف الي�م و ال�صهر املذك�رين اأعاله و �صلمنا ن�صخة منه للمعني للعمل مب�جبه طبقا للقان�ن.

الأ�شتاذة املح�شرة الق�شائية 
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ANEP N°: 833414 الو�شط: 2018/11/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية بجاية 

دائرة �شيدي عي�ص
بلدية تيفرة



االحتالل  "اإن  ال�رشقاوي  وقال 
خداع  ي�ستطيع  لن  "االإ�رشائيلي" 
التي  الفل�سطينية،  املقاومة 
ا�ستطاعت اال�ستمرار يف م�سريات 
 7 قبل  انطلقت  والتي  العودة، 
ا�ستنزافها  على  موؤكداً  اأ�سهر"، 
الع�سكري،  اللواء  و�سدد  للعدو 
اأثبت  ومقاومته،  غزة  قطاع  اأن 
املناورة  على  العالية  بقدرته 
طوال م�سريات العودة، بت�سعيدها 
وهدوئها، اأنه لن يقبل باأن يخدعه 
االلتزام  "زمن  م�سيفاً  االحتالل، 

املجاين من املقاومة وىل".
واالأداء  اجليد  االإعداد  اأن  وبني 
امليداين مل�سريات العودة الكربى، 
اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  اأرجع 
ن�سابها، "ولي�س املحاولة يف ك�رش 
على  بالتاأكيد  بل  فقط،  احل�سار 
امل�رشوعة،  والثوابت  احلقوق 
واأن حق العودة هو جوهر الق�سية 
بداأ  "احلال  الفل�سطينية"وتابع: 
واالحتالل  غزة،  قطاع  يف  يتغري 
م�ستنزفا  لي�س  اأنه  ولو  �سين�ساع، 
مطالب  ب�رشب  لقام  ومت�سايقا 

اأهايل غزة بعر�س احلائط".
الـ 30  الفل�سطينيون منذ  وي�سارك 
من )مار�س( املا�سي، يف م�سريات 
بني  الفا�سل  ال�سياج  قرب  �سلمية، 
قطاع غزة واالأرا�سي الفل�سطينية 
للمطالبة  1948؛  عام  املحتلة 
بعودة الالجئني اإىل مدنهم وقراهم 
التي ُهجروا منها يف 1948 وك�رش 

احل�سار عن غزة.
تلك  االحتالل  جي�س  ويقمع 
امل�سريات ال�سلمية ب�سّدة واإجرام، 
الغاز  وقنابل  النار  يطلق  حيث 
املتظاهرين  على  وامُلدمع  ال�سام 
 226 ال�ست�سهاد  اأدى  ما  بكثافة، 
يحتجز  �سهداء   10 منهم  مواطًنا؛ 
لوا  ي�سَجّ ومل  جثامينهم  االحتالل 
ال�سحة  وزارة  ك�سوفات  يف 
 22 اأ�سيب  حني  يف  الفل�سطينية، 
حالة  يف   500 منهم  اآخرون،  األًفا 

اخلطر ال�سديد.

و��شنطن تتبنى �إن�شاء 
�شكة حديد بني 

"�إ�شر�ئيل" ودول عربية

"االإ�رشائيلي"  البث  هيئة  ذكرت 
املتحدة  الواليات  اأن   ، )ر�سمية(، 
االأوىل  للمرة  تتبنى،  االأمريكية 
�سكة  خط  الإن�ساء  خطة  ر�سميا، 
ودول  "اإ�رشائيل"  بني  حديد 

عربية.
رئي�س  من  كل  اخلطة  هذه  وبلور 
بنيامني  "االإ�رشائيلي"،  الوزراء 
يف  املوا�سالت  ووزير  نتنياهو، 
وهي  كات�س،  ي�رشائيل  حكومته، 
حديد  �سكة  خط  مد  على  تن�س 
مع  واالأردن  "اإ�رشائيل"  تربط 
اخلليج  دول  وبقية  ال�سعودية 
�سلطنة  البحرين،  )االإمارات، 

عمان، قطر، الكويت(.
املوا�سالت  وزير  وو�سل 
"االإ�رشائيلي"، االثنني، اإىل م�سقط، 
للم�ساركة  عمان،  �سلطنة  عا�سمة 
للموا�سالت،  دويل  موؤمتر  يف 

حيث يعر�س هذه اخلطة وزعمت 
هذه  اأن  "االإ�رشائيلي"  البث  هيئة 
املبادرة "ت�سكل تطورا قد يوؤثر يف 
العديد من دول املنطقة"، م�سيفة 
املبادرة  لتلك  وا�سنطن  تبّني  اأن 
م�ستمرة  ات�ساالت  عقب  جاء 
املا�سيني،  العامني  خالل  حولها، 
بني "اإ�رشائيل" واالإدارة االأمريكية 
 ، املنطقة  يف  عربية  وجهات 
االأمريكي  الرئي�س  مبعوث  وتطرق 
جي�سون  االأو�سط،  لل�رشق 
يف  اخلطة،  هذه  اإىل  غرينبالت، 
"تويرت".  موقع  على  له  تغريدة 
لبناء  خطة  �سيقدم  "كات�س  وقال: 
اإ�رشائيل  بني  تربط  حديد  �سكة 
دول  وباقي  وال�سعودية  واالأردن 
نوا�سل  "دعونا  م�سيفاً:  اخلليج"، 
ما  تدعم  اجلهود  هذه  احلوار، 

نقوم به".
اللتني  واالأردن،  م�رش  وبا�ستثناء 
ترتبطان مع "اإ�رشائيل" باتفاقيتي 
العربية  الدول  تقيم  ال  �سالم، 
مع  علنية  دبلوما�سية  عالقات 
ذلك،  رغم  وعلى  اأبيب"،  "تل 
زادت وترية التطبيع، خالل الفرتة 
االأخرية، من خالل اأ�سكال متعددة، 
يف  "اإ�رشائيلية"  م�ساركات  عرب 
دول  يف  وثقافية  ريا�سية  اأن�سطة 
زار  اأيام،   10 نحو  وقبل  عربية 
"االإ�رشائيلي"  الوزراء  رئي�س 
�سلطنة ُعمان، يف اأول زيارة علنية 

منذ 22 عاماً.

�الحتالل �رتكب 
�شد  �نتهاكًا   421

�لفل�شطينيني �ل�شهر 
�ملا�شي

لدرا�سات  القد�س  مركز  ر�سد 
والفل�سطيني،  االإ�رشائيلي  ال�ساأن 

نفذه  خمتلفاً  انتهاكاً   421
االحتالل �سد الفل�سطينيني خالل 
ت�سمنت  املن�رشم،  االأول  ت�رشين 
يتبعها  وما  دائمة  حواجز  اإقامة 
ال�سفة،  مدن  اأو�سال  تقطيع  من 
الطيارة،  الع�سكرية  واحلواجز 
وحيوية  رئي�سية  طرق  واإغالق 
وم�سادرة  من�ساآت  وهدم  وقرى، 

اأرا�ٍس، و�رشقة اأموال خا�سة.
عماد  القد�س  مركز  مدير  واأ�سار 
حاالت  ت�ساعد  اأّن  اإىل  عّواد،  اأبو 
باتت  الفل�سطينيني  بحق  االنتهاك 
يطلق  حيث  لالحتالل،  �سيا�سة 
حماية  ويوفر  امل�ستوطنني  يد 
يُعطي  بات  الذي  االأمر  لهم، 
يف  الثقة  من  مزيداً  امل�ستوطنني 
اعتداءاتهم املتكررة بحق االإن�سان 

واالأر�س.
املوؤ�س�سات  عّواد  اأبو  وطالب 
على  الوقوف  واحلقوقية  الدولية 
والتي  االإ�رشائيلية،  االنتهاكات 
احلقوق  اأدنى  بعمقها  مت�س 
املواثيق  اأقّرتها  التي  االأ�سا�سية 
الدولية، فلم يعد الفل�سطيني اآمنا 
على  وال  بيته  يف  وال  تنقله  يف  ال 
وقفة  ي�ستوجب  الذي  االأمر  ماله، 

قوية رادعة لالحتالل.

 "�إ�شر�ئيل" ف�شلت يف 
خلق مترد بغزة �شد 

حما�س
العربية،  ال�سوؤون  حملل  كتب 
العربية،  "هاآرت�س"  �سحيفة  يف 
اأن  االثنني،  اليوم  برئيل"،  "ت�سفي 
الوا�سعة  اجلماهريية  امل�ساركة 
حتى  العودة،  م�سرية  بتظاهرات 
اآخر جمعة لها، كانت ر�سالة مهمة 

لـ"اإ�رشائيل".
وقال املحلل: اإن النتائج املرتتبة 

على هذه امل�ساركة الوا�سعة، جعل 
يف  ف�سلت  اأنها  تدرك  "اإ�رشائيل" 
�سد  جماهريي  مترد  حالة  خلق 
حما�س، بوا�سطة احل�سار وفر�س 
اإن  املحلل:  واأ�ساف  العقوبات 
املتبعة  االإ�رشائيلية  الطريقة 
بغزة،  حما�س  حركة  مع  قدميا 
مل  عقوبات،  وفر�س  ح�سار  من 
املحلل  وك�سف  الواقع  تالئم  تعد 
اأن "اإ�رشائيل" اعتمدت على نظام 
غزة،  لقطاع  الدائم  العقوبات 
لتحريك ال�سكان للتمرد على حركة 

حما�س، واإ�سقاط حكمها.
فاإن  برئيل،  املحلل  وبح�سب 
طريقة  عن  تتخل  مل  "اإ�رشائيل" 
العقوبات الدائمة، وبعد ف�سلها يف 
توجيه  اعتمدت  االأوىل،  الطريقة 
نحو  الدائمة  العقوبات  طريقة 
التنظيم نف�سه، ولي�س نحو ال�سكان 
العربية  ال�سوؤون  للمحلل  ووفقا 
الطريقتني  كلتا  فاإن  بال�سحيفة، 
"اإ�رشائيل"  حتقق  ومل  ف�سلتا، 
اإ�سقاط حكم حما�س  اأهدافها يف 
املحلل  واأ�سار  غزة  بقطاع 
يف  اجلمهور  اأن  اإىل  االإ�رشائيلي 
الإ�سقاط  عليه  ُروهن  الذي  غزة، 
هو  اأ�سبح  بغزة،  حما�س  حكم 
حركت  التي  املركزية  القوة 
وقف  الذي  وهو  الراكدة،  املياه 
و"اإ�رشائيل"  حما�س  اإي�سال  خلف 
من  بدال  التهدئة،  مباحثات  اإىل 

اإ�سقاط حكم حما�س.
وتابع املحلل: هذه التهدئة تهدف 
وفتح  غزة،  عن  احل�سار  رفع  اإىل 
فر�س  وخلق  بالقطاع،  املعابر 
ال�سكان  الآالف  جديدة  عمل 

بالقطاع.
ال�رشاع  اإن  بالقول:  وختم املحلل 
وحدها  حما�س  بني  يعد  مل 
"اإ�رشائيل"  بني  بل  و"اإ�رشائيل"؛ 
يف  قوته  اأثبت  كبري  وجمهور 

امليدان.

�الحتالل يعتقل طفال 
بعد ��شتدعائه يف 

�خلليل

اعتقلت قوات االحتالل ال�سهيوين 
ا�ستدعائه  بعد  فل�سطينيا  طفال 
جنوب  اخلليل  يف  ملخابراتها 
مرا�سلنا  واأفاد  املحتلة  ال�سفة 
ليال  اقتحمت  االحتالل  قوات  اأن 
وحيد  الطفل خطاب  عائلة  منزل 
من  عاما(   15( مارية  اأبو  حمدي 
اخلليل،  �سمال  اأمر  بيت  بلدة 
و�سلمته طلب ا�ستدعاء ملخابراتها 
واأ�ساف "بعد مراجعة الطفل مقر 
م�ستوطنة  يف  االحتالل  خمابرات 
اليوم  ظهر  قبيل  عت�سيون  كفار 
والتحقيق  �ساعات  واالنتظار عدة 
املخابرات  �سابط  اأبلغ  معه، 
اأنه  الهاتف  عرب  ذويه  ال�سهيوين 

معتقل".
الطفل  عن  اأفرج  االحتالل  وكان 
املذكور قبل اأ�سبوعني بعد ق�سئها 
ودفعه  معتقال،  ون�سًفا  �سهًرا 
 2000 مقدارها  مالية  غرامة 

�سيكل.

و�شف �خلبري �لع�شكري، يو�شف �ل�شرقاوي، ��شتمر�ر قدرة غزة على مناورة �الحتالل 
�ملقاوم". بـ"�الإبد�ع  �لكربى  �لعودة  "�الإ�شر�ئيلي" مب�شري�ت 

�خلبري �لع�شكري، يو�شف �ل�شرقاوي

غزة تناور جيدًا مب�ضريات العودة واالحتالل �ضيخ�ضع لها
الطفل الريفي.. رحل ي�ضكو 

اأمل االإ�ضابة واحل�ضار

الطفل  مكثها  �سنوات  اأربع 
الريفي  ن�رش  حممد  ال�سهيد 
واملوت  احلياة  بني  متقلباً 
يتبدل  وال  يتغري  ال  �رشير  على 
األزمته  التي  اإ�سابته  اإثر  على 
اإ�سابته  طبيعة  ينا�سب  فرا�ساً 
اال�سطناعي  للتنف�س  وجهازاً 
الطفل الريفي )12 عاماً( رحل 
اأربع  بعد   )11-3( ال�سبت  اليوم 
بجراٍح  اإ�سابته  تلت  �سنوات 
�سظية  اأ�سابت  حيث  بليغة، 
عموده  اإ�رشائيلية  مدفعية 
الفقري مبا�رشًة اأدت اإىل تهتك 
األزمه  حيث  فقراته،  من  عدد 
ذلك فرا�ساً ال يحرك فيه �ساكناً 

�سوى فمه.

لقاء �شابق

عقب انتهاء العدوان ال�سهيوين 
 2014 عام  غزة  قطاع  على 
مرا�سل  توجه  قليلة  باأ�سهٍر 
لالإعالم"  الفل�سطيني  "املركز 
للتاأهيل  الوفاء  م�ست�سفى  اإىل 
الطبي حيث كان ميكث الطفل 
كان  والذي  الريفي،  اجلريح 
حيث  با�ستمرار،  العالج  يتلقى 
من  متكنه  مل  التي  اإ�سابته 

العودة اإىل بيت اأهله.
اإ�سابته  ورغم  الريفي  الطفل 
اآدمياً  منهاً  جعلت  التي  البليغة 
�سفتيه  �سوى  يحرك  ال  �ساكناً 
كان �ساحب عزمية وابت�سامة ال 
تفارق حمياه، بل كان ي�رش على 
احلياة ومندفعاً لها رغم اإ�سابته 
اأّنها  يوؤّكدون  االأطباء  كان  التي 
�ستالزمه حتى رحيله عن هذه 

احلياة.

جهاز تنف�س

حني التقينا الطفل كان يتحدث 
ي�سمعه  يكاد  ال  خافت  ب�سوٍت 
جهاز  كان  حيث  منه،  القريب 
يالزمه  اال�سطناعي  التنف�س 
حياته  وكانت  حلظة،  كل  يف 
مرة  كل  يف  للخطر  تتعّر�س 

الكهربائي  التيار  فيها  ينقطع 
بقي حممد رهينة جهاز التنف�س 
حتى  الزمه  الذي  اال�سطناعي 
فارق احلياة، �ساكياً اإىل ربه اأمل 
احلركة  اأفقدته  التي  االإ�سابة 

متاًما والتنف�س الطبيعي.
حالة  على  امل�رشف  الطبيب 
عنرب،  اأمين  حممد  الطفل 
"الطفل  اأّن  �سابق  وقٍت  اأّكد يف 
مبا�رشة  الإ�سابة  تعر�س  حممد 
اإىل  اأدت  الفقري  العمود  يف 
قطع الفقرة العنقية الثانية، ما 
اأدى اإىل اإ�سابته ب�سلل رباعي"، 
الفتاً اإىل اأّنه ال ميكن اال�ستغناء 
ملحمد  التنف�سي  اجلهاز  عن 
و�سعه  ل�سعوبة  نظراً  مطلقاً، 

وتنف�سه.

فقد�ن �الأهل

حممد  الطفل  تعر�س  عندما 
يف  وحيداً  يكن  مل  لالإ�سابة 
خالل  ا�ستهدافه  حلظة  منزله 
احلرب من املدفعية ال�سهيونية 
بعدٍد من  اأمطرت منزلهم  التي 
القذائف؛ بل اأدت يف حينه اإىل 
التواأم  و�سقيقه  والده  ا�ست�سهاد 
"اأحمد" واأربعة اآخرين من اأبناء 

اأعمامه.
ن�رشت  املا�سي  العام  نهاية 
تقريراً  الوفاء،  م�ست�سفى 
اهتمام  مدى  عن  فيه  تتحدث 
درا�سته  باإكمال  الريفي  الطفل 
بنجاحه  اأ�سادت  حيث  وتوفقه، 
العلمية  درا�سته  يف  وبراعته 
اإ�سابته ويوؤكد ذوو الطفل  رغم 
اإال  �سنه  �سغر  ورغم  اأّن حممد 
وعبقرية  بذكاء  يتميز  كان  اأّنه 
يف  االأطفال  من  اأقرانه  عن 
تعر�سه  قبل  وذلك  ذاته،  ال�سن 
ورغم  اإّنه  حني  يف  لالإ�سابة، 
امليزة  هذه  يفقد  مل  االإ�سابة 
بل  عليها،  حمافظاً  وظل 
الدعابة  روح  اأي�ساً  يفقد  مل 
كانت  التي  واملرح  والفكاهة 
تالزمه حتى اللحظات االأخرية 

قبل وفاته.
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ا�ستيفان  ل�سان  على  ذلك  جاء 
الأمني  با�سم  املتحدث  دوغريك، 
بعد  غوتريي�ش،  اأنطونيو  العام، 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  بدء 
من  ثانية  حزمة  تطبيق  اليوم، 
اإيران،  العقوبات القت�سادية على 
موؤمتر  خالل  دوغريك،  وو�سف 
باأنها  العقوبات  هذه  �سحفي، 
موقف  اجلانب«،وب�ساأن  »اأحادية 
»موقف  اإن  قال  العام،  الأمني 
النووي مل  التفاق  غوترييت�ش من 
يتغري، وقد �سبق اأن اأعرب عنه من 

قبل«.
ماي  يف  غوتريتي�ش،  وقال 
املا�سي، اإن التفاق »ميثل اإجنازا 
النت�سار  عدم  جمال  يف  كبريا 
التفاق  هذا  النووي«ووقعت 
دائمة  اخلم�ش  الدول  اإيران  مع 
الع�سوية يف جمل�ش الأمن الدويل 
بريطانيا،  املتحدة،  )الوليات 
اإ�سافة  ورو�سيا(،  ال�سني  فرن�سا، 
منه  تن�سحب  اأن  قبل  اأملانيا،  اإىل 

وا�سنطن.
جمل�ش  اليوم،  طهران،  ودعت 
موقف  »اتخاذ  اإىل  الدويل  الأمن 
العقوبات  مواجهة  يف  جماعي« 
اإيران  واأن  »ل�سيما  الأمريكية، 
مبوجب  بالتزامتها  بدقة  اأوفقت 
امل�سرتكة«،واأ�ساف  العمل  خطة 
مندوب اإيران لدى الأمم املتحدة، 
اإىل  ر�سالة  يف  خ�رسو،  علي  غالم 
املجل�ش، اأنه من ال�رسوري »دعم 
تقوي�ش  ومنع  القانون،  �سيادة 
النظام  وحماية  الدبلوما�سية، 

متعدد الأطراف«.
وقال خ�رسو اإن العقوبات الأمريكية 
مع  وتتعار�ش  قانونية،  »غري 
املبادئ الرا�سخة يف ميثاق الأمم 
املتحدة«، و«ت�ستدعي التمييز �سد 
اأ�سا�ش بلد الإقامة  املدنيني على 
وا�سنطن  اجلن�سية«وبداأت  اأو 
جديدة  عقوبات  تطبيق  اليوم 
ت�ستهدف جميع مكونات القت�ساد 
اإيران  لإجبار  م�سعى  يف  الإيراين، 
ب�ساأن  الدخول يف مفاو�سات  على 

النووية  برناجميها  عن  التخلي 
العقوبات  وت�سمل  وال�ساروخي 
التي  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات 
وبقية  املركزي  البنك  مع  تتعامل 
وكذلك  الإيرانية،  امل�سارف 
للموانئ  امل�سغلة  ال�رسكات 
و�رسكات  ال�سفن  بناء  واأحوا�ش 
وبداأت  الإيرانية  البحري  النقل 
العقوبات  حزمة  تطبيق  وا�سنطن 
اأوت  يف  طهران،  على  الأوىل 
اإعالن  من  اأ�سهر   3 بعد  املا�سي، 
الرئي�ش الأمريكي، دونالد ترامب، 
التفاق؛  من  وا�سنطن  ان�سحاب 

بدعوى عدم جدواه.
وا�سنطن  تفر�ش  عقود  ومنذ 
طهران،  على  اقت�سادية  عقوبات 
التفاق  توقيع  بعد  رفعها  مت 
النووي  الربنامج  ب�ساأن  الدويل 

الإيراين، عام 2015.

»نيويورك تاميز« 
الأمريكية ت�سلط 
ال�سوء على املاأ�ساة 
الإن�سانية باليمن

�سحيفة  اأعدته  تقرير  �سلط 
الأمريكية،  تاميز«  »نيويورك 
الإن�سانية  املاأ�ساة  على  ال�سوء 
اليمنية  احلرب  فيها  ت�سببت  التي 
التي عادت اإىل واجهة الهتمام من 
جديد ب�سبب حادث مقتل ال�سحفي 
خا�سقجي  جمال  ال�سعودي، 
الأنظار  »لفت  املف�سل  التقرير 
الذين راحوا  ال�سغار  الأطفال  اإىل 
التي  واحلرب  املجاعة،  �سحية 
بقيادة  العربي  التحالف  اأطلقها 
جماعة  م�سلحي  �سد  ال�سعودية 
باليمن«كما  اهلل)احلوثي(  اأن�سار 
بتقريرها  ال�سحيفة  اأرفقت 
املذكور، �سورا لأ�رس مكلومة راح 
واأخرى  للحرب،  �سحية  اأطفالها 
لأحياء �سكنية بقت باأكملها خاوية 
الدمار  ب�سبب  عرو�سها  على 
البلد  ذلك  ال�رساع يف  الناجم عن 
وذكر التقرير اأن احلرب الداخلية 
يف اليمن بعد مقتل خا�سقجي يف 

اأكتوبر املا�سي، يف قن�سلية بالده 
عن�رسا  »باتت  اإ�سطنبول،  مبدينة 
»اأكرب  قائال  لالنتباه«وتابع  جاذبا 
تقودها  التي  احلرب  لتلك  انتقاد 
ال�سعودية،  العربية  اململكة 
ت�ستهدف  التي  الغارات  هي 
وحافالت  واجلنائز،  الأعرا�ش، 
تدعمها  غارات  وهي  املدار�ش، 
بالإ�سلحة  املتحدة  الوليات 

وال�ستخبارات«.
ال�سبب  اأن  على  التقرير  و�سدد 
املنطقة،  يف  للمجاعة  الرئي�ش 
الأزمة  واإمنا  الغذاء،  انعدام  لي�ش 
منها  يعاين  التي  القت�سادية 
املواطنون، م�سيفا »اأرفف املحال 
التجارية مملوئة بالب�سائع، لكن ل 
توجد لدى النا�ش اإمكانية ل�رسائها 

ب�سبب غالء الأ�سعار«.
واأفاد اأن التحالف الذي يديره، ويل 
العهد ال�سعودي، حممد بن �سلمان، 
تدابريا  »اتخذوا  اليمن،  وحلفاء 
احلوثيني  �سد  رادعة  اقت�سادية 
�سمايل  على  ي�سيطرون  الذين 
اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  البالد«كما 
يفر�ش  الذي  احل�سار  مثل  اأمورا 
وتدابري  منتظمة،  فرتات  على 
ال�سترياد امل�سددة، وقطع رواتب 
ما يقرب من مليون موظف باليمن، 
على  الأعباء  زيادة  يف  �سببا  كانت 
�سيدفع  »وهذا  املواطنني  كاهل 
الفقر«واأ�ساف  لبئر  املاليني 
»وخالل الأيام الأخرية و�سل هذا 
كما  للقلق،  مثرية  لأبعاد  الفقر 
ب�سكل  تفاقم  باليمن  اجلوع  اأن 
يف  بادية  الفقر  فعالمات  كبري، 
اأ�ساتذة  اأن  نرى  اإذ  الأنحاء  كافة 
مواقع  على  يوجهون  اجلامعات 
كلها  ر�سائل  الجتماعي  التوا�سل 
يبيعون  واملعلمون  والأطباء  ياأ�ش، 
و�سياراتهم  واأرا�سيهم،  اأمتعتهم 

من اأجل �رساء اخلبز لأطفالهم«.
اأ�سار كذلك اإىل املخاطر  التقرير 
املهمة  الطرق  باأحد  حلقت  التي 
من  القادمة  الب�سائع  لإدخال 
جراء  اليمن،  �سمايل  اإىل  اخلارج 
جوان  يف  انطلقت  التي  العملية 
على  ال�سيطرة  اأجل  من  املا�سي 

 570 اأن  واأو�سح  احلديدة  مدينة 
يف  للنزوح  ا�سطروا  �سخ�ش  األف 
الكثري  هناك  واأن  املنطقة،  تلك 
حلد  و�سلوا  الذين  املدنيني  من 

املجاعة.

املاأ�ساة الإن�سانية 
باليمن

اإىل  كذلك  اأ�سار  املذكور  التقرير 
باليمن  امل�ستمرة  احلرب  تلك  اأن 
البالد  جعلت   ،2015 العام  منذ 
اإن�سانية، م�سريا  اأزمة  اأعتاب  على 
 400 اإن  قال  �سابق  اأممي  لتحذير 
خطر  يعانون  باتوا  طفل  األف 
وفق  اأنه  التقرير  وذكر  املجاعة، 
املتحدة  الأمم  منظمة  معطيات 
 2.2 فاإن  )يوني�سف(،  للطفولة 
�سوء  يعانون  باليمن  طفل  مليون 
األف   400 واأن  احلاد،  التغذية 
اإذا  املوت  خطر  يواجهون  منهم 
مل تقدم لهم امل�ساعدات العاجلة 
 2015 مار�ش  منذ  اليمن  وي�سهد 
حربا عنيفة بني القوات احلكومية 
ربه من�سور  للرئي�ش عبد  املوالية 
التحالف  بقوات  امل�سنودة  هادي، 

من  ال�سعودية  بقيادة  العربي 
جهة، وم�سلحي جماعة »احلوثي« 
احلرب  وخلفت  اأخرى،  جهة  من 
مرتدية  و�سحية  معي�سية  اأو�ساعا 
ال�سكان  معظم  وبات  للغاية، 
اإن�سانية،  م�ساعدات  اإىل  بحاجة 
ويف  املتحدة،  الأمم  بح�سب 
حذرت  املا�سي،  اأكتوبر  منت�سف 
اليمن  اأن  من  املتحدة،  الأمم 
جماعة  »اأكرب  م�سارف  على  بات 
ل�سان  على  ذلك  العامل«جاء  يف 
املتحدث  هوزل،  فري  هريفيه 
العاملي  الأغذية  برنامج  با�سم 

التابع للمنظمة الأممية.
بات  »اليمن  اإن  هوزل  فري  وقال 
يف  جماعة  اأكرب  م�سارف  على 
مليون   18 اأن  مو�سحا  العامل«. 
ميني ل يعرفون من اأين �سيوؤمنون 
وجبتهم التالية، و�سدد على اأنه يف 
حال ا�ستمر الو�سع يف اليمن على 
عدم  ظل  ويف  الآن،  عليه  هو  ما 
امل�ساعدات  اإي�سال  من  التمكن 
مليون   3.5 فاإن  اإليها،  الإن�سانية 
اأمن  انعدام  من  �سيعانون  ميني 

غذائي �سديد.
  الهدوء يف ال�سفة 

الغربية خمادع

العام  الأمن  جهاز  رئي�ش  و�سف 
نداف  »ال�ساباك«،  ال�سهيوين 
ي�سود  الذي  الهدوء  اأرغمان، 
باأنه »خمادع«ونقل  ال�سفة الغربية 
للكني�ست  الإعالمي  املكتب 
اأرغمان  عن  ال�سهيوين(  )الربملان 
للجنة  الثالثاء  اأم�ش  قوله، 
»اخلارجية والأمن« الربملانية، اإنه 
بداية  منذ  هجوما   480 »اأحبطنا 
اعتقلنا   « اجلاري«واأ�ساف  العام 
خلية   219 وفككنا  مهاجما   590
العام  خالل  حما�ش  حلركة  تابعة 
املا�سي«وتابع رئي�ش جهاز المن 
املعطيات  هذه  ال�سهيوين:«  العام 
الإرهاب  اإىل  ت�سري  الكبرية 
ال�سطح«ويقدم  حتت  الكامن 
تقارير  كبار  اأمنيون  م�سوؤولون 
اإىل  الأمنية  الأو�ساع  عن  دورية، 
الربملانية  والأمن  اخلارجية  جلنة 
ال�سهيونية وكانت ال�سنوات القليلة 
ال�سنوات  يف  �سهدت  قد  املا�سية 
عمليات  من  الع�رسات  املا�سية 
النار يف  واإطالق  والده�ش  الطعن 

ال�سفة الغربية.

اكتفت الأمم املتحدة، الإثنني، بو�سف العقوبات الأمريكية اجلديدة على اإيران باأنها »اأحادية اجلانب«، وجددت التاأكيد علي 
موقف اأمينها العام املوؤيد لالتفاق النووي بني اإيران وجمموعة »1+5«.

الأمم املتحدة

م٫�س 

عقوبات وا�شنطن على طهران »اأحادية اجلانب«

»وا�شنطن بو�شت« ت�شلط ال�شوء على النفوذ ال�شعودي يف وا�شنطن
»وا�سنطن  �سحيفة  �سلطت 
على  ال�سوء  الأمريكية،  بو�ست« 
باأمريكا،  ال�سعودية  وتاأثري  نفوذ 
وتاأثريا  قوة  »اكت�سبت  اأنها  مبينة 
اأن�سطة  خالل  من  بوا�سنطن 
اللوبيات املوؤثرة، وزيارات خا�سة 
هدفها ك�سب التعاطف«جاء ذلك 
ال�سحيفة،  ن�رستها  مقالة  يف 
التي  الكيفية  فيها  بينت  الإثنني، 
الريا�ش نفوذ لها  مت بها حتقيق 

داخل الوليات املتحدة.
وواأ�سحت ال�سحيفة اأن »اململكة 
من  باأمريكا  نقادها  واجهت 
من  املاليني  �سخ  خالل 
عالقات  ل�رسكات  الدولرات 
ومراكز  قانونية،  واأخرى  عامة، 
اأبحاث، و�سفقات اأ�سلحة �سخمة 

الأمريكية  الإدارات  مع  وقعتها 
املتعاقبة«ولفتت يف ذات ال�سياق 
ب�سفة  الأمريكي  الكونغر�ش  اأن 
الريا�ش  من  منزعج  خا�سة، 
فيما  ودورها  موقفها  ب�سبب 
اأن  م�سيفة  باليمن،  يجري 
اأجراها  التي  اخلا�سة  الزيارات 
بن  حممد  ال�سعودي،  العهد  ويل 
دون  حالت  لوا�سنطن  �سلمان 
وذلك  �سدهم،  قرارات  اتخاذ 
ال�سيا�سيني  الزعماء  خالل  من 
الأمريكيني، وم�ست�سارو جماعات 

ال�سغط.
من  اأن عددا  املقالة  ذكرت  كما 
الوليات  داخل  املوؤثرة  الأ�سماء 
املتحدة كانت تقدم ال�ست�سارات 
كوملان،  نورم  مثل  �سلمان،  لبن 

ولية  عن  املتقاعد  ال�سيناتور 
الكونغر�ش  وم�ست�سار  ميني�سوتا، 
 ، اإ�ش. لمبكني  املتقاعد مارك 
النتخابية  باحلملة  �سارك  الذي 
واخلبري  ترامب،  دونالد  للرئي�ش 
الدميقراطي،  ال�سترياتيجي 
لفتت  املقالة  موتور  األفريد 
ال�سعودية  الإدارة  اأن  اإىل  اأي�سا 
قدمت ماليني الدولرات لبع�ش 
الأمريكية،  ال�سغط  �رسكات 
وغريها  قانونية،  ومكاتب 
والراأي  الفكر  موؤ�س�سات  من 
م�سوؤويل  اأن  ال�سحيفة،  واأفادت 
فيهم  مبا  ال�سعودية،  الإدارة 
رئي�ش  نائب  الع�سريي،  اأحمد 
موؤخرا  املقال  ال�ستخبارات 
ال�سحفي  مقتل  خلفية  على 

قن�سلية  داخل  خا�سقجي  جمال 
العديد  اأجروا  باإ�سطنبول،  بالده 
من الزيارات لوا�سنطن، وعقدوا 
ا�سترياتيجيني  مع خرباء  لقاءات 
موؤ�س�سات  ومديري  اأمريكيني، 
م�ساهري،  اأعمال  ورجال  فكرية، 

و�سيا�سيني.
منهم  م�سعى  يف  »وذلك  وتابعت 
لتحقيق مكا�سب ل�سالح الريا�ش 
من  وغريها  اليمن،  بخ�سو�ش 
ذكرت  الإقليمية«،كما  امل�سالح 
لدى  ال�سعودية  ال�سفارة  اأن 
ع�ساء  ماأدبة  اأقامت  وا�سنطن، 
واأحيانا احتفالت مثل املنا�سبة 
ويل�سون  اأندرو  قاعة  الباذخة يف 
على �رسف زيارة ويل العهد هذا 
العام للوليات املتحدة، واأر�سلت 

للكونغر�ش  اللوبي  جماعات 
للتاأكد من ح�سور النواب يف جلنة 
ال�سوؤون اخلارجية احلفلة وعر�ش 
بداية  ال�سعوديون  امل�سوؤولون 
حل�سور«�سوبر  تذاكر  العام  هذا 
بول«)مباراة كرة ال�سلة النهائية(، 
بح�سب املقالة وبينت ال�سحيفة 
وا�سع  ب�سكل  تنفق  ال�سعودية  اأن 
وتقوية  اللوبي،  �رسكات  على 
اأن  اأمريكا، مو�سحة  العالقة مع 
من  تراجع  الإنفاق  هذا  حجم 
14.3 مليون دولر عام 2015 اإىل 
7.7 مليون دولر عام 2016 ليزيد 
مرة اأخرى اإىل 27.3 مليون دولر 

العام املا�سي.
ومن بني اجلماعات التي ح�سلت 
للحديث  ال�سعودية  الأموال  على 

اأهم  اإيجابي  ب�سكل  الريا�ش  عن 
�رسكات الراأي املوؤثرة مثل مركز 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية 
»بروكينغز«  وومعهد   ،)CSIS(

ومعهد ال�رسق الأو�سط.
وب�سكل منف�سل ذكرت ال�سحيفة 
حليفة  الإمارات،  اأموال  اأن 
ال�سعودية ذهبت ملراكز الأبحاث 

يف وا�سنطن، للغر�ش ذاته.
ال�سعودية  اإن  ال�سحيفة  وتقول 
اأنفقتها  التي  للماليني  بالإ�سافة 
بعالقات  متتعت  وا�سنطن،  يف 
الذي  نف�سه  الرئي�ش  مع  دافئة 
اأدار عمليات جتارية مع مواطنني 
�سعوديني فيما طور �سهره جارد 
العهد  ويل  مع  �سداقة  كو�سرن 

حممد بن �سلمان.   
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خا�صة بعدما بات مهددا بالرتاجع 
ت�صوية  عقب  الرتتيب  جدول  يف 
البطولة  من   13 اجلولة  مباريات 
املتاأخرة،  واملباريات  الوطنية 
يف  �صعبة  بفرتة  مير  الذي  وهو 
بيت  ي�صهدها  التي  امل�صاكل  ظل 
الن�رصية يف ظل التوتر يف العالقة 
التي جتمع الأن�صار باإدارة الرئي�س 
جاءت  والتي  زمرييل  ولد  ب�صري 
حللو  مراد  تواجد  رف�صهم  عقب 
اإىل  الهاوي  النادي  راأ�س  على 
جمعت  التي  العالقة  �صوء  جانب 
بني الرئي�س ولد زمرييل واملدرب 

ا�صطر  والذي  دزيري  بالل 
وال�صتقالة  املن�صفة  رمي  اإىل 
موعد  قبل  يومني  من�صبه  من 
ما  وهو  املدية،  اأمام  املقابلة 
الذين  الالعبني  معنويات  يف  اأثر 
تركيز جعلهم  دون  املباراة  دخلوا 
يف  املباريات  اأ�صواأ  اأحد  يقدمون 

املو�صم احلايل.

عجايل: 

عجايل  خل�رص  املدرب  نفى 
جمعته  التي  الت�صالت  حقيقة 
اأجل  من  الن�رصية  اإدارة  مب�صريي 
تويل العار�صة الفنية للفريق خلفا 

اأنه  للمدرب دزيري، وقال املعني 
لكنه  املقرية  وحي  الفريق  ابن 
الظروف  الفريق يف  يعود غلى  لن 
التوتر  اإىل  الأمر  مربرا  احلالية، 
الأن�صار  جتمع  التي  العالقة  يف 
رغبته  عدم  جانب  اإىل  بالإدارة، 
احلايل  الظرف  خالل  العمل  يف 
خا�صة واأن دزيري �صديقه ويف�صل 
احلالية،  الظروف  ا�صتغالل  عدم 
مو�صحا اأنه �صوف يعود غلى فريقه 
خا�صة  امل�صتقبل،  يف  الأ�صلي 
الفرتة  خالل  الراحة  يف�صل  واأنه 
تدريب  من  ا�صتقالته  بعد  احلالية 
التي  وامل�صاكل  مليلة  جمعية عني 

مرت عليه خالل تلك الفرتة.

الن�صرية تدفع الثمن وتوا�صل نزيف النقاطم�ساكل الإدارة والأن�سار وا�ستقالة دزيري انعك�ست بال�سلب
وا�سل فريق ن�سر ح�سني داي ال�سقوط يف �سل�سلة النتائج ال�سلبية بعد تعرثه على ميدانه يف 
املباراة التي جمعته اأول اأم�س اأمام ال�سيف اأوملبي املدية اأين �سيع نقطتني وتفادى الهزمية 

خا�سة بعد ت�سييع املناف�س ركلة جزاء يف الوقت ال�سائع، وياأتي التعادل موا�سلة لنزيف النقاط 
الذي ي�سجله النادي العا�سمي بعد ت�سجيل هزميتني متتاليتني اأمام اجلارين �سباب بلوزداد 

ومولودية اجلزائر وهو الأمر الذي ل ي�سب يف م�سلحته 

بطولة اإفريقيا 
الع�سكرية للمالكمة

تاأهل 5 جزائريني 
اإىل الدور ن�صف 

النهائي
مالكمني  خم�صة  تاأهل 
ن�صف  الدور  اإىل  جزائريني 
اإفريقيا  لبطولة  النهائي 
الع�صكرية اجلارية خالل الفرتة 
من 4 اإىل 10 نوفمرب التي جرت 
الثاين  اليوم   عقب  ام�س  اأول 
من املناف�صات التي يحت�صنها 
الفرق  وحت�صري  جتمع  مركز 
الوطنية الع�صكرية بنب عكنون، 
طوارق  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
كغ،   49 وزن  يف  يا�صني  حممد 
عبد  يحي  كغ،   56 خليل  ليتيم 
ال�صعيد  هدروق  كغ،   64 اللي 
�صعيد  حمند  حماين  كغ    75
خم�صة  اأم�س  ودخل  كغ.   91
اخرين  جزائريني  مالكمني 
املناف�صة يف اإطار اليوم  الثالث 
املخ�ص�س  الفريقية  للبطولة 
النهائي،  ربع  الدور  ملنازلت 
مرجان  ا�صامة  يتنازل  حيث 
ديلي  الكامريوين  اأمام  كغ   52
زميله  تقابل  بينما  هان  وابي 
 60 النا�رص  عبد  لعريبي  بن 
كالياتانو  التنزاين  اأمام  كغ 
حني  يف  ا�صحاق  اإ�صماعيل 
كغ   69 ح�صني  بلحوت  خا�س 
التون�صي  اأمام  �صعبة  منازلة 
دخل  جهته،  من  احمد،  طبي 
حمري حممد 81 كغ املناف�صة 
دري�س  مو�صعيد  املغربي  امام 
بوغرارة  زميله  تقابل  بينما 
وامبي  الكامريوين  اما  مربوك 
وي�صارك  �صامفور.  بودون 
لبطولة  اخلام�صة  الطبعة  يف 
الع�صكرية  للمالكمة  اإفريقيا 
ميثلون  مالكما   100 من  اأكرث 
اجلزائر  بينهم  من  بلدا   14
املمثلة بع�رصة مالكمني، يذكر 
احتلت  قد  كانت  اجلزائر  اأن 
ثمانية  بر�صيد  الثاين  املركز 
ميداليات 3 ذهبيات 3 ف�صيات 
الطبعة  خالل  وبرونزيتان 
بتون�س  اقيمت  التي  الرابعة 
الفريقي  اللقب  �صاحبة  
 4 ميداليات  ت�صع  بر�صيد 

ذهبيات و5 ف�صيات.
وكالت

زعيم يفتح النار على زط�سي ومدوار

الرابطة تناق�ض الفاف ومتهل احتاد عنابة 15 يوما لت�صديد الديون

لكرة  املحرتفة  الرابطة  عادت 
احتاد  فريق  ملف  لفتح  القدم 
تاأكيدها  جددت  عندما  عنابة 
النا�صط يف  الفريق  م�صوؤويل  منح 
مهلة  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
ت�صوية  اأجل  من  يوما   15 تدوم 
عاتقهم  على  املرتتبة  الديون 
للفريق  ال�صابقني  الالعبني  نحو 
والذين رفعوا �صكاوى �صد الإدارة 
املنازعات  جلنة  م�صتوى  على 
م�صتحقاتهم  تلقي  اأجل  من 
خالل  بها  يدينون  التي  العالقة 
والتي  النادي،  األوان  حملهم  فرتة 
 ،2010 عام  اإىل  بع�صهم  مع  تعود 
الهيئة  فاجاأت  ال�صدد  هذا  ويف 
واإدارة  الكروي  ال�صارع  الكروية 

منح  بخ�صو�س  بونة  مدينة  نادي 
البا�صط زعيم  الرئي�س عبد  هيئة 
مهلة تدوم 15 يوما من اأجل منح 
اأموالهم والتي متتد اإىل  الالعبني 
20 نوفمرب املقبل كحد اق�صى اأو 
يف  الفريق  �صد  القوانني  تطبيق 
بعد  خا�صة  منتظرة  غري  خطوة 
يف  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
واكد  زعيم  الرئي�س  �صابق  وقت 
اتفاق  اإىل  تو�صله  خاللها  من 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  مع 
للعبة خري الدين زط�صي من اأجل 
منحهم مهلة 6 اأ�صهر ق�صد ت�صوية 
ا�صتقدام  الديون ومنحهم رخ�صة 
لعبني جدد يف املركاتو ال�صتوي 

املقبل.

احتاد  رئي�س  خرج  املقابل،  يف   
عنابة عن �صمته وفتح النار على 
اأنهما  اأ�صار  بعدما  زط�صي ومدوا 
منح  بعدما  بفريقه  ا�صتهزءا 
قبل  اأ�صهر   6 مهلة  الفاف  رئي�س 
اأن يفاجئ ببيان الرابطة بتحديد 
مهلة 15 يوما لت�صديد الديون، وهو 
الأمر الذي و�صفه بغري املنطقي 
الفاف على ت�رصف  اإقدام رئي�س 
يف  يحدث  ما  ان  م�صيفا  م�صابه، 
الهيئتني خالل الفرتة الأخرية غري 
منطقي، خا�صة وان امل�صتجدات 
قادرين  غري  الرجلني  اأن  اأكدت 
يف  م�صوؤولياتهما  حتمل  على 

الوقت الراهن.
ع.ق.

الطبعة اخلام�سة لرايل اجلزائر الدويل

انطالق �صباق املرحلة اخلام�صة 
على  م�صافة 344 كم

انطلق �صباح اأم�س �صباق املرحلة 
الدويل  اجلزائر  لرايل  اخلام�صة 
»حتدي ال�صحراء« لفئتي ال�صيارات 
والدراجات النارية والتي متتد بني 
م�صافة  على  واملنيعة  تيميمون 
املدير  اإىل  وا�صتنادا  كم،   344
ر�صيد  للرايل  والإداري  التقني 
ال�صحراوي  امل�صلك  فاإن  مداد 
من  متنوعا  �صيكون  اأم�س  لنهار 
الكثبان  وانخفا�س  ارتفاع  حيث 
�رصيعة  رملية  معابر  وبه  الرملية 
ا�صرتجاع  من  املت�صابقني  متّكن 
 « قائال  مداد  واأو�صح  قواهم، 
ال�صباق  م�صمار  العادة  جرت  كما 
وي�صتمل  تقنيا  �صيكون  ال�صا�صع 
ويتميز  احليل،  من  العديد  على 
اأي�صا بت�صاري�س �صحراوية خالبة 
الأجانب،  اإعجاب  �صتنال  وممتعة 
مركبته  يقود  ان  يجب  ال�صائق 
�صيما  واحلذر  الذكاء  من  بكثري 
يجري   التباري  من  كبري  جزء  وان 
اأنابيب البرتول«، وح�صب  مبحاداة 

اأغلبية  فان  اجلزائري  التقني 
امل�صالك التي يعربها املتناف�صون 
تلك  ت�صبه  الأوىل  املرحلة  منذ 
اأمريكا،  داكار  رايل  املتواجدة يف 
احليطة  اأخذ  املت�صابقني   على 
لن  الوىل  كلم   200 يف  واحلذر 
منطقة املنيعة تتواجد بها الكثري 
تت�صبب  قد  التي  احلجارة  من  
املطاطية  العجالت  اإتالف  يف 
ان  بالذكر  وجدير  للمركبات. 
م�صافة  �صيقطعون  املتناف�صني 
344 كم حمت�صبة تقنيا بالكرونومرت 
غري  معبد  طرقي  رابط  كم  و55 
امل�صدر.  نف�س  ح�صب  حمت�صب 
الرابعة  املرحلة  �صباق  اأن  يذكر 
الذي جرى اأول اأم�س عرف تتويج 
كال من  اجلزائري فو�صيل عالهم 
توغناريني  الفرن�صي  وم�صاعده 
من  لي�صندرو  وريو�صو   جاكومن 
ال�صيارات  فئتي  يف  تواليا  ايطاليا 

والدراجات النارية.
ق.ر.

 مفاو�سات رفقة دزيري و5 اأ�سماء
 مهددة يف املركاتو ال�ستوي

اإدارة اأهلي الربج تقيل 
املدرب خو�صيه ماريا 

برج  اأهلي  فريق  اإدارة  اأقالت 
ال�صباين  مدربها  بوعريريج 
مهامه  من  نوجا�س  ماريا  خو�صيه 
على راأ�س العار�صة الفنية للفريق 
عقب الهزمية التي تكبدها الفريق 
اله�صاب  داربي  يف  ملعبه  على 
وياأتي  �صطيف،  وفاق  اأمام  العليا 
مهام  اإنهاء  الربج  اإدارة  قرار 
مدربها بعد توا�صل �صل�صلة النتائج 
حتقيق  يف  الفريق  وف�صل  ال�صلبية 
الثالث  اجلولت  مدار  على  الفوز 
الأخرية، اأين رفع الأن�صار �صوتهم 
من اأجل طرد املدرب وهو ما كان 
بعدما  الوفاق،  هزمية  عقب  لهم 
ال�صاعد  �صعف  م�صوؤولية  حملوه 
الأوىل  الرابطة  اإىل  اجلديد 
حقق  الذي  وهو  القواعد  داخل 
املو�صم  بداية  منذ  واحدا  فوزا 
وكان  ملعبه  على  احلايل  الكروي 
اأمام جمعية عني مليلة يف اجلولة 

الآخر  بالفوز  عاد  بينما  التا�صعة 
ح�صاب  على  القواعد  خارج  من 
اإدارة  وتتفاو�س  ال�صاورة،  �صبيبة 
دزيري  بالل  املدرب  رفقة  الكابا 
على  الإ�رصاف  من  ا�صتقال  الذي 
تعيينه  اأجل  من  داي  ح�صني  ن�رص 
امل�صوار  وموا�صلة  لالأهلي  مدربا 

معه اإىل نهاية املو�صم اجلاري.
جمهور  طالب  ذلك،  جانب  اإىل 
اأهلي الربج ت�صفية التعداد وت�رصيح 
عدد من الالعبني الذين مل يقدموا 
الن�صف  خالل  للت�صكيلة  الإ�صافة 
وذلك  احلايل  املو�صم  من  الأول 
املركاتو  فرتة  خالل  بت�رصيحهم 
يتواجد  حيث  املقبل،  ال�صتوي 
خم�صة لعبني �صمن القائمة التي 
ويتعلق  بت�رصيحهم  املطالبة  يتم 
منديل،  يزيتي،  من  بكل  الأمر 

عثماين، ديارا وزرارة.
ع.ق.

ي�سرع غدا يف العمل حت�سريا لحتاد عنابة

اإدارة رائد القبة تعني زغدود مدربا
خلفا  للفريق  الفنية  العار�صة  راأ�س  على  زغدود  منري  املدرب  القبة  رائد  فريق  اإدارة  عّينت 

للمدرب املقال �صليماين الذي اأنهيت مهامه بعد �صل�صلة النتائج ال�صلبية، حيث ا�صتعانت اإدارة 

النادي العا�صمي باملدرب زغدود الذي اأنهيت مهامه على راأ�س �صبيبة بجاية من اأجل الإ�رصاف 

على الرائد الذي يبحث عن منفذ من اأجل اخلروج من منطقة اخلطر وحتقيق البقاء �صمن 

اأجل  من  الرائد  م�صوؤويل  مع  العقد  على  ر�صميا  زغدود  وقع  اأين  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 

النطالق يف عمله والذي �صيكون ابتداء من ح�صة ال�صتئناف املقررة غدا بعدما اتفق على 

التح�صري للجولة املقبلة املقررة بتاريخ 17 نوفمرب املقبل عندما ي�صتقبل النادي العا�صمي 

�صيفه احتاد عنابة �صمن اجلولة 14 من الرابطة املحرتفة الثانية، بينما لن يكون معنيا مبباراة 

اأم�س اأين تنقل لعبو رائد القبة اإىل عا�صمة الغرب اجلزائري ملواجهة جمعية وهران �صمن 
اجلولة 13.

ع.ق.
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عي�شة ق.

اإال اأنه �شقط يف الفخ يف ظل ف�شله 
الر�ؤ�شاء  بع�ض  باأهواء  التحكم  يف 
مباراة  مع  حدث  مثلما  للفرق 
ال�شا�رة  ��شبيبة  اجلزائر  مولودية 
تاأجيل  اإىل  خاللها  ا�شطر  التي 
ال�شغوطات  ب�شبب  اجلولة  كامل 
اأطراف  من  لها  عر�شة  كان  التي 
ال�شيناريو  يتكرر  ان  قبل  عليا، 

�هذه  �احدة  جولة  بعد  جمددا 
الكال�شيكو  مباراة  ب�شبب  املرة 
اجلزائر  احتاد  الرائد  جتمع  التي 
�التي  القبائل،  �شبيبة  �املالحق 
االأخرية �رشيف مالل  رئي�ض  اأقام 
قرار  بعد  يقعدها  �مل  الدنيا 
تاأخريها ب24 �شاعة فقط �حدثت 
�شجة ��شو�شبان�ض كبريين يف ظل 
بقرارها  الكناري  اإدارة  مت�شك 
الثالثاء  املواجهة  لعب  عدم 

�ر�شخ  تاجيلها،  على  �االإ�رشار 
املعطيات  اأن  رغم  لالأمر  مد�ار 
�شغوطات  كان  حدث  ما  كل  ان 
فوقية خا�شة �اأن النادي القبائلي 
كان يجهز لالن�شحاب من البطولة 

الوطنية.
ر�شوخ مد�ار اأثبت جمددا �شعف 
ثاين  على  اأ�ل  كم�شوؤ�ل  �شخ�شيته 
�هو  اجلزائر  يف  كر�ية  هيئة 
املباريات  برجمة  ي�شري  الذي 

ان  د�ن  الر�ؤ�شاء  اأهواء  ح�شب 
التعامل  �رش�رة  اإىل  اعتبارا  ي�شع 
د�ن  التاأجيل  �عدم  باحرتاف 
الو�شعية  هذه  قاهرة،  اأ�شباب 
جعلت اخلطوة التي قام بها رئي�ض 
�اقع  تعري  مالل  القبائل  �شبيبة 
�شعف  �تك�شف  اجلزائرية  الكرة 
م�شوؤ�ليها يف مواجهة ال�شغوطات، 
فوقية  اأ�امر  بتلقي  �اتهامهم 

لتمرير القرارات �فق االأ��شاع.

اأجرب الرابطة املحرتفة للعبة على تاأجيل الكال�شيكو اأمام احتاد اجلزائر

مالل يعّري م�ض�ؤويل الكرة اجلزائرية ويف�ضحهم
تتوا�شل ف�شائح الت�شيري يف الكرة امل�شتديرة لبالدنا يف �شنع احلدث وذلك بعدما برهنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم جمددا عدم قدرتها 

على التم�شك بقراراتها فيما يتعلق باحرتام تواريخ الربجمة التي اأعلنت عنها يف وقت �شابق واالن�شياع اإىل يف كل كرة اإىل كلمة روؤ�شاء 
االأندية من اأجل التغيري املتوا�شل يف كل مرة للمباريات، ورغم اأن رئي�س الرابطة عبد الكرمي مدوار جنح اإىل حد ما يف ال�شيطرة على 

الربجمة خا�شة وان البطولة الوطنية بلغت جولتها 13 قبل منت�شف �شهر نوفمرب عك�س ما كان يحدث يف العهدة ال�شابقة

اأكد رف�شه ح�شور جل�شة اال�شتماع للجنة االن�شباط

مالل: اأرف�ض الظلم وعق�بات 
الرابطة ال تخيفني

البي اأ�ض جي يعفي هرنيكي 
من مفاو�ضات رابي�

ريال مدريد يراقب 
اإيكاردي اأمام بر�ضل�نة

القبائل  �شبيبة  فريق  رئي�ض  �شّدد 
تقبل  لن  اإدارته  اأن  مالل  �رشيف 
النادي  له  يتعر�ض  الذي  الظلم 
قرار  خالل  من  �ذلك  ح�شبه 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
تاأخري مباراة الكال�شيكو بني فريقه 
الثالثاء،  اإىل  اجلزائر  �احتاد 
للقناة  ت�رشيحات  يف  قال  حيث 
اأن االتفاق الذي  للنادي  الر�شمية 
االإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  به  خرج 
بخ�شو�ض مقاطعة املباراة �عدم 
كانت  بعدما  الثالثاء  خو�شها 
االثنني  �شابق  �قت  يف  مربجمة 
�اأن  خا�شة  الفريق  كان مل�شلحة 
جميع  بني  جماعيا  جاء  القرار 
مالل  �ك�شف  اللجنة.  اأع�شاء 
اال�شتماع  جل�شة  يح�رش  لن  اأنه 
لها من طرف  ا�شتدعا�ؤه  التي مت 

للرابطة  التابعة  االن�شباط  جلنة 
�املقررة  القدم  لكرة  املحرتفة 
حيث  املقبل،  نوفمرب   12 بتاريخ 
الهيئة  مرا�شلة  له  �شبق  اأنه  اأ�شار 
اإال  منا�شبات  عدة  يف  الكر�ية 
��شوف  الرد،  منها  ي�شله  مل  اأنه 
يهتم  �لن  باملثل  معها  يتعامل 
ال�شتدعاء جلنة االن�شباط م�شيفا 
اأن  �ا�شتطرد  يح�رشها،  لن  اأنه 
ت�شلط  اأن  املحتملة  العقوبات 
االن�شباط  عليه من طرف جلنة  
حق  عن  يدافع  النه  تخيفه  ال 
ناديه، �اأ�رش على ا�شتقالة مد�ار 
من رئا�شة الرابطة حيث قال اأنه 
�شوف يوا�شل �رشاعه معه معتربا 
التي  امل�شاكل  �شبب  الرابطة  اأن 
هذا  الوطنية  البطولة  تعرفها 

املو�شم.

�شان  باري�ض  اإدارة  ت�شل  مل 
العب  مع  التفاق  بعد  جريمان 
الفريق اأدريان رابيو ب�شاأن جتديد 
هذا  بعد  ينتهي  الذي  عقده 
املو�شم، يف ظل رغبته يف الرحيل 
�شحيفة  �اأ�شارت  بر�شلونة،  اإىل 
عن  نقال  ديبورتيفو«  »موند� 
اأزمة  �جود  اإىل  فرن�شية  تقارير 
�اأنتري�  الفرن�شي  الالعب  بني 
حتى  الريا�شي،  املدير  هرنيكي 
املقربني  اأحد  اأر�شل  االأخري  اأن 
رحيله  باإمكانية  ليخربه  رابيو  اإىل 
اتفق  قد  كان  اإذا  بر�شلونة  اإىل 
تلك  �اأتت  الكتالوين.  النادي  مع 
ردا  هرنيكي  جانب  من  اخلطوة 
منذ  امل�شتمر  رابيو  رف�ض  على 
مع  عقده  لتجديد  طويلة  فرتة 
اإىل  الرحيل  مف�شال  النادي، 

�ذلك  عقده  نهاية  مع  بر�شلونة 
اأخرى  اأندية  عدة  اهتمام  ��شط 
بخدماته مثل ليفربول �جوفنتو�ض 
�ر�ما،  �ميالن  �شيتي  �مان�ش�شرت 
الرئي�ض  اأن  ال�شحيفة  �اأ��شحت 
يعلم  يكن  مل  اخلليفي،  نا�رش 
علم  �عندما  التفا�شيل  تلك 
الفور  على  قرر  التطورات  بتلك 
املفا��شات  من  هرنيكي  �شحب 
طوال  عجزه  ب�شبب  رابيو  مع 
التو�شل  عن  املا�شية  الفرتة 
��فقا  الالعب،  �كيل  مع  التفاق 
داخل  من  املعلومات  لبع�ض 
اإدارة  �شتنتظر  البلوغرانا،  قلعة 
ب�شاأن  الالعب  من  ردا  بر�شلونة 
القليلة  االأ�شابيع  خالل  م�شتقبله 

املقبلة.
ق.ر.

�شعيه  االإ�شباين  مدريد  ريال  يوا�شل 
ل�شمه  املنا�شب  املهاجم  على  للعثور 
االأهداف  قلة  من  يعاين  الذي  للفريق 
بعد رحيل الربتغايل كري�شتيانو ر�نالد� 
جوفنتو�ض  اإىل  املا�شي  ال�شيف 
االإيطايل، �قال موقع »ديفن�شا �شنرتال« 
االإ�شباين، اإن ريال مدريد جاد يف ق�شية 
التعاقد مع املهاجم االأرجنتيني ما�ر� 
اإيكاردي، رغم اأن �رشطه اجلزائي ي�شل 
الثمن  هذا  لكن  يور�،  110 ماليني  اإىل 
يف  االآخرين  الالعبني  باأ�شعار  مقارنة 
ال�شوق منا�شب جًدا، �لفت اإىل اأن اإدارة 
النادي اأمامها تقارير ال ح�رش لها حول 

اأ�شلوب اإيكاردي يف اللعب، لكن النادي 
ينوي االآن التقدم خطوة اأخرى لالأمام، 
اإىل  مبعوثيه   باإر�شال  اأم�ض  قام  حيث 
بر�شلونة  مباراة  حل�شور  �شري�«  »�شان 
�اإنرت ميالن يف د�ري االأبطال، من اأجل 
االأرجنتيني،  النجم  حتركات  مراقبة 
م�شتمر  ب�شكل  مدريد  ريال  �يقوم 
يف  يرغب  الذين  الالعبني  مبراقبة 
اإدارة  تعتقد  اإذ  مبا�رش،  ب�شكل  �شمهم 
على  املبا�رشة  امل�شاهدة  اأن  النادي 
عن  متاًما  تختلف  امللعب  اأر�ض 

م�شاهدة مقاطع الفيديو.
ق.ر.

 الن�شر ال�شعودي / مولودية 
اجلزائر اليوم ابتداء من 18:00

العميد ي�ضعى لنتيجة 
مريحة قبل االإياب

ي�شجل فريق مولودية اجلزائر عودته اإىل املناف�شة العربية عندما 

يلتقي اأم�شية اليوم مناف�شه الن�رش ال�شعودي �شمن مباراة ذهاب 

الد�ر ثمن النهائي للبطولة العربية لالأندية التي تلعب على ملعب 

االأمري في�شل بن فهد، اأين ي�شعى النادي العا�شمي اإىل حتقيق نتيجة 

ايجابية من معقل الن�رش �التي ت�شاعده يف اللعب باأريحية خالل 

مقابلة االإياب للفريقني املقررة بتاريخ 27 نوفمرب املقبل، �تنقل 

تعداد املولودية غلى العا�شمة الريا�ض بتعداد مكتمل خا�شة �اأن 

الت�شكيلة ال تعاين اإ�شابات اأ� عقوبات ما عدا غياب الالعب عبد 

الرحمان بوردمي الذي مت ا�شتبعاده من رحلة ال�شعودية من طرف 

الطاقم  ان�شباطية، فيما �شيجد  املدرب عادل عمر��ض الأ�شباب 

الفني نف�شه اأمام خمتلف اخليارات خا�شة يف ظل اإمكانية عودة 

الالعبني عبد الرحمان ح�شود �اأبو ديانغ اإىل املناف�شة حتى ي�شع 
الت�شكيلة املنا�شبة.

بعد  خا�شة  عالية  معنوية  ��شعية  يف  »العميد«  ت�شكيلة  �تتواجد 

يف  الفراغ  مرحلة  جتا�ز  عقب  النادي  حققها  التي  اال�شتفاقة 

البطولة الوطنية �خو�ض اأربع مواجهات على التوايل د�ن هزمية، 

ا�شتغالل  اإىل  عزي  اأيوب  الالعب  زمالء  ي�شعى  ذلك  جانب  غلى 

تلقى  كان  �الذي  املناف�ض  عليها  يتواجد  التي  ال�شعبة  الو�شعية 

هزمية مفاجئة على ملعبه امام اأهلي جدة �شمن الد�ري ال�شعودي 

هذا االأمر اأدخله يف مرحلةا ل�شك، �هي فر�شة العميد ال�شتغاللها 
�العودة بنتيجة ايجابية.

عي�شة ق.

 ي�شر على ت�شوية اللقاء 
قبل مواجهة مولودية وهران

�ضرار يطلب برجمة 
الكال�ضيك� اخلمي�ض
تقّدمت اإدارة فريق احتاد اجلزائر بطلب برجمة مباراة 
الكال�شيكو اأمام �شبيبة القبائل غدا اخلمي�ض �ذلك �فق 

م�شادر من داخل بيت النادي العا�شمي �التي �شددت اأن 
املدير الريا�شي عبد احلكيم �رشار ي�رش على برجمة 
املقابلة هذا اخلمي�ض �عدم تاأجيلها اإىل ما بعد ذلك 

التاريخ ب�شبب الربجمة النارية التي تنتظر الفريق خالل 
الفرتة املقبلة خا�شة �اأنه مرتبط بخو�ض البطولة العربية 

نوفمرب ذهابا �10 دي�شمرب اإيابا اإىل جانب اأن االحتاد ميلك �يواجه املريخ ال�شوداين يف الد�ر ثمن النهائي يف 20 
مباراة موؤجلة امام �فاق �شطيف �تلعب بتاريخ 29 نوفمرب 
بينما يلعب مباراتي اجلولتني 14 �15 من البطولة الوطنية 

لعب اخلمي�ض �عدم جتا�ز التاريخ ال�شالف ذكره باعتبار اأن نوفمرب على التوايل. �ح�شب م�شادرنا فاإن �رشار ي�رش على اأمام مولودية �هران ��شباب ق�شنطينة يومي 11 �15 
ت�شكيلة �شو�شطارة تتواجد على موعد مع مباريات هامة، 
االحتاد على مواجهة �شبيبة القبائل قبل قاء مولودية �هران �رغبة املعني يف اللعب غدا يدخل يف نطاق اإ�رشار اإدارة 

من اجل الرتكيز على باقي املواعيد املقبلة د�ن تراكم 
عي�شة ق.املباريات املتاأخرة.
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مدوار: ا�ضتقالتي اإ�ضاعات ال اأ�ضا�ض لها من ال�ضحة
نفى رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار االأخبار التي مت تناقلها بخ�شو�س قراره اال�شتقالة من من�شبه واال�شتغناء عن 

امل�شوؤولية، حيث خرج عن �شمته واأكد اأم�س يف ت�شريحات اإعالمية انه لن ي�شتقيل من من�شبه و�شوف يوا�شل مهامه ب�شورة عادية، واأ�شار املعني 

اأن ال�شغوطات التي يتعر�س لها بخ�شو�س الربجمة لن تثنيه يف موا�شلة العمل، م�شيفا اأنه لن يرتك مهامه بعد حادثة التاأجيل ملباراة الكال�شيكو 

الذي يجمع فريقي احتاد اجلزائر و�شبيبة القبائل �شمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة االأوىل.

ع.ق.



اجتماع يقرب بافارد من بايرن ميونخ
بافارد ظهري �شتوتغارت، بعد  بنيامني  الفرن�شي  التعاقد مع  بايرن ميونخ الأملاين من  نادي  اقرتب 
اتفاق م�شبق بني الطرفني خالل بطولة كاأ�س العامل 2018، وكانت �شحيفة »بيلد« الأملانية قد اأفادت 
الفرن�شي يف �شيف 2019، مقابل  البافاري لتفاق على �شم الدويل  النادي  اأ�شهر بتو�شل  قبل عدة 
35 مليون يورو، وبح�شب �شحيفة »Süddeutsche Zeitung«، فاإن مايكل جريلينجر امل�شت�شار 
القانوين للنادي البافاري، قد عقد جل�شة �رسية مع بافارد خالل تواجد الأخري مع منتخب فرن�شا 
البالغ 22 عاًما، يق�شي  اإىل وجود اتفاق بني جريلينجر والالعب  يف املونديال، واأ�شارت ال�شحيفة 
ا باأن اللقاء جمع بني الطرفني  بان�شمامه اإىل �شفوف الفريق عقب نهاية املو�شم احلايل، واأفادت اأي�شً
فرن�شا  منتخب  الذي خا�س خالله  اليوم  مو�شكو يف  الرو�شية  العا�شمة  املا�شي يف  جوان   26 يوم 
اأحد  كان  بافارد  اأن  يذكر  اأهداف.  بدون  بالتعادل  وانتهت  العامل  كاأ�س  يف  الدمنارك  �شد  مباراة 
الركائز الأ�شا�شية ملنتخب »الديوك«، الذي جنح يف التتويج بلقب املونديال على ح�شاب كرواتيا يف 

املباراة النهائية.

مونتويا: نيمار يريد العودة
اأكد مارتن مونتويا لعب برايتون الإجنليزي احلايل اأن زميله ال�شابق يف �شفوف بر�شلونة 
نيمار يرغب يف العودة ل�شفوف البار�شا، ولعب مونتويا الذي ن�شاأ يف اأكادميية »ل ما�شيا« 
بجانب نيمار، خالل فرتة وجود الربازيلي مع البلوغرانا والذي رحل يف �شيف 2017، وقال 
�شعب  الأمر  اأن  »رغم  مريكاتو:  كالت�شيو  �شحيفة  نقلته  مقت�شب  ت�رسيح  خالل  مونتويا 
اأخرى  مرة  بالعودة  نيمار  ا�شم  وارتبط  بر�شلونة«،  اإىل  العودة  يريد  نيمار  ولكن  للغاية، 
للبلوغرانا خالل الفرتة الأخرية، ل�شيما مع التقارير التي اأ�شارت اإىل اأنه نادم على قرار 
بالرحيل، حيث رحل الربازيلي بعد ك�رس ال�رسط اجلزائي يف عقده مع البار�شا والذي بلغت 

قيمته 222 مليون يورو.

كارفاخال يف�ضل لوبيتيغي على زيدان
اأقيل من  ال�شابق الذي  لوبيتيغي مدربه  اأن جولني  اأكد داين كارفاخال لعب ريال مدريد 
اإدارة  واأطاحت  الآن،  حتى  م�شريته  خالل  معه  عمل  مدرب  اأف�شل  هو  موؤخًرا،  من�شبه 
التقليدي  الغرمي  الكال�شيكو �شد  بلوبيتيغي من من�شبه عقب اخل�شارة 5-1 يف  املرينغي 
بر�شلونة، ومت اإ�شناد املهمة ب�شكل موؤقت اإىل �شانتياجو �شولري، وقال كارفاخال، خالل 
اأف�شل مدرب عملت  لوبيتيغي هو  فاإن  »بالن�شبة يل  الإ�شبانية:   »TVE« لقناة  ت�رسيحاته 
معه، ولالأ�شف مل يحالفه احلظ«، واأ�شاف: »الطريقة التي يلعب بها ويدير بها جمموعة 
ريال  اإىل  و�شوله  قبل  ذلك  وقلت  لدي  املف�شلة  الأمور  هي  باجلميع،  وعالقته  الالعبني 
مدريد، و�شاأظل اأقول ذلك رغم رحيله«، وجتاهل كارفاخال يف ت�رسيحاته الفرن�شي زين 
الفريق  تاريخيا بقيادة  اإجنازا  للمرينغي والذي حقق  ال�شابق  الفني  الدين زيدان، املدير 

حل�شد لقب دوري اأبطال اأوروبا 3 موا�شم متتالية وكان داين من العنا�رس الأ�شا�شية لديه.

اإ�ضبانيول ي�ضعد لو�ضافة الليغا
تابع اإ�شبانيول مغامرته يف الدوري الإ�شباين هذا املو�شم ب�شعوده اإىل الو�شافة، خلف جاره 
وغرميه بر�شلونة، اأين اقتن�س اإ�شبانيول فوزاً غالياً جداً على اأر�شه من اأتلتيك بيلباو 1-0 اأول 
اأم�س يف ختام مباريات الأ�شبوع 11 من الدوري الإ�شباين، وجاء انت�شار اإ�شبانيول ال�شاد�س 
هذا املو�شم بف�شل هدف بورخا اإغلي�شيا�س قبل نهاية ال�شوط الأول باأربع دقائق، وتابع 
الفريق الثاين يف كاتالونيا مغامرته امللفتة ب�شعوده اإىل املركز الثاين بعدما رفع ر�شيده 
اإىل 21 نقطة بفارق ثالث نقاط فقط عن جاره بر�شلونة املت�شدر، وا�شتغل اإ�شبانيول تعرث 
كّل من اأتلتيكو مدريد واإ�شبيلية وديبورتيفو األفي�س هذه اجلولة ليقفز للمرتبة الثانية، بينما 

ازداد و�شع اأتلتيك بيلباو تعقيداً بتوقف ر�شيده عند 10 نقاط يف املركز 17.

هادر�ضفيلد يحقق الفوز الأول هذا املو�ضم
تغلب  عندما  املو�شم  هذا  الأول  للفوز  بتحقيقه  الأخري  املركز  من  هادر�شفيلد  تخل�س 
الإجنليزي  الدوري  11 من  املرحلة  اأم�س يف ختام  اأول   0-1 فولهام  �شيفه  ب�شعوبة على 
املمتاز، ويدين هادر�شفيلد بفوزه اإىل النريان ال�شديقة عندما �شجل مدافع فولهام الغاين 
تيموثي فو�شو من�شاه باخلطاأ يف مرمى فريقه عندما تابع كرة عر�شية براأ�شه داخل ال�شباك 
يف الدقيقة 29، وانتظر هادر�شفيلد حتى املرحلة 11 لتحقيق فوزه الأول والتخل�س من 
اإىل املركز 18، تاركا املركز الأخري  اإىل 6 نقاط و�شعد  املركز الأخري بعدما رفع غلته 

لفولهام الذي مني بخ�شارته الثامنة هذا املو�شم واخلام�شة توالياً.

بوكيتينو يرف�ض اأموال ريال مدريد
ماوري�شيو  الأرجنتيني  رف�س 
الإجنليزي،  توتنهام  مدرب  بوكيتينو 
العر�س ال�شخم الذي قدمه له ريال 
الإ�رساف  اأجل  من  موؤخًرا  مدريد 
على تدريب الفريق الإ�شباين، وقالت 
اإن  الربيطانية،  �شن«  »ذا  �شحيفة 
مدريد  ريال  م�شوؤويل  اأبلغ  بوكيتينو 
باأن ين�شوا فكرة التعاقد معه، موؤكًدا 
اإىل  ولفتت  توتنهام،  يف  م�شتمر  اأنه 
وال�شطراب  ال�شتقرار  عدم  اأن 
ما  هو  الأبي�س  البيت  يف  امل�شتمر 
دفع الأرجنتيني لرف�س فكرة تدريب 
املرينغي يف الوقت احلايل، وبح�شب 
ال�شحيفة، عر�س ريال مدريد راتبًا 
 15 يبلغ  الأرجنتيني  للمدرب  �شنوًيا 
مليون جنيه اإ�شرتليني وهو �شعف ما 

يح�شل عليه يف توتنهام حالًيا.
دفعة  مبثابة  الأنباء  هذه  وتعترب 
قبل  النادي،  كبرية جلماهري  معنوية 
الفريق  لعبها  التي  املهمة  املباراة 

اأم�س اأمام اآيندهوفن الهولندي بدوري اأبطال اأوروبا، واأ�شارت العديد من التقارير ال�شحفية اإىل اأن ريال مدريد و�شع املدرب 
ال�شابق لإ�شبانيول كهدف اأول له بعد رحيل الإ�شباين جولني لوبيتيغي ب�شبب �شوء النتائج، واأكدت اأن ريال مدريد �شينتظر لنهاية 
املو�شم احلايل للقيام مبحاولة اأخرى للتعاقد مع الأرجنتيني.ووقع بوكيتينو عقًدا جديًدا مع توتنهام يف ال�شيف املا�شي ي�شتمر 

5 �شنوات قادمة، كما اأن النادي ا�شتطاع جتديد عقدي جنميه هاري كني وديلي اآيل.

الر�شمي على  القدم يف ح�شابه  لكرة  اأعلن الحتاد امل�رسي 
قّرر   الأفريقي  الحتاد  اأّن  اأم�س  اأول  الإنرتنت  عرب  تويرت 
امل�رسي  الأهلي  النادي  مهاجم  اأزارو  وليد  املغربي  اإيقاف 
ملباراتني، واأو�شح الحتاد امل�رسي اأّن نظريه الأفريقي قرر 
مدرب  وا�شتدعاء  دولر  األف   20 قدره  مببلغ  الأهلي  تغرمي 
الأهلي كارتريون جلل�شة ا�شتماع على خلفية اأحداث مواجهة 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  ذهاب  يف  التون�شي  والرتجي  الأهلي 
اجلمعة الفائت، وجاء يف تغريدة الحتاد امل�رسي: »يف خطاب 
ر�شمي لحتاد الكرة جلنة الن�شباط بالحتاد الأفريقي تقّرر 

اإيقاف وليد اأزارو مباراتني و20 األف دولر غرامة علي النادي 
الأهلي، وجاء يف التغريدة اأي�شاً: »ا�شتدعاء الفرن�شي باتري�س 
علي  ا�شتماع  جلل�شة  الأهلي  للنادي  الفني  املدير  كارتريون 
خلفية اأحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري اأبطال اأفريقيا اأمام 
الرتجي التون�شي«. وبّرر الحتاد الأفريقي اإيقاف اأزارو ب�شبب 
�شلوكه غري الريا�شي، اإذ جاء يف ح�شاب الحتاد الر�شمي على 
تويرت: »قّررت جلنة الن�شباط بالحتاد الأفريقي لكرة القدم 
اإيقاف لعب الأهلي وليد اأزارو ملباراتني ب�شبب ال�شلوك غري 

الريا�شي يف مباراة ذهاب نهائي دوري اأبطال اأفريقيا«. 

اإرن�شتو  املدرب  قيادة  حتت  بر�شلونة  فريق  حقق 
فالفريدي رقًما قيا�شًيا جديًدا بعد �شل�شلة انت�شارات 
�شحيفة  وبح�شب  البطولت،  كل  يف  موؤخًرا  الفريق 
�شجلوا  بدلء   3 فاإن  الإ�شبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
�شيء  وهو  لرب�شلونة،  متتالية  مباريات   3 يف  اأهداًفا 
مل يحدث للبار�شا منذ القرن املا�شي، و�شجل فيدال 
البار�شا �شد ريال مدريد، و�شجل  هدًفا يف خما�شية 
ا  واأي�شً امللك،  كاأ�س  يف  ليوني�شا  �شباك  يف  لينجليت 

دميبلي �شد رايو فاليكانو بالليغا.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن اخلما�شي فيدال، لينجليت، 

دميبلي، كوتينيو ومنري احلدادي �شجلوا كبدائل هذا 
هدفا   44 اأ�شل  من  اأهداف   5 لرب�شلونة  املو�شم 
اخلم�س  الدقائق  يف  الأهداف  واأتت  لرب�شلونة، 
الأخرية، وتابعت: »بر�شلونة يف اآخر 5 مباريات �شجل 
يف اللحظات الأخرية راكيتيت�س �شد اإ�شبيلية، واألبا �شد 
اإنرت ميالن و�شواريز واأرتورو فيدال �شد ريال مدريد 
ولينجليت يف ليون�شا ودميبلي و�شواريز �شد فاليكانو«، 
واأمتت: »يوجد مالحظة اأخرى، وهي الإعداد البدين 
مثل   90 الدقيقة  اإىل  ي�شلون  الذين  لالعبني  الأمثل 

الثريان«.

الكاف يوقف اأزارو مباراتني

فالفريدي يقود بر�ضلونة اإىل رقم قيا�ضي جديد

البي اأ�ض جي يبحث عن مدير ريا�ضي
الأعمال للفريق هذا املو�شم والبداية غري اجليدة ملعظم التعاقدات اجلديدة، وغادر مون�شي، اإ�شبيلية قبل عامني، وان�شم لروما مون�شي ليحل مكان الربتغايل الفرتة املقبلة. ويعاين املدير الريا�شي لروما من عدة انتقادات، ب�شبب النطالقة البطيئة عام، ووفًقا ملا ن�رسته �شحيفة »كوريري ديلو �شبورت« الإيطالية، فاإن رئي�س النادي الباري�شي يفكر يف التعاقد مع الإ�شباين يبحث نا�رس اخلليفي رئي�س باري�س �شان جريمان عن بديل لأنتريو هرنيكي، املدير الريا�شي للبي اإ�س جي منذ اأكرث من  وكيل  رايول  مينو  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  الإ�شباين،  الريا�شي  املدير  مع  للتعاقد  اأوروبية،  اأندية  عدة  الإيطايل ال�شهري، قد يكون له دور بارزا يف جذب مون�شي اإىل العا�شمة باري�س.وت�شعى 
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كتاب “الهوية واالختالف ال�شادر عن دار نينوى بدم�شق

الروائيات املغاربيات وحمو و�سم تفاحة اخلطيئة من اجل�سد الأنثوي
على الرغم من حتول االإبداع الن�شائي العربي اإىل ظاهرة الفتة وخ�شو�شا يف جمال الرواية اإال اأن اخلطاب النقدي العربي مل ي�شع ت�شورا م�شتقال 
لذلك الإبداع ، مما دفعه للتخبط يف فو�شي املفاهيم ، والتاأرجح بني اإثبات اخل�شو�شية ونفيها عن هذا االأدب، ويف حماولة منها لعالج هذا اخللل، 

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

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

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

ينفي تلك اخل�سو�سية.
بني  الكتاب  مو�سوع  جمع  لذلك 
�سبب  وعن  والختالف،  الهوية 
الرواية  منظور  من  درا�ستهما 
الباحثة  تقول  املغاربية،  الّن�سوية 
” لأن املراأة حتيا اأزمة هوية على 
فهي  واخلا�س،  العام  ال�سعيدين 
من ناحية مثلها مثل الرجل تعي�س 
اأما  هوية،  اأزمة  يعاين  وطن  يف 
كاأنثى  فهي  اخلا�س  ال�سعيد  على 
تعاين من اأزمة هوية جن�سية نتيجة 
ي�سع  جمتمعي  ثقايف  موروث 

املراأة يف مرتبة اأدنى من الرجل.

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

م�ساألة الختالف.
كذلك فاإن م�سطلح الأدب الن�سوي 
حاولت  اإ�سكاليا،  مو�سوعا  يظل 
ن�سقا  بو�سفه  ا�ستقراءه  الباحثة 
فل�سفيا ومعرفيا ونقديا. واهتمت 

الن�سوية  الرواية  بدرا�سة  الباحثة 
وتون�س  اجلزائر  يف  املغاربية 
الف�ساءات  بو�سفها  واملغرب، 
التي ن�ساأت بها هذه الرواية، والتي 
التحولت  من  بجملة  ارتبطت 
والثقافية  والتعليمية  الجتماعية 
وعي  فيها عن  وال�سيا�سية، عّبت 
املراأة بحريتها، وهويتها ووجودها، 
الجتماعي  ال�رضاع  يف  وبدورها 
ا�ستلهامها  عن  ف�سال  وال�سيا�سي، 
ذاكرة  ومواجهة  التحرر  لقيم 
اإىل  اإ�سافة  الفرن�سي،  ال�ستعمار 
اهتمامها بـعوامل الأنثى احلميمة، 
فالرواية الن�سوية املغاربية –وفقا 
الأنثي،  ج�سد  ت�ست�سعر  للدرا�سة- 
هواج�س  فيه  تعي�س  الذي  بالقدر 
كينونتها، كما اأّن وعيها ورغبتها يف 
الوجودي  موقفها  يقابالن  احلب 
اإزاء اجل�سد والآخر، ومن نظرتها 
الزواج  اإطار  يف  اجلن�سية  للعالقة 
العديد  يجعل  ما  وهو  غريه،  اأو 
من الروايات الن�سوية ل تخلو من 

الإيحاءات اجلن�سية املقموعة.

تفاحة اخلطيئة
اجلمعي  الهوياتي  اخلطاب  يوؤدي 
وذات  كهوية  الفرد  تغييب  اإىل 
الذات  ت�سعر  وبالتايل  م�ستقلة، 
بالغرتاب، ويزداد اغرتاب الذات 
اخلطيئة  ذنب  بتحميلها  الأنثوية 
اخلطيئة  تفاحة  فظلت  الأوىل، 
الأنثى  ج�سد  على  مثبتا  و�سما 
الأنثى  وظلت  اخلليقة،  بدء  منذ 
واغرتاب  النتماء  عقدة  رهينة 
اجل�سد الذي اأختزلت فيه هويتها. 
فكيف عبت الأنثي املغاربية عن 
ذلك روائيا ؟  هذا ما جتيب عنه 
الكتاب،  يف  الثاين  الباب  ف�سول 
لعدد  تعر�س  الأول  الف�سل  ففي 

الوطن  تقدم  التي  الروايات  من 
يف �سورة امراأة هي النتماء الذي 
تقدم  اأو  الرحم،   جتويف  مينحه 
الذي  الوطن  �سورة  يف  املراة 
ال�سورة  اأن  اإىل  وتذهب  يحت�سن، 
عالقة  عن  تعب  احلالني   يف 
طرف  كل  ميار�سها  اختزالية 
الطرف  �سد  ال�سورة  طريف  من 
املراأة  الوطن/  ف�سورة  الآخر. 
مقوماته  بكل  الوطن  فيها  يختزل 
التي ت�سكل هويته يف ج�سد الأنثى 
فت�سطبغ الهوية باملعنى اجلن�سي 
الأنثوي  اجل�سد  به  يوحي  الذي 
املتخيل. ويف املقابل يتم اختزال 
الوطن   / املراأة  �سورة  يف  الأنثى 
خ�سو�سياتها،  من  جتريدها  ويتم 
اإل  الرتميز  ب�سبب  منها  يبقى  فال 

الرحم كرمز لالأمومة.
اأن  اأي�سا  الباحثة  ولحظت 
كرمز  املراأة  �سورة  ا�ستح�سار 
اأوقات  يف  يتم  املدينة  اأو  للوطن 
املدينة  ت�سقط  فحني  الأزمات، 

ويبدو الوطن ماأزوما تظهر الأنثى 
وقع  ويبدد  يحت�سن  بديل،  كوطن 
الذي  الأزيل  املوؤنث  اإنه  الأزمة، 
عب  ا�ستعادته  اإىل  الكاتبة  ت�سعى 
فيتجاوز  ن�سو�سها،  ف�ساءات 
معنى  ليكت�سب  الف�ساءات  هذه 
من خالله  املراأة  تتمثل  جتريديا 
ج�سدها  داخل  املكبوته  هويتها 
تالحظ  امللغوم.  اأو  املقموع 
الروائيات  اأن  كذلك  الباحثة 
بعيدا  الدينية  امل�ساألة  تناولن 
فطرحنها  الهوياتي،  جانبها  عن 
�سخ�سية  ق�سية  باعتبارها 
يف  رئي�س  عن�رض  الدين  اأن  رغم 
بطالت  فمثال  الهوية،  ت�سكيل 
الفاروق  ف�سيلة   _ رواياتهن  
مثال _ ناه�سن احلجاب، ووقفن 
�سلبيا  موقفا  ترتديه  وممن  منه 
للهوية  رمزا  تراه  الباحثة  بينما 
رمز  اأنه  كما  لالأنثى،  اجلن�سية 
للهوية القومية والوطنية للم�سلمة 
كن  الروايات  املتحجبات يف  لكن 

يف  ذلك  لالنغالق،ويرتبط  رموزا 
الدرا�سة باأن الروائيات مل يركزن 
للهوية  العامة  املقومات  على 
على  اعتمدن  بل  والدين  كاللغة 
يف  كما  املحلية،  اخل�سو�سيات 
على  “الهجرة  نعيم  رزان  رواية 
اأ�سارات  حيث  احلمل”  برج  مدار 
يف  الليبيني  وتقاليد  عادات  اإىل 
اأحالم  تناولت  كما  الأعرا�س. 
اجل�سد”  “ذاكرة  يف  م�ستغامني 
عادات وتقاليد منطقة ق�سنطينة. 
اخل�سو�سيات  اأن  الكاتبة  وترى 
املهدورة  للذات  حققت  املحلية 
عنه  عجز  ما  وطنها  واملنفية يف 
الوطن، فكانت الطقو�س الب�سيطة 
الذات  و�سيلة  والتقاليد  للعادات 
ومقاومة  النتماء  ل�ست�سعار 
فمفهوم  بالغرتاب.  ال�سعور 
الوطن لدى الروائيات اتخذ طابعا 
الوطن  يلفظ  فحني   ، ماأ�ساويا 
اأبنائه تفقد هويته بعدها الإن�ساين 

وت�سبح مهددة بالزوال.

الطيب �سالح .. �سرية و�سهادات من حمطات العمر
و�سهادات  �سري   – �سالح  “الطيب  كتاب  يف 
من حمطات العمر”، يعر�س موؤلفه الكاتب 
�ساحب  وبني  بينه  دار  ملا  غازي  خالد  د. 
فعندما  الراحل،  ال�سوداين  الروائي  ال�سرية 
عر�س املوؤلف الكتاب، الذي ي�سّم حوارات 
�سالح  الطيب  ال�سرية  ل�ساحب  و�سهادات 
قبل وفاته ب�سهور قليلة، علّق الطيب �سالح 
نف�سك  �ساغل  واهلل  اأنت  اأخي  “يا  بقوله: 
من  هناك  و�سهادات،  حوارات  بي يف جمع 
لتبذل هذا  واأ�سمخ مني قامة  اأهم مني  هو 

اجلهد”.
يقول املوؤلف: اإنه بعد اأن انتهى من الكتاب 
 .. �سالح  )الطيب  بعنوان  الأوىل  طبعته  يف 
ن�سخة  اأر�سل  العمر(  حمطات  من  اأوراق 
بالبيد ل�ساحب ال�سرية، لكن املظروف عاد 
للموؤلف مرة اأخرى ومكتوب عليه “مل ي�سلم 
�سبق  قد  كان  املوت  لأن  اإليه”،  اأر�سل  ملن 

�ساعي البيد.
روائي  باأنه  ال�سرية  املوؤلف �ساحب  وي�سف 
الرواية  قامات  كاأحد  ا�سمه  �سّجل  غريب، 
يف العامل العربي بل ويف العامل، بالرغم من 
اأعمالً  ترك  بل  معدودة،  روايات  كتب  اأنه 

ممّيزة ينبع متّيزها من غرائبيتها ومفرداتها 
امل�سحونة بدللت عميقة.

لعنة الهجرة لل�شمال
وكما يف عنوان رواية الطيب �سالح ال�سهرية 
لل�سمال”، ينقل املوؤلف ما  الهجرة  “مو�سم 
كمن  باأنه  نف�سه  عن  ال�سرية  �ساحب  قاله 
ال�سمال، فهو قد  اإىل  الهجرة   لعنة  اأ�سابته 
ُولد يف قرية َكْرَمكْول يف اإقليم مروي �سمايل 
النيل يف  لكنه عا�س على �سفاف  ال�سودان، 
يجد  اأن  قبل  القاهرة،  امل�رضية  العا�سمة 
والدوحة،  وباري�س  لندن  بني  متنقاًل  نف�سه 
اأن  كانت  الدوام  اأمنيته على  اأن  بالرغم من 

يرحل اإىل منابع النيل يف احلب�سة.
امل�ستمر  الرتحال  من  الرغم  وعلى  لكن 
ل�ساحب ال�سرية نحو ال�سمال، اإل اأن الطيب 
�سالح يقول عن بلده املنتمي للجنوب: )اأما 
ال�سودان، فاأنا اأحمله بني جوانحي، وحيثما 
ذهبت وحيثما اأذهب، هذا هو الوجع البدائي 
والالنهائي الأول، ال�سودان بلد مليء بالرثاء 
ومواهب،  طاقات  فيه  والروحي،  النف�سي 

املمكن  من  كان  اإبداع..  ورجال  ن�ساء  فيه 
ال�سودان  �سورة..  اأح�سن  ال�سودان  يكون  اأن 

حا�رضة يف خميلتي اأكرث(.
باأنه:  ال�سودان  بلده  �سالح  الطيب  وي�سف 
الأول(  والالنهائي  البدائي  الوجع  )الوجع 
مبا ي�سي بعدم ر�سائه عن الأو�ساع يف بالده 
حيث يقول: )يكون ال�سودان اأح�سن �سورة(، 
اإل اأن ذلك مل مينع اأن يكون انحياز الطيب 
�سالح لق�سايا بالده انحيازاً معّباً عن فكره 
وروؤيته بال قيد ول �رضط، ول انحياز لفكر 

حزب اأو جماعة.
اإن �ساحب ال�سرية، وي�سفه  ويقول املوؤلف: 
بـ”عبقري الرواية العربية” تطّرق يف اأعماله 
كما  واملجتمع،  واجلن�س  ال�سيا�سة  اإىل 
تطّرق لالختالفات بني احل�سارتني العربية 
والغربية، ويعتب املوؤلف اأن �ساحب ال�سرية 
الق�سرية، يقف يف �سف  من خالل ق�س�سه 

واحد مع جنيب حمفوظ ويو�سف اإدري�س.
وعلى خالف ما اعتاد عليه املوؤلفون العرب 
من تق�سيم كتبهم اإىل ف�سول اأو اأبواب، فاإن د. 
خالد غازي يف كتابه الذي بني اأيدينا اختار 
اأن يق�ّسم كتابه عن الطيب �سالح اإىل مقدمة 

وبوابتني، البوابة الأوىل ت�سّم �سرياً ل�ساحب 
يف  “اأوراق  باأنها  املوؤلف  و�سفها  ال�سرية 
الثانية فت�سّم  البوابة  اأما  الزمن”،  حمطات 
�سالح  للطيب  قرب  عن  اإن�سانية  �سهادات 
اإبراهيم ال�سلحي، اأحمد عبد  كتبها كل من 
د.  �سالح،  حممد  ب�سري  حجازي،  املعطي 
حممد  اأحمد  �سالح  الطيب،  اأب�رض  ح�سن 
اإبراهيم  حممد  د.  جبيل،  طلحة  �سالح، 
د. حممد   ، اأحمد  احل�سن  ال�سو�س، حممد 

خري عثمان، حممد �سالح خ�رض.

من�شي وم�شطفى �شعيد
يجيب  �سالح،  الطيب  حول  �سهادته  ويف 
�سغل  كبري  �سوؤال  عن  ال�سلحي  اإبراهيم 
العرب،  والفتيات  ال�سباب  الآلف من  مئات 
ب�سخ�سية  افتتنوا  الذين  والأجانب  بل 
�سعيد  م�سطفى  ال�سوداين  ال�ساب  الفتى 
هذه  لل�سمال”،  الهجرة  “مو�سم  رواية  يف 
الن�ساء  زئر  بثوب  اكت�ست  التي  ال�سخ�سية 
يف  الإجنليز  فاتنات  من  الفرائ�س  و�سياد 
من  كل  ظن  الأوىل  فللوهلة  ال�سباب،  بالد 

اأن م�سطفى  لل�سمال”  الهجرة  “مو�سم  قراأ 
مع  خا�سة  نف�سه،  �سالح  الطيب  هو  �سعيد 
الروائية  ال�سخ�سية  يف  تقاطعات  وجود 
ل  الذي  ال�سوؤال  وظل  موؤلفها،  و�سخ�سية 
وفتنة  ال�سباب  اإعجاب من جانب  من  يخلو 
ورغبة جانب من الفتيات املفتونات ب�سحر 
هل  ال�سوداين،  البخور  وطقو�س  ال�رضق 
�سعيد؟  م�سطفى  نف�سه  هو  �سالح  الطيب 
لغز  �سالح  الطيب  تركها  التي  والإجابة 
يف  ال�سلحي  اإبراهيم  ك�سفها  اإجابة،  بال 
بتاأكيد  �سالح  الطيب  �سهادته حول �سديقه 
اأن م�سطفى �سعيد �سخ�سية اختلقها الطيب 
على  ليدلل  ودقة  بحرفية  ور�سمها  �سالح 
�رضاع بني عاملني متباينني يختلفان لكن قد 
يلتقيان على قدم امل�ساواة، لكن ل �سلة لها 
من قريب ول من بعيد بال�سخ�سية احلقيقية 
للطيب �سالح حتى يف عنفوان �سبابه وخالل 
اإقامته وعمله يف العا�سمة البيطانية  فرتة 

لندن.
�سعيد يف  كانت �سخ�سية م�سطفى  اإذا  لكن 
خيالية،  �سخ�سية  لل�سمال”  الهجرة  “مو�سم 
القبطي  امل�رضي  �سديقه  �سخ�سية  فاإن 

بالرغم من  )من�سي(، هي �سخ�سية حقيقية 
خارق  لرجل  فهي  الأ�سطورية،  مالحمها 
الأدوار  بكل  يقوم  اأن  ي�ستطيع  القدرات، 
بالرغم من تناق�سها، عا�س على ملة ومات 
يرتك  ميوت  عندما  لكنه  اأخرى،  ملة  على 
مزرعة من مائتي فدان يف اإجنلرتا، ومزرعة 
املتحدة،  الوليات  يف  فدان  مائة  من 
وبيتاً  اإجنلرتا،  اأجنحة يف جنوب  ذا  وق�رضاً 

يف وا�سنطن، ومطعماً، و�رضكة �سياحية.
و�سف  فقد  الطيب،  اأب�رض  ح�سن  د.  اأما 
اأبي  الأثري  �ساعره  �ساأنه  باأنه  �سالح  الطيب 
و�سغل  الدنيا  مالأ  الذي  املتنبي  الطيب 
كما  الآفاق،  يف  مكانته  وتوّطدت  النا�س، 
اأ�سار د. ح�سن اإىل اأن انت�سار اأعمال الطيب 
العربي  اجلمهور  على  تقت�رض  مل  �سالح 
اأعماله  ترجمت  بل  فقط،  العربية  واللغة 
والت�سيكية،  والفرن�سية،  الإجنليزية،  للغات 
والأملانية، وال�سينية، واليابانية، واملجرية، 
والهولندية،  والإيطالية،  والإ�سبانية، 
والرتكية، والبولندية، والرنويجية، والبلغارية، 
والدمناركية،  واملجرية،  وال�سالفية، 

والكورية، وحتى اللغة العبية.
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ر�ؤى

نقاد يدر�سون ثوابت الرواية العربية 
املعا�سرة ومتغرياتها

ا يقوم برتكيب  ل �ل�سرد ��قًعا، �أ� يعك�س حقيقة قائمة، �إنمّ ال ي�سجمّ
ل �لتاأ�يل يف ك�سف  ة، فيتدخمّ لة مناظرة للعو�مل �لو�قعيمّ عو�مل متخيمّ
�أ�جه �لتماثل فيما بينها، �قد �أ�سبحت �لر��ية “ديو�ن �لعرب” الأنها 
ع الأحو�ل �ملجتمعات �لعربية، �قدمت بحثا  قامت بتمثيل �سردي متنومّ

جمازيا يف �ل�سر�عات �ل�سيا�سية، ��ملذهبية، ��لعرقية، مبا يف ذلك 
�لهويات، ��الآمال، ��حلريات.

م٫�س

من  الأخرية  العقود  �شهدت  وقد 
يف  جذريا  حتول  الع�رشين،  القرن 
العربية  للرواية  التمثيلية  الوظيفية 
ن�شية  مدونة  جمرد  تعد  التي 
�شفافة تعر�ض حكاية متخيلة، اإمنا 
اأ�شبحت، يف كثري من مناذجها، اأداة 
بحث، ميكن بها ا�شتك�شاف العامل، 
والكيفية  والإن�شان،  والتاريخ، 
ال�رشدية،  املادة  بها  تت�شّكل  التي 
وطرائق تركيبها، واأ�شاليب ال�رشد، 
تنبثق  خالها  من  التي  الروؤى  ثم 
واأخريا  الفني،  البناء  عنا�رش  كل 
للن�شو�ض  التمثيلية  الإحالت 
متعددة  بدرجات  مرجعيات  على 
يوؤكد  ،مبا  التاأويل  م�شتويات  من 
الذي  العامل  مع  ال�رشد  ا�شتباك 
عن  فاملجتمعات  متثيله،  يجري 
طريق ال�رشود التاريخية، والدينية، 
�شورة  ت�شّكل  والأدبية  والثقافية، 
عن نف�شها وعن تاريخها، وقيمها، 
ينجح  ولكي  العامل،  يف  وموقعها 
يراعي  اأن  عليه  ذلك  يف  ال�رشد 

“الف�شاحة”.
الناقد  عليه  يطلق  ما  هذا 
اإبراهيم  عبداهلل  العراقي 
ال�رشدية  “الف�شاحة  م�شطلح  
نظريا  ف�شله  وقد  اجلديدة”، 
ال�رشدية  “الف�شاحة  درا�شته  يف 

مناذجه  وبع�ض  املفهوم  اجلديدة 
كتاب  ت�شدرت  التي  التمثيلية” 
“الرواية العربية املعا�رشة: ثوابت 
موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  ومتغريات” 

كتارا القطرية، يف خريف 2017.

�النفجار �لر��ئي

اأما الناقد  املغربي عبد الرحمن 
“حتولت  درا�شته  يف  علي،  بو 
الرواية  يف  والدللة  ال�شكل 
الرواية  على  فريكز  العربية” 
وهو  احلايل،  القرن  العربية خالل 
ما ي�شميه “راهن الرواية” منطلقا 
اأولً مّما راكمته الرواية العربية من 
القائلة  الفكرة  من  وثانياً  جتارب، 
باأن الأدب العربي ين�شاأ يف اأح�شان 
وروؤى  فّناً  ينبثق  ومنه  املجتمع، 
الراهنة  املرحلة  اأن  يرى  وهو 
التي �شهدت انفجارا روائيا جاءت 
كنتاج طبيعي ملراحل اأربعة �شابقة 
التجذر  ثم  الولدة  هي  متوا�شلة 
والتجديد  التو�شع  مرحلتي  وتلتها 
و�شول اإىل “الراهن” الذي تعاجله 
م�شطلحي  من  انطالقا  الدرا�شة 
كمفهومني  “الدللة”،  و  “ال�شكل” 
اإجرائيني لتحديد وحتليل مكونات 
ولالإ�شارة  من جهة  الروائي  الن�ض 
الن�ض  عن  املنبثقة  الثيمات  اإىل 
من جهة ثانية . فالنفجار الروائي 

الذي ت�شهده املرحلة الراهنة لي�ض 
كميا فقط ، بل �شحبه تنويع كبري يف 
اأ�شاليب ال�رشد ومكوناته واأ�شكاله، 
ويف ارتياد اآفاق وا�شعة من الأفكار 
والثيمات والق�شايا، ويف ا�شتنطاق 
ومرد  الب�رشية.  النف�ض  كوامن 
ذلك كله اإىل جناح الرواية العربية 
كال�شيكيتها  من  التخل�ض  يف 
الأوائل،   املوؤ�ش�شني  عن  املوروثة 
جتذر  اأن  ا�شتطاعتها  اإىل  واأي�شا 
وبذلك   ، خطابها  جتديد  مرحلة 
يغلب  جديدا  م�شهدا  خلقت 
للجماليات  العنيف  الرف�ض  عليه 
الروائية الرا�شية، والتمرد الوا�شح 
املاألوف،  اجلمايل  الوعي  على 
ال�شائدة،  القيم  يف  ال�شك  وبذر 
والحتجاج احلاد على كل املعاين 

املتعددة لل�شلطة.
وخل�ض اإىل اأن اأهم ما مييز الرواية 
يف  يتمثل  راهنيتها  يف  العربية 
تذويت اخلطاب الروائي مبعنى اأن 
ا�شتعادة  من  الذات  مكنت  الرواية 
ما  وهو  مغيبا  كان  الذي  �شوتها 
ال�شرية  بتوظيف  اأحيانا  ارتبط 
اأداجيو  يف  كما  الن�ض  يف  الذاتية 
واحلار�ض  عبداملجيد  لبراهيم 
لعزت القمحاوي، وت�شظي وتفكك 
املحكى الروائي تعبريا عن موقف 
ال�شارد املت�شكك من الواقع الذي 
الروائية  اللغة  تهجني  عنه،  يعرب 

ال�شتينات  منذ  ظاهرة  �شمة  وهي 
لكنها يف املرحلة الراهنة اأ�شبحت 
الن�شو�ض  يف  اأ�شا�شيا  مكونا 
اخلطاب  يج�شد  حيث  اجلديدة، 
الف�شيف�شاء  املهجن  الروائي 
الجتماعية التي تتالقى وتت�شارع 
والتوجهات  الواقع  �شعيد  على 
والأفكار وهنا يتوقف عند روايتي 
لوا�شيني  القد�ض  لأ�شباح  �شوناتا 
الأعرج و العالمة ل�شامل حمي�ض..

باغناء  املرحلة  روائيو  واهتم 
اأنواع  مبختلف  رواياتهم  م�شامني 
الراهن  رواية  فتميزت  املعارف 
الأ�شئلة  واإثارة  والرثاء  بالعمق 
الأ�شاطري  من  ونهلت  الكربى 
روايات  جمرد  تعد  فلم  والرموز 
اأي�شا  بل  و�شخو�ض  واأحداث 
يف  كما  ممتعة  عميقة  معرفة 
وعلبة  زيدان  ليو�شف  عزازيل 

الأ�شماء ملحمد الأ�شعري.

�لرت�ث ��لتطرف

تناول  الكتاب  حماور  ثالث  ويف 
الروؤي التي قدمتها الرواية العربية 
ال�شعودي  الناقد  اهتم  املعا�رشة 
عرب  العدواين  معجب  الدكتور 
مع  التنا�ض  “اأ�شكال  درا�شته 
الرواية  يف  ووظائفه  املوروث 
العربية املعا�رشة” بتقييم توظيف 

يف  العربية  الرواية  يف  الرتاث 
جمرد  يعد  فلم  اجلديد،  القرن 
ظاهرة روائية بارزة بل اأ�شبح اأحد 
الرواية  يف  الرئي�شية  اخل�شائ�ض 
يتعاملون  وهم  املعا�رشة،  العربية 
املا�شي  بني  حوارا  باعتباره  معه 
اأحد  بو�شفه  واأي�شا  واحلا�رش، 
الباحث  ويحدد  احلداثة،  مطالب 
ا�شتهدفها  التي  الوظائف  اأبرز 
الروائيون املعا�رشون يف طرحهم 
ل�شوؤال الرتاث، ويرى اأنهم جتاوزوا 
الوظيفة التعريفية التي ا�شتهدفت 
رافقت  التي  الرتاث  ا�شتجالب 
املوجة الكال�شيكية،  كما جتاوزت 
الوظيفة النف�شية وم�شدرها النظر 
اإىل الرتاث باعتباره نتاجا لفرتات 
يف  اإليه  العودة  فت�شبح  جميدة، 
البحث عن  من  نوعا  زمن اخلوف 
الأمان الذاتي، اأما الوظيفة الثالثة 
الروائي  يتكىء فيها  �شيا�شية  فهي 
على الرتاث كقناع يغطى معار�شته 
الوظائف  جتاوز  مت  وقد  لل�شلطة، 
عرفانية  رابعة  وظيفة  اإىل  الثالثة 
ما  على  يتعرف  اأن  لل�شارد  تتيح 
حوله عن طريق امل�شاهدة القلبية 
وامل�شاهدة  العقل  عن  بعيدا 
�شور  الباحث  ويح�رش  احل�شية. 
تنا�ض الروائي املعا�رش مع الرتاث 
يف ثالثة اأنواع تراوح بني الكتمال 

اأو التوازي اأو الت�شمني.

يف  والتطرف  العنف  “�شوؤال  اأما 
القرن  مطلع  يف  العربية  الرواية 
فقد طرحته  والع�رشين”   احلادي 
رزان  الأردنية  الناقدة  درا�شة 
حممود اإبراهيم،  حيث تقول “مع 
كل اخلراب املريع امل�شت�رشي يف 
معنيا  الروائي  بات  العربي  عاملنا 
و�رشا�شة  ج�شع  حالت  بر�شد 
ومل  بالب�رش،  ل�شقة  وعدوانية 
يعد بالإمكان احلديث عن �شحايا 
فيه  نحكي  الذي  نف�شه  باملقدار 
عن جمرمني اآثمني، هكذا تاأخذنا 
التفكري  باجتاه  املعا�رشة  الرواية 
مبنطق ال�رشاع بني طرفني ي�شعى 
فعليا  الآخر  اإزاحة  اإىل  منهما  كل 
الكلب  “حرب  يف  كما  ولفظيا، 
واأي�شا  ن�رشاهلل،  لبراهيم  الثانية” 
بغداد  يف  فرانك�شتاين  رواية 
اأن  اأكدت  التي  �شعداوي  لأحمد 
العنف  �شيولد  الإرهابي  العنف 
تقرع  وهكذا  لالإرهاب،  امل�شاد 
حمذرة  الأجرا�ض  العربية  الرواية 
تقودنا  اخلراب  ماآله  م�شتقبل  من 
اإليه اقتتالت متتالية يقودها عرب 
ي�شفهم  وكما  بع�شا.  بع�شهم  ياأكل 
“رواية  يف  يف  الأعرج  وا�شيني 
يتقاتلون   ” باأنهم  الأخري”  العربي 
النخيل  وبقايا  والكالأ  املاء  على 
اآثارهم  ميحون  بحيث  املحروق، 

منت�رشين كانوا اأو منهزمني”.
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كتاب �أ�سدرته د�ر �سعاد �ل�سباح تكرميًا للمفكر �لتون�سي �لكبري

»طائر احلرية .. احلبيب اجلنحاين«.. باقة ورد على قلب ناب�ض وفكر فاعل
للن�رش  ال�شباح  �شعاد  دار  اأ�شدرت 
ـ  احلرية  »طائر  كتاب  والتوزيع 
مبنا�شبة  وذلك  اجلنحاين«  احلبيب 
احلبيب  د.  التون�شي  املفكر  تكرمي 
تكرم  الذي  الوفاء  يوم  يف  اجلنحاين 
املبدعني  من  جمموعة  الدار  خالله 
الكتاب  احتوى  الأحياء..  العرب 
مل�شرية  ومف�شل  حمقق  ر�شد  على 
واملهنية  والفكرية  العلمية  اجلنحاين 
هذه  يف  وعطاءاته  والجتماعية 
املجالت من خالل تتبع �شرية حياته 
واإجراء لقاء معه، كما �شارك اأ�شدقاوؤه 

يف كتابات عنه.
يف  ال�شباح  د.�شعاد  للكتاب  قدمت 
»اجلنحاين  كلمات معربة حتت عنوان 
على اأجنحة احلرية« وقالت فيها:حتط 
طيور الوفاء هذه املرة يف اأر�ض غالية 
يف  لها  اأر�ض  العربي..  الوطن  من 
النف�ض حديث ذو �شجون »يوم الوفاء« 
تلك املبادرة التي اأطلقتها لتكون باقة 
على  بل  �رشيح..  على  تو�شع  ل  ورد 
وقد  فاعل،  وفكر  ناب�ض  حي  قلب 
العام  هذا  �شخ�شية  يف  طويال  بحثنا 
اجلديرة بالتكرمي والحتفاء.. فكانت 

جهتنا تون�ض اخل�رشاء.
وان  فر�شانه،  للفكر  اأن  واأ�شافت: 
اأن  اأجمل  وما  مهند�شيها،  للكلمات 
ميتد العطاء بالإن�شان امتداد اأنفا�شه، 
اأمته  ولأبناء  اأول،  لالإن�شانية  ليقدم 
ثانيا ما ارت�شفته نف�شه من رحيق العلم 

وثمار املعرفة وجنى الأيام.
القلب  من  الغرب  جهة  ب�رشي  واأمد 
متالأ  قامة  لأرى  الناب�ض،  العربي 
اأرى  به،  وت�شتغل  الفكر  وت�شغل  الأفق 
باأجنحة  فيطري  م�شماه،  يحمل  ا�شما 
العلم  ب�شاط  على  وي�شمو  الفكر 
ذلك  اجلنحاين..  د.احلبيب  وقالت: 
العلم الذي جمعني معه عمل طويل يف 
جمال حقوق الإن�شان، ومنتدى الفكر 
وقومية،  �شيا�شية  ومنتديات  العربي، 
واملحب  املخل�ض  الزميل  نعم  فكان 
اكتب  اإذ  واأنني  ولالإن�شان،  لعمله 
بهذا  رجل  تكرميي عن  كتاب  مقدمة 
اأ�شدقائه  �شهادات  يحتوي  العطاء، 
وحمبيه فيه، اأجدين مم�شكة بالقلم من 
حافته كي ل يفي�ض الكالم ول يندلق 
احلرب، فاملقام ل يت�شع.. لذلك اترك 
وحمبيه  اأ�شدقائه  ل�شهادات  تبقى  ما 

يعرف  املرء  كان  واإذا  ومريديه، 
�شائل  ي�شاأل  فهل  وباأ�شحابه،  باأقرانه 
الذي نهل  عن احلبيب اجلنحاين وهو 
من اأفكار الأقدمني واملحدثني، واأعاد 
والع�رش  يت�شق  مبا  بع�شها  �شياغة 
الذي  الظرف  اأو  فيه،  يعي�ض  الذي 
التوا�شل  ان  ل�شك  يحيط؟!وتابعت: 
مع احلبيب اجلنحاين يف هذا التكرمي 
زمن  منذ  املعلقة  الرحم  �شلة  يحقق 
امل�رشقية  العربيتني  الكلمتني  بني 
التوا�شل  هذا  مزايا  ومن  واملغربية، 
تنربي  خمل�شة  اأقالما  نرى  اأن 
العلم،  املفكر  لهذا  م�شتحق  لتقريظ 
واأحمد  املزي،  بلحاج  د.فوزية  مثل 
اجلور�شي،  الدين  و�شالح  احلمروين، 
واملن�شف  املعز،  اأبي  بن  وعزيز 

ثوجة.. وغريهم.
اإىل  املرء  تدفع  التي  املربرات  واإن 
من  اأكرث  كاجلنحاين  �شخ�شية  تكرمي 
اأن حتويها ا�شطر قليلة، فم�شرية هذا 
ال�شنني  ع�رشات  عرب  املمتدة  الرجل 
رقما  يكن  مل  انه  وت�شجل  له،  ت�شهد 
ذلك  هو  اإمنا  بلده،  تاريخ  يف  زائدا 
الرقم ال�شعب الذي نا�رش الإن�شان يف 

ق�شيته اجلوهرية، باأنه اإن�شان، ولحق 
بالده  يف  اأظفاره  نعومة  منذ  العلم 

تون�ض ثم يف تغربه الأوروبي.
وختمت، وها نحن الآن نقول له �شكرا 
الكلمة،  �شالح  زمالء  طريقة  على 
و�شالمة  العافية  دوام  له  ونتمنى 
قمنا  التي  الكوكبة  اإىل  لين�شم  البال.. 

بتكرميهم وهم على قيد احلياة.
د.احلبيب  تناول  املقدمة  وعقب 
اجلنحاين �شريته الذاتية قائال: اأتذكر 
الآن واأنا ا�رشع يف كتابة هذا التقدمي 
جملة الفيل�شوف الجنليزي النم�شاوي 
اترك وماذا  بوبر: »ماذا  ال�شل كارل 
حرية  امل�شاألة«،اإنها  هي  هذه  ابقي؟ 
ترتبط باملو�شوعية وترتبط قبل ذلك 
وماذا  اروي،  ماذا  الهدف،  بتحديد 
من  الذاكرة  يف  يزدحم  مما  احذف 
اأحداث؟واأ�شاف اجلنحاين: ل منا�ض 
اإذن من الغربلة والنتقاء، وبعد الرتدد 
التي  الأحداث  اإىل  التلميح  اخرتت 
ت�شهم يف توعية القارئ العربي بالقيم 
مظاهر  جميع  �شد  الثورة  التالية:- 

الظلم ال�شيا�شي والجتماعي.
- التم�شك مببادئ العقالنية واحلداثة، 

واأعني احلداثة املطلة علينا من عباءة 
ع�رش الأنوار.

- الإميان باحلرية، والن�شال يف �شبيلها 
حتى اآخر رمق.

انه  قائال:  البع�ض  يبادر  قد  وقال: 
القدمية  الأحالم  ي�شبه  جديد  حلم 
املتهاوية، ماذا ت�شتطيع الن�شو�ض اأن 
توؤثر يف حتقيق هذه القيم؟ فالن�شو�ض 
التفاوؤل  وتبعث  ال�شبل  تنري  التي  هي 
الظالم،  ينت�رش  عندما  وبخا�شة 
اإذ  جحورها،  من  اخلفافي�ض  وتزحف 
منعزلة  لي�شت  الهادفة  الن�شو�ض  اأن 
حريتهم  وعن  اأ�شحابها  بيئة  عن 

املوؤرقة. 
واأكد اأن هذا الن�ض هو �رشد لذكريات 
فمن  تاريخ،  كتاب  ولي�ض  معينة، 
الطبيعي ان تتداخل الأحداث لتتواىل 
وكان  اأخرى  اأحيانا  وتنقطع  اأحيانا، 
اأكرث  الن�ض  من املمكن ان يكون هذا 
تف�شيال واأ�شمل يف مو�شوعاته، ولكنه 
ظرفية  يف  تكتب  التي  الن�شو�ض  من 
عن  الك�شف  حماولة  معينة  تاريخية 

�شيء ما. 
عن  التكفري  اأن  اجلنحاين  واأ�شاف 

التاأجيل، انه تكفري  الذنوب ل يحتمل 
معادية  �شلطوية  نظم  تاأييد  ذنب  عن 
متوا�شع  اإ�شهام  انه  العامة،  للحريات 
احلقيقي  الوجه  عن  اللثام  اإماطة  يف 
ويندرج  الع�رشين،  القرن  جلالوزة 
�شاحب  و�شع  التكفري  م�شعى  �شمن 
املجالني  يف  الن�شالية  جتربته  الن�ض 
ت�رشف  حتت  والنقابي  ال�شيا�شي 
�شبيل  يف  املنا�شلة  اجلديدة  الأجيال 
تنبيت قيم املواطنة واحلريات العامة 

يف الرتبية العربية. 
اأ�شار  �شفحة،   295 يف  الكتاب  وجاء 
اجلنحاين خالل جزء منها اىل �شريته 
بدءا  الن�شاأة  مرحلة  متناول  الذاتية 
البتدائية  باملرحلة  التحاقه  من 
املا�شي  القرن  اأربعينيات  يف  للتعليم 
ال�شتعمارية  الإدارة  حقبة  يف  وذلك 
جيل  تن�شئة  اىل  �شعت  التي  الفرن�شية 
لها،  املوؤيد  التون�شيني  املتعلمني  من 
ذلك  اثبت  كما  �شعيها  ف�شلت يف  وقد 
فلم  التون�شية،  الوطنية  احلركة  تاريخ 
ال�شتعماري  النظام  م�شلحة  من  يكن 
من  معقل  اإىل  الزيتونة  تتحول  ان 

معاقل الفكر اجلديد.
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القا�صة  اجلزائرية املغرتبة ،حنان حيدو�س يف حوار مع " الو�صط "

»زلزال و�شوق »  يحاكي الذات 
الإن�شانية مبختلف جتلياتها

الناجحة العربية  املراأة  مثال  م�شتغامني  اأحالم  يف  •    اأرى 

حاورها : حكيم مالك 

 بداية، من هي حنان 
حيدو�س ؟

حنان حيدو�س كاتبة من مواليد 
العا�صمة  اجلزائر  من   1997
من  متخرجة  مبار�صيليا  مقيمة 
جامعة �صان اإتيان وحا�صلة على 
للتجارة  العايل  التعليم  �صهادة 
الت�صويق   ( واملاركتينغ  الدولية 

.)

متى بداأت الكتابة ؟

بداأت الكتابة منذ احلادي ع�رش 
�صنة.

ماذا متثل لك امل�صاركة يف 
�صيال 23على ال�صعيدين 

ال�صخ�صي والإبداعي ؟

كان   23 �صيال  يف  م�صاركتي 
لنف�صي  و�صعته  كبريا  حتديا 
حيث  الكثري  يل  اأ�صاف  والذي 
يف  كتابي  اأوفر  اأن  ا�صتطعت 
جدا  ق�صرية  فرتة  يف  بلدي 
،واأ�صارك به يف �صالون اجلزائر 
توقع  ككاتبة  للكتاب   الدويل 
جلمهورها ولي�س كقارئة تبحث 

عن توقيع.

احلنني للوطن والعودة 
اإليه يف موعد اأدبي دويل 

كبري للقاء القراء ،  فكيف 
وجدت اإقبالهم يف �صيال 23 

الذي يعد ج�صر توا�صل 
بني الكاتب والقارئ؟

اإىل وطني »اجلزائر« يف  العودة 
كبريا  فخرا  كان  كهذا  موعد 
احلروف  تكفي  ولن  بالن�صبة يل 
مدى  عن  للتعبري  �رشاحة 
وما  القّراء  باإقبال  �صعادتي 
زادين فرحة اأنني وقعت لرجال 
و�صيوخ ولي�س لن�صاء فقط وهذا 
الن�صوي  الأدب  اأن  على  يدل 
الن�صاء  يخ�س  ل  اجلزائر  يف 
فقط بل هناك من الرجال من 

ي�صاندون ق�صية املراأة.

حدثينا عن باكورة 
اأعمالك الأوىل »زلزال 
و�صوق« ؟ وعن الدللة 

التي يحملها عنوان 
جمموعتك الق�ص�صية ؟

جمموعة  و�صوق«  »زلزال 
ف�صال   15 من  مكونة  ق�ص�صية 
الق�ص�س  للمعتاد  وعك�صا 
ف�صل  فكل  اخليال  من  خرجت 
عا�صها  حقيقية  ق�صة  يتناول 
الكثريون حيث اأنني اخرتت كلمة 
زلزال للتعبري عن ال�صطرابات 
والدنيوية  والعاطفية  العائلية 
من  با�صتمرار  نعي�صها  التي 
�صخ�س  وفقدان  وغربة  مر�س 
دللة  و�صوق  وخيانة...  عزيز 
ل�صوقنا امل�صتمر لكل من م�صى 

ولزال ي�صكننا.
» هو عبارة عن  »زلزال و�صوق   
حفظناها  التي  الدرو�س  تلك 
املدار�س  مقاعد  عن  بعيدا 
حملت  بتجارب  واجلامعات، 
الأمل  من  الكثري  ثناياها  يف 
نرافق  اأن  واأرغمتنا  واملعاناة، 
على  نقبل  واأن  طويال  ال�صرب 

الغد مبتانة اأكرب و�صعف اأقل.
عودتنا  التي  التجارب  تلك   
لنا  ا�صتحالت  من  فراق  على 
لغياب  وجهزتنا  دونهم،  احلياة 
رحيلهم،  يوما  ا�صتبعدنا  من 
من  اإىل  ب�صدة  ن�صتاق  وجعلتنا 
جرحونا دون اأن نفكر اأن نطلب 
كنا  الغربة  رجوعهم.. حيث يف 
مبفردنا،  احلنني  مدافع  نواجه 
مل  واملر�س  القنوط  وعند 
بل  املوا�صاة،  اأحد  من  ننتظر 

كنا نوا�صي اأنف�صنا مبفردنا.
 مدينون بالكثري لتلك الدرو�س، 
حلفظها  يوما  ندفع  مل  التي 
وليت  �صوقتنا  علينا  ثمنا.�صاق 

زلزالنا يتوقف..

جمموعتك الق�ص�صية 
ت�صم 15 ق�صة،  فاأيها 

الأقرب اإىل وجدانك ؟ 

اأخذ مني كل ف�صل فرتة زمنية 
من حياتي فكل ف�صل يحمل يف 

قلبي مكانه ل اأف�صل ف�صل عن 
اآخر كاأنني اأم و�صعب اأن تختار 
بني �صبيانها كان هديف الأول اأن 
معه  ع�صت  اأنني  القارئ  ي�صعر 
ق�صة من ق�ص�صه لذلك اخرتت 
ق�ص�صية  جمموعة  الكتاب  نوع 
على  حتتوي  والتي  حقيقية  
ال�صفاء يا رب ، كنت اأخاف علي 
، اأ�صتحلفك بحب ي�صمه البعد، 
اأت�رشع  لن   ، احلرائق  �صيدة 
يفعل  مثلما  رجوعك،  طالبة 
ال�صوق  اأظنك،  كنت  الرجال، 
لهم واخلراب فينا ، ابن قلبي ، 
زلزال الغربة ، مثلما ينادونها ، 
حياة على قيد اأمل ، اعرتافات 
على  اأ�صكرين   ، وه�صة  مكبوتة 
الكثري ، ن�صخة اأف�صل مما كنت 

عليه .

هل اختيارك لن�صر عملك  
الق�ص�صي الأول »زلزال 
و�صوق« مع ملحة للن�صر 
والتوزيع يف م�صر كان 

مق�صودا؟

ن�رش  لدور  عملي  اأر�صلت  قد 
خمتلفة واأتت املوافقة يف وقت 
واحد من داري ن�رش م�رشيتني 
دار  كل  عن  ال�صوؤال  وبعد 
للن�رش  التعامل مع ملحة  قررت 
التعامل   اأن  واأعترب  والتوزيع. 
معهم كان ممتازا واأ�صكرهم من 
يل  قدموا  لأنهم  قلبي  اأعماق 
فرتة  يف  حلمي  حتقيق  فر�صة 
يكون  اأن  اأمتنى  جدا،  وجيزة 
اآخر لأن ثقتي  يل معهم تعامال 

فيهم كبرية.

وكيف كان التعامل مع 
هذه الدار ؟

التعامل من حيث الن�رش كان ل 
التوزيع  حيث  من  لكن  به  باأ�س 

واجهت �صعوبات كثرية .

�صيال 23 حمل �صعارا معربا 
) الكتاب يجمعنا ( ما راأيك 

يف دللته ككاتبة ؟

اأن  ال�صعار معرب جدا يدل على 

الذين  ال�صعوب  يجمع  الكتاب 
�صيا�صية،   ( احلروب  فرقتهم 

اختالفات دينية(.

هل تنوين ترجمة باكورة 
اأعمالك الق�ص�صية 

اإىل اللغة الفرن�صية 
والإجنليزية والأمازيغية 

؟

بحكم اأن يل �صديقات يف فرن�صا 
ل يقراأن العربية اأمتنى اأن اأترجم 
»زلزال و�صوق » بالفرن�صية لكن 
جمالها  العبارات  تفقد  اأن  اأخ�صى 

فلم اأقرر بعد.

ملن تقراأ حنان حيدو�س ؟

اأقراأ لأحالم م�صتغامني طبعا، حممود 
ال�صمان،  غادة  قباين،  نزار  دروي�س، 
جربان خليل جربان، طه ح�صني ،نوال 
ال�صعداوي، اإبراهيم الفقي ،م�صطفى 

ح�صني...

كيف هي عالقتك بالأدب 
العربي ؟

كثريا  العربي  بالأدب  متعلقة  اأنا   
وتقريبا وكل كتبي بالعربية.

كيف ا�صتطعت اأن متزجي بني 
تخ�ص�صك يف التجارة الدولية 
والت�صويق وبني عامل الكتابة ؟

ب�صهولة  والكتابة  التجارة  بني  اأمزج 
والثانية  درا�صة  فالأوىل  هلل  احلمد 
و�صاأكتب  دوما  اكتب  حياة  اأ�صلوب 
اأو  الدرا�صة  عن  النظر  بغ�س  دائما 
الإلهام  �صاعة  تدق  عندما  املهنة 
واإذ  حتى  القلم  حلمل  اأناملي  ترك�س 

كنت يف حما�رشة يف اجلامعة.

ما راأيك يف مكانة الأدب الن�صوي 
يف اجلزائر والعاملني العربي 

والغربي ؟

يف  ب�صيطا  ولو  تقدما  اأرى  اأ�صبحت 
الأواين الأخرية بخ�صو�س اإقبال القراء 
اإذ  حتى  الن�صوي  الأدب  مطالعة  على 
 %100 للق�صية  م�صاندين  يكونوا  مل 

املجتمع  لزال  اجلزائر  يف  لالأ�صف 
يدعي اأنه متحفظ علنا فقط ولزالوا 
اأفراده يََرْون املراأة يف مكانة اأقل من 
اختالف  هناك  اأكيد  الرجل،  مكانة 
والغربي  العربي  املجتمع  بني  �صا�صع 
من  ا�صتاء  واأحيانا  املو�صوع  هذا  يف 
اأي  لتُهان  املراأة  تخلق  كثريا مل  ذلك 

كان املجتمع الذي تعي�س فيه.

اأنت معروفة عن دفاعك الكبري  
عن حقوق املراأة  يف املجتمع ، 
حدثينا اأكرث عن هذا الأمر ؟

اأتكلم  اأن  جاهدة  اأحاول  احلقيقة  يف 
عن �صتى املوا�صيع التي تخ�س املراأة 
بكتاباتي  لهن  النور  ب�صي�س  لأكون 
وبالتايل ل اأعني بذلك احتقار اجلن�س 
اأكون  اأن  بكتاباتي  هديف  لكن  الآخر 
ل  من  باطن  يف  ما  يُحِي  الذي  القلم 

�صوت لهَنّ ول قلم ! 

ما الذي اأردت قوله من خالل 
هذا ال�صعار » اأكتب لأيف ما يف 

باطن من ل �صوت لهن ول قلم( 
ملن وجهت يا ترى ؟

عبارتي اأكتب لأحي »ما يف باطن من 
ل �صوت لهن ول قلم » موجهة للن�صاء 
لذلك قد جتدين اأذن �صاغية لكل من 

اأتت تروي يل ق�صتها.

حدثينا عن زيارتك الأخرية 
مل�صر ولقائك الأدبي مبكتبة 
الزاوية احلمراء مع ال�صفرية 

الدكتورة �صاهنده الزيات 
والناقد يف الأدب �صكري دعب�س 

؟

الزيات  �صاهنده  للدكتورة  اأوجه حتية 
ت�رشفت مبعرفتها  التي  الروح  جميلة 
مبكتبة  التوقيع  حفل  اأقامت  التي 
�صكري  ولالأ�صتاذ  احلمراء  الزاوية 
علي  يبخل  مل  الذي  كذلك  دعب�س 
بن�صائحه ، زيارتي كانت لتوقيع كتابي 
ذلك  يل  اأ�صاف  وقد  اإ�صداره  بعد 

الكثري.

ما هي ر�صالتك للمبدعني 
يف الكتابة من منرب يومية 

»الو�صط« ؟

ل   : الكتابة  يف  للمبدعني  ر�صالتي 
ت�صت�صلموا لتحقيق ما خلقتم لفعله.

كلمة عن الروائية اجلزائرية 
اأحالم م�صتغامني ؟

جدا  متاأثرة  اأنني  يعرف  يتابعني  من 
فيها  اأرى  التي   م�صتغامني  باأحالم 
ومن  الناجحة   العربية  املراأة  مثال 
�صدة تاأثري بها  �صار قرائي يلقبونني 
با�صمها ،  كما اأنني اأحلم فعال اأن اأرفع 
مثلما  باأعمايل  اجلزائر   بلدي  راية  
اأن  واأمتنى   ، اأحالم م�صتغامني  فعلت 
يجمعني بها لقاء يوما ما اإن �صاء اهلل.

هل لك اأن تك�صفي لنا عن 
م�صمون وعنوان روايتك 

القادمة التي �صرتى النور قريبا 
؟

عملي القادم اإن �صاء اهلل �صيكون رواية 
من  ق�صة  اآخر«  قرار  »للقدر  بعنوان 
حياة  تفا�صيل  حتمل  اخليال  ن�صج 
�صيعة  يف  ولدت  التي  البنت  روؤى 
وترك  والدتها  وفاة  وبعد  لبنان  يف 
كندا  من  خالتها  اأتت  لها  والدها 
لها،  ثانية  اأما  فت�صبح  معها  لتاأخذها 
تكرب روؤى وت�صبح �صحافية اأهمها 
يف  الن�صاء  م�صاندة  ق�صاياها 
اأزواجهن  ظلم  �صد  م�صوارهن 
يعمل  �صوري  باأ�صمر  تلتقي  قم 
لكنها  التقرب منها  معها يحاول 

ل ترتك له املجال.

هل �صت�صدرين روايتك 
القادمة »للقدر قرار اآخر« 

يف م�صر اأم يف اجلزائر ؟

بغ�س النظر عن البلد �صاأحر�س 
اختيار  على  القادم  عملي  يف 
�صتى  اأعمالها يف  توزع  ن�رش  دار 
الدول العربية لي�صل عملي لأكرب 

عدد من القراء.

كلمة اأخرية ؟

فليوؤمن  حلم  له  من  اأخرية  كلمة 
ل  لكي  اأذنه  على  يده  وي�صع  به 

ي�صمع كالم هذا وذاك.

حتدثت القا�صة اجلزائرية املغرتبة ، حنان حيدو�س عن جتربتها الأوىل مع عامل الكتابة والتي اأ�صفرت عن اإ�صدار باكورة 
اأعمالها الأوىل التي حملت عنوان » زلزال و�صوق »  ال�صادرة حديثا عن ملحة للن�صر والتوزيع مب�صر  والتي �صاركت بها يف �صالون 
اجلزائر الدويل للكتاب �صيال 23  الذي يحمل �صعار »الكتاب يجمعنا » حيث تناولت  من خالل  عملها  الق�ص�صي الأول العديد من 
الق�صايا الجتماعية والعاطفية والدنيوية  كاخليانة والغربة والفراق وغريها من املوا�صيع التي �صيكت�صفها القارئ اجلزائري 

والعربي  من خالل هذا احلوار اخلا�س الذي جمع هذه املبدعة ال�صابة  مع يومية  »الو�صط » والتي ك�صفت لنا عن تفا�صيل  
جمموعتها الق�ص�صية وم�صاريعها امل�صتقبلية يف عامل الكتابة والإبداع .
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

اكت�صاف مادة يف الزيتون تق�صي على اأخطر اأمرا�س الع�صر!
اأن  اإ�شبانيا  من  علماء  اكت�شف 
حتتوي  الزيتون  ثمر  ق�رسة 
الزيتون«  »حم�ص  مادة  على 
ال�رسطانية،  التي تدمر اخلليا 
ل  »منتج  الزيتون  اأن  واأكدوا 
اأمرا�ص  يقدر بثمن يف حماربة 
الباحثون  ون�رس  ال�رسطان«. 
جملة  يف  درا�شتهم  نتائج 
 Journal of Molecular
Biology. وجاء فيها اأن ق�رسة 
من   %80 على  حتتوي  الزيتون 
املادة  ولهذه  الزيتون.  حم�ص 
الأورام  تطور  تاأخري  خا�شية 
اخلليا  وتدمري  ال�رسطانية 
ال�رسطانية. كما اأ�شار الباحثون 
على  يحتوي  الزيتون  اأن  اإىل 
جدا  ال�رسوري   »E« فيتامني 
واأجهزة  اأع�شاء  جميع  لعمل 
وهذا  طبيعية.  ب�شورة  اجل�شم 
الفيتامني م�شاد قوي للأك�شدة، 
ويحمي اجل�شم من التاأثري ال�شار 

املناعة  جهاز  ويحفز  لل�شموم، 
من  اجل�شم  حماية  يف  وي�شاهم 
والبكتريية  الفريو�شية  العدوى 
ويح�شن عملية جتدد الأن�شجة. 
اإىل  مقالهم  يف  العلماء  وي�شري 
الغذائية  املادة  هذه  »تناول  اأن 

مكافحة  يف  اجل�شم  ي�شاعد 
خطر �رسطان القولون والثدي«. 
مكافحة  مكونات  على  وعلوة 
ال�رسطان، يحتوي الزيتون على 
مثل  اأخرى،  مفيدة  مكونات 
والف�شفور  البوتا�شيوم  اأملح 

العنا�رس  من  وغريها  واحلديد 
اخلرباء،  لراأي  ووفقا  املفيدة. 
ب�شورة  الزيتون  تناول  فاإن 
بانخفا�ص  ي�شمح  منتظمة 
القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر 

والأوعية الدموية.

ملري�س ال�صكري.. هذه الأعرا�س تنذر بتلف الأع�صاب

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأوردت جملة »ديابيت�ص 
راجتيرب« الأملانية اأن اعتلل 

 Diabetic“ الأع�شاب ال�شكري
neuropathy” هو ا�شطراب 

يُ�شيب الأع�شاب لدى مر�شى 
ال�شكري.

واأ�شافت املجلة املعنية ب�شحة 
مر�شى ال�شكري اأن هذا ال�شطراب 

ينجم عن اإ�شابة الأوعية الدموية 
الدقيقة نتيجة ملر�ص ال�شكري مبا 

فيها الأوعية الدموية ال�شغرية، التي 
تغذي الأع�شاب، بالإ�شافة اإىل اإ�شابة 

الأوعية الدموية الكبرية.
وت�شمل احلالت املرتبطة باعتلل 

الأع�شاب ال�شكري �شلل الع�شب 
الثالث واعتلل الع�شب الأحادي 

وال�شمور الع�شلي ال�شكري واعتلل 
الأع�شاب املتعددة املوؤمل واعتلل 

الأع�شاب اللاإرادية واعتلل 
الأع�شاب الباطنية وال�شدرية.

ويوؤثر اعتلل الأع�شاب ال�شكري على 
جميع الأع�شاب الطرفية: األياف الأمل 
واخلليا الع�شبية احلركية والأع�شاب 

اللاإرادية. لذا فهو ميكن اأن يوؤثر 
على جميع اأجهزة اجل�شم واأع�شائه؛ 

حيث اإن جميعها تغذيها اأع�شاب.
وتتمثل اأبرز اأعرا�ص اعتلل 

الأع�شاب ال�شكري يف خدر ووخز يف 
الأطراف العلوية وال�شفلية وانخفا�ص 

اأو فقدان الإح�شا�ص يف جزء من 
اجل�شم وال�شل�ص البويل ب�شبب فقدان 

ال�شيطرة على املثانة والتغريات 
الب�رسية. واإىل جانب العلج الدوائي 

ميكن مواجهة اعتلل الأع�شاب 
ال�شكري من خلل �شبط ن�شبة ال�شكر 

بالدم مع اإنقا�ص الوزن واملواظبة 
على ممار�شة الأن�شطة احلركية، 
ف�شل عن الإقلع عن التدخني 

واخلمر؛ نظرا لأنهما يُلحقان تلفاً 
بالأع�شاب ب�شكل اإ�شايف.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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خم�س حقائق عن �ملذهب �ملالكي

اأوالها: اأن املذهب املالكي كغريه من 
املذاهب الفقهية، ينطلق اأ�سا�سا من الكتاب 
وال�سنة؛ اإذ هو كغريه يرى اأن القراآن الكرمي: 

»هو كلي هذه ال�رشيعة الذي يت�سمن كل 
قواعدها واأ�سولها، واإن كان ال ي�ستمل على 
اأكرث فروعها، وال�سنة هي التي ف�سلت هذه 
الفروع، واأمتت بيان الكثري منها... ومل يكن 

الأحد اأن يف�سل ال�رشيعة عن هذين االأ�سلني، 
الأنهما عمودها، واملرجع الذي يرجع اإليه«.

والثانية: اأن املذهب املالكي كغريه من 
املذاهب، يقوم على مناهج وطرائق كان 
االأئمة »يتخذونها للو�سول اإىل ا�ستخراج 

االأحكام التف�سيلية من اأدلتها االإجمالية«؛ 
مبعنى اأن »اأ�سحاب املذاهب هم الذين 

تكلموا يف االأدلة التي هي االأ�سول، وتكلموا 
يف طرائق اال�ستدالل وم�سالك اال�ستنباط، 

ورد الواحد منهم على االآخر يف حجية دليل 
اأو حجية دليل اآخر، ويف ا�ستقامة م�سلك من 

م�سالك اال�ستدالل وعدم ا�ستقامة غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول 

التي يقوم عليها كل مذهب من مذاهب 
االأئمة هي التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء 

االأئمة رجال من الفقهاء من بعدهم، ي�سافون 
اإليهم ويح�سبون عليهم مع اأنهم جمتهدون 

مثلهم...«. كاأبي يو�سف وحممد بالن�سبة الأبي 
حنيفة، وابن القا�سم واأ�سهب بالن�سبة اإىل 

مالك.... واآخرين بالن�سبة لل�سافعي واأحمد. 
وما ذلك اإال الأن »املذهب لي�س عبارة عن 

ارتباط تقليدي مبقت�ساه ي�سري الفقهاء الذين 
ينتمون اإىل مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام 

املذهب يف االأحكام، ولكنه عبارة عن التزام 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، 
�سواء اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم 

خالفتها«
والرابعة: »اأن اتفاق املذاهب ووحدتها 

اأو اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة 
يف االأ�سول اأو متخالفة يف االأ�سول، ال اإىل 

املقاالت الفرعية التي قد يختلف الفقيهان 
اأو اأكرث فيها«

واحلقيقة اخلام�سة واالأخرية: هي اأن املذهب 
املالكي كغريه من املذاهب الفقهية ينتمي 

من جهة اأ�سول الفقه اإىل مدر�سة املتكلمني 
التي ت�سم املالكية وال�سافعية واحلنابلة 

والظاهرية وال�سيعة. وينتمي من جهة الفقه 
اإىل جماعات اأهل ال�سنة. واأهل ال�سنة كما 

حددهم االإمام ابن حزم هم جماعات: 
احلنفية، واملالكية، وال�سافعية واحلنبلية واأهل 

احلديث الذين ال يتعدونه.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا الآخر الدرا�سات، ميثل امل�سلمون اأقلية يف اأوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد ال�سكان، اإال اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�سبة.
ون�رش معهد »بيو« االأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�س االأربعاء 29 نوفمرب ، درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�سبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�سطرابات �سيا�سية 
واجتماعية يف العديد من البلدان االأوروبية، وخا�سة عقب و�سول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�سلمون ففي االنتخابات 
االأخرية يف فرن�سا واأملانيا، كان و�سول املهاجرين اإىل تلك البلدان- وال �سيما امل�سلمون منهم- من اأهم الق�سايا وبا�ستخدام اأحدث 

التقديرات ال�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا:

امل�صلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�سو يف االحتاد االأوروبي باالإ�سافة اإىل الرنويج و�سوي�رشا( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�سلم يف فرن�سا )8.8% من �سكان البالد( و5 ماليني م�سلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة االأوروبية التي ي�سكل فيها امل�سلمون اأكرب ن�سبة من ال�سكان، حيث ي�سكل امل�سلمون البالغ عددهم 300 األف م�سلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�سة االأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�سلوا قرب�س اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�صلمني  م�صتقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�سف عام 2010  النمو يف  و�ست�ستمر يف  ب�سكل مطرد  اأوروبا  �سكان  ازدادت ح�سة امل�سلمني من جمموع 
منت�سف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�سة امل�سلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�سيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني اأكرث من ال�سعف، لي�سل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�سكل  الهجرة امل�ستقبلية  ا�ستقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�سموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�سكان امل�سلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�سباب وارتفاع معدالت اخل�سوبة للمقيمني امل�سلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�صلمني  اأعمار  متو�صط   3-
وفقا الآخر اإح�ساء ل�سكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�سلمني هم اأ�سغر �سنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من االأوروبيني االآخرين، ويبلغ 
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�سغر من متو�سط االأوروبيني االآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�سط 

عمر االأوروبي »غري امل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�سف امل�سلمني يف اأوروبا حتت �سن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�سلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�سط اإجناب الن�ساء امل�سلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�سط  اإجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�صلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�سلم اإىل اأوروبا الأ�سباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�سة فيما ح�سل حوايل 1.3 مليون م�سلم على حق اللجوء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني 
االأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة والدة خالل هذه الفرتة، اإ�سافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�صلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان االأوروبية، فقد وجد ا�ستطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن االآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�ساركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�سنيفا اإيجابيا وترتبط االآراء حول امل�سلمني باالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من االأملان 
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية، يعطي امل�سلمني ت�سنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ساريني االأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�سار واليمني فيما يخ�س امل�سلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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عمر خريت يتاألق بحفل كامل 
العدد يف مهرجان املو�سيقى

   
اأحيا املو�صيقار عمر خريت حفاًل مو�صيقيًا، 

بالليلة اخلام�صة من مهرجان املو�صيقى العربية 
يف دروته الـ27، على امل�صرح الكبري بدار 

الأوبرا امل�صرية، وهو احلفل الذي جاء كامل 
العدد، حيث نفدت تذاكر احلفل بعد طرحها 

ب�صاعات قدم خريت عدداً من مقطوعاته 
املو�صيقية منها »اإعدام ميت« والتي وجه قبلها 
التحية اإىل اجلي�ش امل�صري وال�صرطة، اإ�صافًة 
اإىل تقدميه مو�صيقى »اخلواجة عبد القادر«، 

»جريان الهنا«، »النوم يف الع�صل« و«عفواً 
اأيها القانون«، »�صابر يا عم �صابر«، »مافيا«، 

»عارفة«، »عم اأحمد«، »البخيل واأنا«، و«100 
�صنة �صينما«. كما قدم املو�صيقار امل�صري، عدداً 

من املقطوعات املو�صيقية التي تفاعل معها 
اجلمهور ب�صكل كبري، منها »العرافة«، »العطور 

ال�صاحرة«، »هي دى احلياة«، »خلى بالك من 
عقلك«، »امتى الزمان ي�صمح يا جميل«، »يف 

هويد الليل«، »م�صاألة مبداأ«، »تيمة حب«، »زي 
الهوى«، »الداعية«، و«فيها حاجة حلوة«يذكر 

اأن الدورة الـ27 ملهرجان املو�صيقى العربية 
ت�صهد اإقامة 43 حفاًل غنائيًا مب�صاركة 73 

مطربًا ومطربة من 8 دول عربية.

»من اآ�صور اإىل اإ�صبيلية«

العر�ض العاملي الأول لن�سري �سمة و30 مو�سيقيًا عربيًا يف بر�سلونة

واقع الأمة العربية يف األبومي اجلديد

ا�صتاأنف مهرجان اأبوظبي برناجمه اخلا�ش باأعمال التكليف احل�صري الدولية خالل العام اجلاري، باإطالق العر�ش العاملي الأول »من اآ�صور اإىل 
اإ�صبيلية« الذي اأقيم يف »غران تياتر ديل ليثيو« يف بر�صلونة، اإ�صبانيا، يوم اأم�ش 4 نوفمرب وقّدم العر�ش اأ�صتاذ العود العربي، و�صفري الأمم املتحدة 

لل�صالم ن�صري �صمة، برفقة 30 فنانًا من خريجي بيت العود، ل�صتك�صاف احلوار الثقايف املتبادل من خالل اجلذور املو�صيقية امل�صرتكة وبخا�صة بني 
اآلتي العود والغيتار، وهو اأول عر�ش مو�صيقي عربي يقام يف دار الأوبرا »ديل ليثيو« يف بر�صلونة.

التكليف  عمل  خالل  ومن 
مهرجان  من  هذا  احل�رصي 
اأبوظبي، والذي جاء يف اإطار 
يف  املوقعة  التعاون  اتفاقية 
»غران  دار  بني   2015 العام 
وجمموعة  ليثيو«  ديل  تياتر 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي 
ملهرجان  املنظمة  اجلهة 
�شمة  ن�شري  قّدم  اأبوظبي، 
الإرث  بني  فريداً  مزيجاً 
والغربي  العربي  املو�شيقي 
معزوفاته،  اأحدث  عرب 
تعزيز  يف  ت�شهم  التي 
املو�شيقي  التاريخ  روابط 
العربي  العامل  بني  امل�شرتك 
بعظماء  والحتفاء  واأوروبا، 

املو�شيقيني العاملني.
دقيقية،   90 مدى  وعلى 
ليثيو«  »ديل  جمهور  ا�شتمتع 
وليلة  رائع  باأداء  الكبري 
ن�شري  قدمها  تاريخية 
العود  بيت  وخريجو  �شمة 
والقاهرة  اجلزائر  من 

كارلو�س  يرافقهم  واأبوظبي، 
الفالمينكو  عازف  بينيانا 
وعازف  اإ�شبانيا،  من  ال�شهري 
البوزوكي اليوناين جيورجو�س 
يف  والالفت  مانولكي�س. 
�شمة  ن�شري  تقدمي  الأم�شية، 
جديدة  عود  اآلت  لأربع 
ودرا�شة  جهد  ح�شيلة  هي 
بل  ومعرفة  ل�شنوات،  امتدت 
انتماء وحب عميق لآلة العود، 
وهي: عودلني، عودل، عودلو، 
وعودبا�س. وقال �شفري الأمم 
املتحدة لل�شالم، ن�شري �شمة: 
»هدف هكذا فعالية هو تقدمي 
�شورة كبرية عما منلك، عما 
اإثبات  نريد  ل  عليه،  نحن 
تت�شع  اأن  بقدر  للعامل  �شيء 
م�شاحة اجلمال التي جتمعنا 
بالآخرين، وعلى هذا اجلمال 
احلوارات  من  الكثري  ينبني 
تقود  التي  واملبادئ  والقيم 
بينهم،  الب�رص فيما  اإىل �شالم 
ال�شالم  عن  اأتكلم  وهنا 

فيه  يقع  ل  الذي  العادل، 
من  طرف  اأي  على  �شيم  اأي 
املو�شيقى،  �شالم  الأطراف، 
ال�شالم  الثقافة،  اجلمال، 
الذي تبني معه م�شتقباًل دون 
اأن تخ�رص اأي �شيء من اأر�شك 

اأو ثقافتك اأو جوهرك«.
�شوتاً  نُقدم  »اليوم  واأ�شاف: 
خالله  من  نبهر  جديداً، 
ثقافتنا،  بعمق  املتلقي، 
كيف تتوالد اآلة العود وت�شبح 
وكيف  اأحجام،  خم�شة 
الأحجام  هذه  ت�شتطيع 
جديداً،  �شوتاً  تعطي  اأن 
ال�شباب  مهارات  اإىل  اإ�شافة 
التون�شي  نرى  اإذ  املختلفة، 
واللبناين  واليمني  والعراقي 
وكل  والإماراتي  وامل�رصي 
خ�شبة  على  املوجودة  الدول 
الآلة  لهذه  كيف  امل�رصح، 
كل  على  حتتوي  اأن  نف�شها 
هذه اللهجات، وهذه الإ�شارة 
املهمة التي نريد اأن نقدمها. 

اأنا  عليه  عملنا  ما  هذا 
اأبوظبي وجمموعة  ومهرجان 
للثقافة والفنون منذ  اأبوظبي 
هنا  نحن  واليوم   ،97 عام 
امل�شري  لنكمل  بر�شلونة  يف 
غنياً،  جديداً  �شيئاً  ونقدم 
العر�س  وا�شتمل  به«.  نفخر 
على جمموعة من املعزوفات 
العود  رمزية  تعك�س  التي 
كهوية واإرث ح�شاري واإن�شاين 
لوتريات  الأب  كونه  كبري، 
كثرية خرجت منه وانتمت اىل 
عائلته وتوزعت يف العامل، من 
ال�رصق، ومن العراق حتديداً، 
الأكادية،  احل�شارة  قلب  من 
حيث عزفت الأورك�شرتا التي 
قادها ن�شري �شمة برفقة بينانا 
مقطوعات:  ومانولكي�س 
جدارية احلياة، زقورة، م�شار 
م�شيء، بني النخيل، الأندل�س 
حوار،  تانغو،  اأبوابها،  تفتح 
ب�شي�س اأمل، �شولو من اآ�شور 

اإىل اإ�شبيلية، اإ�رصاق.

10 ماليني جنيه تهدد م�سل�سل يحيى الفخراين اجلديد

قال حممد منري، اإنه يتناول واقع 
باألبومه  اأغنية  يف  العربية  الأمة 
على  ي�شتقر  مل  الذي  اجلديد، 
اأول  طرح  واملقرر  بعد،  ا�شمه 
املقبل  نوفمرب   10 يف  اأغانيه 
يتحدث  اأنه  لـ24،  منري،  واأ�شاف 
اأغنية  يف  العرب  حال  عن 
ُمقارب  �شكل  يف  وذلك  بالألبوم، 

التي  م�رصية«  »حدوتة  لأغنية 
اأن  اإىل  غناها قبل �شنوات، لفتاً 
الألبوم �شيكون مفاجاأة للجمهور، 
ولكنه حتفظ عن ذكر اأي تفا�شيل 
�شيطرح  منري  اأن  يذكر  اأخري 
مبعدل  اجلديد،  األبومه  اأغاين 
قناته  عرب  اأ�شبوع  كل  اأغنية 

الر�شمية على »يوتيوب«.

   حالة من الغمو�س تكتنف م�شري م�شل�شل 
الفنان يحيى الفخراين اجلديد، الذي مل 

ي�شتقر على ا�شمه بعد، نظراً ملغالة الأخري 
يف اأجره، ومطالبته باحل�شول علي 40 مليون 
جنيه م�رصي  وقال م�شدر من داخل اجلهة 

املنتجة لـ24، اإن الفخراين تقا�شي 30 مليون 
جنيه م�رصي يف م�شل�شله الأخري »باحلجم 

العائلي«، الذي ُعر�س يف رم�شان املا�شي، 
ولكنه طالب بزيادتهم اإيل 40 مليون جنيه 

بعد ح�شوله على عربون التعاقد مع اجلهة 
املنتجة، وهو ما قوبل بالرف�س من جانب 

م�شوؤويل الإنتاج، وما زالت الأزمة قائمة.
يذكر اأن م�شل�شل يحيي الفخراين اجلديد من 

تاأليف ال�شيناري�شت عبدالرحيم كمال، ومر�شح 
لإخراجه �شادي الفخراين.

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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59  DBS تقدم  مارتن  اأ�ستون 

مارتن  �أ�ستون  �رشكة  �أعلنت 
�خلا�ص  �ملوديل  �إطالق  عن 
 DBS �أيقونتها  من   59  DBS
Superleggera، وذلك �حتفاالً 
مبرور 60 عاماً على �لفوز، �لذي 
يف  �لربيطانية  �ل�رشكة  حققته 
عام  �ساعة   24 ليمان  �سباق 
�خلا�ص  �ملوديل  ويتاألق   .1959
�الأخ�رش  �للون  بطالء   59  DBS
�ملميز ملوديالت �ل�سباقات لدى 
�أ�ستون مارتن، مع �أجز�ء �لكربون 

�لالمع، و�لتي تظهر على �ل�سقف 
حيز  بغطاء  �لهو�ء  وخمارج 
�ملثال.  �سبيل  على  �ملحرك 
بحليات  �ل�سيارة  ج�سم  ويزد�ن 
�سبكة  �إطار  على  �للون  برونزية 
غطاء  على  و�لتوقيعات  �ملربد، 
حيز �ملحرك و�ملوؤخرة. ويحمل 
�لبدء  رقم  �أي�ساً  �ل�سيارة  رفرف 
�ل�سيارة  حتمله  كانت  �لذي   ،5
وت�ستلهم  �آنذ�ك.  �ملت�سابقة 
لل�سيارة  �لد�خلية  �ملق�سورة 

�سيارة  من  مالحمها  بع�ص 
�ل�سباق �أي�سا؛ حيث تظهر �لك�سوة 
�الأ�سود  باللون  للمقاعد  �جللدية 
�لك�ستنائي.  و�لبني  �الأوب�سيديان 
بو�سع  �لديكور  م�سممو  وقام 
�ملقاعد  على  �ل�سعار�ت  بع�ص 
�لت�سل�سلي  �لرقم  مع  و�للوحات 

على لوحة �لقيادة.
حمرك  �ل�سيارة  بد�خل  وينب�ص 
 12 من  مكون  مزدوج  تربو 
يز�أر  لرت  2ر5  �سعة  �أ�سطو�نة 

بقوة 725 ح�سان مع عزم دور�ن 
وبف�سل  مرت.  نيوتن   900 �أق�سى 
من  �ل�سيارة  تت�سارع  �لقوة  هذه 
يف  كلم/�ص   100 �إىل  �لثبات 
ثانية، يف حني تقف  غ�سون 4ر3 
�أعتاب  على  �لق�سوى  �رشعتها 
�ل�رشكة  و�أعلنت  كلم/�ص.   340
�ملوديل  �إطالق  عن  �لربيطانية 
�خلا�ص DBS 59 يف عام 2019، 
عن  بعد  تك�سف  مل  �أنها  غري 

�ل�سعر.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�ص  الإطالق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رشكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديالت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رش �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ال 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�سلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ال 
HEMI �سعة 6.2  �ل�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ال،  �أم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ال يفتقد فعليا الأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ال  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ص 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �الأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها الأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ص  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�الأماكن  يف  �الأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�الإرهابية لده�ص �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �الأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

ميكنها  ال  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�الآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �الخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�الأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ص يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �الإعالم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ص  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �الأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ص �الأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ال 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�ص مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

ك�سفت �رشكة باجاين عن �ملوديل �خلا�ص 
�أيقونتها  من   "HP Barchetta"
 3 على  �إنتاجه  يقت�رش  و�لذي   ،Zonda

ن�سخ فقط ب�سعر 15 مليون يورو.
�ل�سيارة  �أن  �الإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 

على  تعتمد  �جلديدة  ريا�سية  �ل�سوبر 
�سو�عد حمرك �سحب طبيعي مكون من 12 
بقوة  ويز�أر  لرت   7.3 �سعة   V12 �أ�سطو�نة 
ناقل  مع  جهوده  وتت�سافر  ح�سان،   760
تك�سف  ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

قيم  �أو  �الأد�ء  معدالت  عن  بعد  �ل�رشكة 
�ال�ستهالك.

وعلى �ل�سعيد �لت�سميمي، يخطف �ملوديل 
�الأنظار   "HP Barchetta" �خلا�ص 
و�لتيتانيوم  �لكربون  ثوب  خالل  من  �إليه 

�لنو�فذ  وكذلك  �لق�سري  �الأمامي  و�لزجاج 
�إىل �ملقاعد  باالإ�سافة  �لق�سرية،  �جلانبية 
يزد�ن  جلدي  بفر�ص  �ملك�سوة  �لريا�سية 
 20 قيا�ص  جنوط  مع  �لكاروهات،  بنقو�ص 

بو�سة �أماماً و21 بو�سة خلفاً.
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خا�صية جديدة يف »غوغل ماب�س« 
ملتابعة عرو�س املتاجر وال�صركات

الرقمية  للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
تتيح  جديدة  خا�صية  اإ�صافة  ماب�س«  »غوغل 
ومعار�س  التجزئة  متاجر  عرو�س  متابعة 
الأحداث  من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
دوت  نت  »�صي  موقع  واأ�صار  ال�صلة.  ذات 
اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف  املتخ�ص�س  كوم« 
اأو  املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث  كن  يمُ
متابعة  امل�صتخدم  يريد  الذي  املقهى  حتى 
الأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر  ثم  اأن�صطته، 
والعرو�س وغريها من التحديثات على تبويب 
يو« على �صفحة »غوغل ماب�س«. وعلى  »فور 
اإ�صافة  خرب  التبويب  �صيعر�س  املثال  �صبيل 

مقهى امل�صتخدم املف�صل مثاًل نكهة جديدة 
خرب  اأو  يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة  اإىل 

وجود تخفي�صات يف متجره املف�صل.
وقال بول كول مدير منتجات »غوغل ماب�س« 
�صتتيح  اخلدمة  اإن  الإنرتنت  عرب  ر�صالة  يف 
للم�صتخدمني اأي�صاً معرفة الأن�صطة اجلديدة 
على  اجلديدة  اخلا�صية  وتتيح  افتتاحها،  قبل 
التي  ال�رشكات  لأ�صحاب  ماب�س«  »غوغل 
مازالت قيد الإن�صاء، اإن�صاء ح�صاب با�صتخدام 
خدمة  على  ويظهر  بيزن�س«  ماي  »غوغل 
»غوغل ماب�س« حتت �صعار »قريباً« قبل افتتاح 

ال�رشكة ر�صمياً بثالثة اأ�صهر.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�صوميات -

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

microSD/HC/« با�صتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�صل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ص�ض ل�صماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�صت�صعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�صغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�صع التاأمني يف 
نظام الت�صغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�صع  الإ�صدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�صغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�صافة اإىل 
الت�صميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�صغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�صع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�صم
 Lockdown التاأمني  و�صع  يتيح 
اخلا�صة  بياناتهم  حماية  للم�صتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�صخا�س  من 
بالو�صول اأو الل�صو�س اأو حتى امل�صوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�صا�صة  على  الإ�صعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�صغيل اأدوات ا�صت�صعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�صابع،  ب�صمات 
ال�صوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�صغيله ليجعل من امل�صتحيل اإلغاء 
حماية  م�صتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�صع  اأن  من  الرغم  على 
م�صتخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�صكل 
حلدوث  حت�صباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�صو�صيتك  يهدد  طاريء  �صيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�صع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�صغيل  نظام  من  اإ�صدار  باأحدث 
الذي  التا�صع  الإ�صدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�صم  يحمل 
الو�صع-  هذا  من  لال�صتفادة   9.0  Pie

الت�صغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�صغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�صل  حتى  لالأ�صفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �صا�صة  تف�صيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�صغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�صع  ا�صتخدام  كيفية 
الت�صغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�صع، �صيتم اإ�صافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�صغيل Power Off و اإعادة الت�صغيل 
 Screenshot و لقطة �صا�صة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�صغط على زر الت�صغيل كما هو وا�صح 

يف ال�صورة التالية:

ما   Lockdown و�صع  تن�صيط  عند 
عليك �صوى التايل:

•ال�صغط مع ال�صتمرار على زر ت�صغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�صغط على اأيقونة Lockdown من 
�صيذهب  وبعدها  �صتظهر  التي  القائمة 
القفل  �صا�صة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�صعارات  جميع  اإخفاء  و�صيتم 
رمز  با�صتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�صفات  �صياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�صل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  الأ�صواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�صة  ثنائية  اأ�صا�صية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�صا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�صحن ال�رشيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�س للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  همهاً  ممُ جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تمُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يمُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�صائل 

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.



لوايل  امليدانية  امليدانية  اخلرجة  كانت 
براهيم  مبثابة  بن  لدائرة م�صطفى  الوالية 
املرقني  لهوؤالء  بالن�صبة  حتول  نقطة 
العقاريني الذين متاطلوا يف اإجناز ال�صكنات 
هي  تعرف  التي  �صكن   900 منها  خا�صة 
االأخرى تاأخرا ملحوظا ،ناهكي عن م�رشوع 
زروالة  ببلدية  وحدة   30 يف  يتمثل  اآخر 
،وهي القطرة التي اأفا�صت الكاأ�س وعجلت 
الذين  ب�صاأن املرقني  باتخاذ قرارات هامة 
اأ�صحت  بعدما  تقاع�صهم  ثمن  �صيدفعون 
والية �صيدي بلعبا�س تعرف تاأخرا يف اإجناز 
هكذا م�صاريع ،ويف �صياق ذي �صلة كان وايل 
الوالية قد زار عدة مناطق بالدائرة تعرف 
مب�صطفى  املواطنني  م�صاكل  على  خاللها 
التغطية  بغياب  تعلق  ما  ومنها  براهيم  بن 
ثانوية  وحدة  اإجناز  وم�رشوع  ال�صحية 

من  تعليمات  اأعطى  ،اأين  املدنية  للحماية 
من  فرباير  �صهر  قبل  امل�رشوع  اإنهاء  اجل 
التنمية  اأن  الوايل  ،و�رشح  القادمة  ال�صنة 
يتوفر  ما  حدود  يف  درا�صة  حمل  �صتكون 
من  املنطقة  تعاين  ،حيث  اإمكانيات  من 

م�صاكل �صحية باتت حتتم على املواطن اأو 
باالأحرى املري�س التنقل اإىل غاية �صفيزف 
،ف�صال عن عدم توفر النقل لنحو 300 طالب 
املاء  وغياب  بلدي  م�صبح  ،وغياب  جامعي 

والغاز عن 50 م�صكن ريفي 

�ص.�صهيب

تاأخرو� يف �إجناز م�صاريع ب�صيدي بلعبا�ص

و�سع 13 مرقيا عقاريا يف القائمة ال�سوداء 
و�صعت �ل�صلطات �لوالئية بوالية �صيدي بلعبا�ص 13 مرقيا عقاريا يف خانة �لقائمة �ل�صود�ء على خلفية تقاع�صهم يف �إجناز 

�مل�صاريع �ل�صكنية بهذه �لوالية �لتي كانت �إىل وقت غري بعيد مثاال ناجحا ،وجاء هذ� �لقر�ر على خلفية توقف �الأ�صغال 
باأكرث من 750 وحدة �صكنية منها �لرتقوي �ملدعم و�لت�صاهمي

اأبناء الزنا..انهيار 
موؤ�س�سة الزواج

�لوطنية  للر�بطة  �الأخري  �لتقرير  حمل 

ظاهرة  عن  مفزعة  �أرقاما  �الإن�صان  حلقوق 

�الإجناب خارج موؤ�ص�صة �لزو�ج ،�أو من يطلق 

عليهم عرفا �أبناء �حلر�م،وهي �لعبارة �لتي 

تق�صم �لظهر و حتمل هوؤالء م�صوؤولية ذنب 

�لتقرير  ذكر  �الأرقام  بلغة  يرتكبوه  مل 

 45 بوجود  تفيد  �الأولية  �لتقدير�ت  �أن 

يف  تقييدها  و  �إح�صاوؤها  يتم  ال  والدة  �ألف 

�ل�صجالت �لر�صمية للم�صت�صفيات و �ملوؤ�ص�صات 

عن  قائما  �لت�صاوؤل  يجعل  ،مما  �ل�صحية 

بالظاهرة  �ملرتبطة  �لقانونية  �الإ�صكاليات 

و �أحقية هوؤالء يف �كت�صاب �حلقوق �ملدنية 

و قدرتهم على توثيق معامالتهم  �ملختلفة 

�لزو�ج و ما يرتتب  من بينها توثيق حاالت 

معه  و  �صنويات  منذ  يتنامي  �مل�صكل  عنها. 

تعج  عنه،حيث  �لناجمة  �ملخاطر  تتعاظم 

حتديد  حول  �لنز�ع  مبلفات  �ملحاكم  �أروقة 

�ل�صرف  جر�ئم  عن  ف�صال  و�لنفقة  �لن�صب 

�لتي ترتكب بني �لفينة و �الأخرى.

لتيار  �أحدهما  موقفان  يربز  �لظاهر  �أمام 

على  يركز  �لتدين  و  �ملحافظة  يدعي 

�لعقوبة  تيار �آخر يكتفي باالأرقام كحاالت 

موؤ�ص�صة  �إنهيار  موؤ�صر�ت  متجاهال  �إن�صانية 

حمالة  ال  �صيوؤدي  �جتماعي  كنظام  �لزو�ج 
�إىل �نهيار جمتمع بكامله.

تفعيل  تقت�صي  �لق�صوى   �ل�صرورة  و 

و  �لزو�ج  �صبل  لت�صهيل  �خلرية  �جلهود 

�إمتام  دون  حتول  �لتي  �ملنغ�صات  كل  �إنكار 

�لزيجات مبا ال يتعار�ص طبعا مع �ملحدد�ت 

�ل�صريعة  يف  للزو�ج  كاأركان  �لثابتة 

بع�ص  �أن  �لغر�بة  كل  �الإ�صالمية،�لغريب 

من  يخجل  مل  �الجتماعيني  �لفاعلني 

عام  كاإطار  �لدعارة  دور  فتح  �إىل  �لدعوة 
لعالج ظاهرة �لزنا .

موقف

�مل�صيلة 

�سكان قرية لقمان 
باأوالد من�سور 

يطالبون مبمهالت
التابعة  لقمان  قرية  �صكان  اأم�س،  �صباح  طالب، 
ال�صلطات  امل�صيلة  والية  من�صور  اوالد  لبلدية 
الطريق  م�صتوي  على  ممهالت  بو�صع  املحلية، 
ال�صلعة  حمام  بلدية  بني  الرابط   60 رقم  الوطني 
من  لقريتهم،  العابر  جزئه  يف  امل�صيلة  ووالية 
هذا  م�صتوى  على  املرور  و�صع حد حلوادث  اأجل 
املحور الذي اأ�صبح ي�صهد حركية كثيفة للمركبات 
غياب  ظل  يف  اأبنائهم  حياة  يهدد  مما  والراجلني 
الوازع االإن�صاين لدى اأ�صحاب املركبات املارة عرب 
هذا الطريق خا�صة واأن الطريق ال يبعد كثريا عن 
ما  هو  و  مبحاذاته  االأطراف  املرتامية  �صكناتهم 
رف�صه �صكان احلي الذين نا�صدوا تدخل ال�صلطات 
املحلية والوالئية للوقوف على هذا اخلطر املحدق 
بهم على طول اأيام ال�صنة والذي يبقى احلل الوحيد 
له توفري املمهالت عرب هذا امل�صلك حفاظا على 

اأرواح قاطني هذه القرية .
�حلاجعبد�لبا�صط بديار  # ود�د 

بلدية تالغ ب�صيدي بلعبا�ص

ال�سكان يعت�سمون اأمام امل�ست�سفى 
ويطالبون برحيل املدير

رئي�ص �ل�صوؤون �لدينية �لرتكية �ل�صابق، 
حممد غورماز

 نطالب ال�سعودية باإعادة النظر 
يف و�سعية العلماء املعتقلني

�صكان  من  العديد  اأم�س،  اأقدم، 
والية   جنوب  كلم   50 تالغ  بلدية 
االحتجاج  على  بلعبا�س   �صيدي 
عي�صى  حديد  م�صت�صفى  مقر  اأمام 
اأجل  من  خمتلفة  الفتات  وحملوا 
تدين  بعد  املدير  برحيل  املطالبة 
املوؤ�ص�صة  بهذه  ال�صحية  اخلدمات 
مئات  مق�صد  تعد  التي  الكبرية 
املر�صى من خمتلف بلديات وقرى 
ح�صبهم  اأ�صحت  ،حيث  اجلنوب 
غياب  جراء  من  للتهمي�س  مثاال 
التي  الالزمة  ال�صحية  اخلدمات 
من  اإنطالقا  املري�س  يحتاجها 
اإال  اليعمل  الذي  ال�صكانري  جهاز 
نادرا ،يف حني ي�صطر الوافدون اإىل 
املوؤ�ص�صة التنقل اإىل عا�صمة الوالية 
والعيادات اخلا�صة ،�صف اإىل ذلك 

هي  تعاين  التي  التوليد  عيادة 
االأخرى من م�صاكل عديدة جعلتها 
ال تقوم بدورها ،اإذ يتم نقل العديد 
من املري�صات اىل �صيدي بلعبا�س 
امل�صاكل  كل هذه  ت�صبب يف  ،ومما 
الذين  االأخ�صائيني  االأطباء  غياب 
مناطق  نحو  امل�صت�صفى  هجروا 
الذي  ال�صكن  غياب  ب�صبب  اأخرى 
اأفا�صت الكاأ�س  يعترب القطرة التي 
ينتف�صون  املنطقة  اأهايل  ،وجعلت 
من اأجل املطالبة بحقوقهم ورحيل 
حديد  م�صت�صفى  اأن  ،يذكر  املدير 
�صيدي  بلديات  جل  يغطي  عي�صى 
مثيل  فتح  رغم  اجلنوبية  بلعبا�س 
له براأ�س املاء ما ي�صتدعي تدخل 

الو�صاية يف اأقرب وقت ممكن 
�ص.�صهيب

الدينية  ال�صوؤون  رئي�س  طلب 
الرتكية ال�صابق، الربوف�صور حممد 
ال�صعودي،  امللك  من  غورماز، 
»يعيد  اأن  العزيز،  عبد  بن  �صلمان 
»املقيدة  العلماء  باأو�صاع  النظر 
ذلك  ال�صعودية«جاء  يف  حريتهم« 
خالل  غورماز  األقاها  كلمة  يف 
وامل�صاحلة«  »االإ�صالح  موؤمتر 
اأم�س الثالثاء، على هام�س اأعمال 
اجلمعية العمومية لالحتاد العاملي 
يف  املنعقدة  امل�صلمني،  لعلماء 
يف  غورماز  وقال  اإ�صطنبول. 
كلمته »نقول الأولياء االأمر يف بالد 

احلرمني، كل دولة لها حق ال�صيادة 
ينكر  وال  ومواطنيها،  اأر�صها  على 
اإال مكابر، لكن االأمة بحاجة  هذا 
كانوا  واإن  فالعلماء  لعلمائها، 
اآثارهم  اأن  اإال  دولهم  يف  مواطنني 
العامل، وهم  لكل  متعدي  وخريهم 
دولة  علماء  ولي�صوا  االأمة  علماء 
علماء  »نحن  غريها«واأ�صاف  دون 
احلرمني  خادم  من  نطلب  االأمة 
يف  النظر  يعيد  اأن  ال�رشيفني، 
احلرمني،  بالد  يف  العلماء  اأو�صاع 
فهم مل يرتكبوا جرما، ومل يقرتفوا 

ذنبا.

بوتني وترامب �سلتقيان ب�سكل عابر يف باري�س 

�الحتاد �لدويل لالت�صاالت

اجلزائر تنتخب ع�سوا يف جمل�س االإدارة

عر�ص جديد الأوريدو

ان�ستغرام و فاي�سبوك جّمانا و العديد 
Hashta  من املزايا احل�سرية مع

الرو�صي  الرئي�صني  اأن  الكرملني  اأعلن 
عابر  لقاء  �صيناق�صان خالل   ، واالأمريكي 
يف باري�س موعد القمة القادمة بينهما يف 
النتخابات  دور  ال  اأن  واعترب  االأرجنتني، 

الكونغر�س يف تطبيع عالقات البلدين.
دميرتي  الرو�صي،  الرئا�صي  الناطق  وقال 
الرئي�س  اإن  الثالثاء،  اأم�س  بي�صكوف 
نظريه  مع  �صيناق�س  بوتني  فالدميري 

انعقاد  موعد  ترامب  دونالد  االأمريكي 
العا�صمة  يف  بينهما  الكاملة  القمة 
خالل  وذلك  اأيري�س،  بوين�س  االأرجنتينية 
اجتماع ق�صري وعابر وهما ي�صريان »على 
اأقدامهما« يف باري�س يوم االأحد 11 نوفمرب 
اجلاري، على هام�س احتفاالت العا�صمة 
الفرن�صية بالذكرى املئوية النتهاء احلرب 

العاملية االأوىل.

االإحتاد  اإدارة  جمل�س  يف  ع�صوا  اجلزائر  انتخبت 
ذلك  و   )2022-2019( للفرتة  لالت�صاالت،  الدويل 
 05 االثنني  يوم  اأجريت  التي  االنتخابات  خالل 
نوفمرب 2018 �صمن خالل اأ�صغال الدورة الع�رشين 
الدويل  لالحتاد  املفو�صني  املندوبني  ملوؤمتر 
بدبي-االإمارات  املنعقد   ،  )18-PP( لالت�صاالت 
نوفمرب   16 اإىل  اأكتوبر   29 من  املتحدة،  العربية 

.2018
بني  من  �صوتا   134 على  اجلزائر  حت�صلت  قد  و   
178 دولة قامت بالت�صويت، حمرزة اإجنازا تاريخيا 

بعنوان  الثانية  املرتبة  باحتاللها  م�صبوق  غري  و 
منطقة اإفريقيا التي ت�صم 13 ع�صوا، متقدمة بذلك 
على 17 دولة مرت�صحة، يف حني كانت اجلزائر قد 
احتلت املرتبة الثالثة ع�رش و االأخرية لدى انتخابها 
�صنة 2014 ع�صوا يف  املجل�س للفرتة 2018-2015 
حمرزة 106 �صوتا فقط ،هذا و قد �صمت قائمة 
الدول املنتخبة بعنوان منطقة اإفريقيا اإىل جانب 
اجلزائر كل من كينيا و املغرب و رواندا و م�رش و 
جنوب اإفريقيا و غانا و كوت ديفوار  و ال�صنغال و 

اأوغندا و نيجرييا و تون�صو بوركينافا�صو.

تعود Ooredoo ، رائد  االإبتكار التكنولوجي 
لـ  باإطالقها  اأخرى  مرة  بقوة  اجلزائر،  يف 
»Hashta« ، عر�صها اجلديد »100٪ �صباب«.

  »Hashta»امل�صبق للدفع  اجلديد  العر�س 
ا�صمه  بف�صل  لل�صباب  موجه   Ooredoo لـ 
 »Hashtag« الذي يُذّكر بالرمز »Hashta«
الفئات  لدى  وا�صعا  رواجا  يعرف  الذي   ،
العديد   »Hashta« عر�س  مينح  ال�صبانية.  
ان�صتغرام  فيها  مبا  احل�رشية  املزايا  من 
 30  / دج   3 بـ  ت�صعرية  و  جّمانا،  فاي�صبوك  و 
كذا  و   Hashta ُم�صرتكي   بني  فقط  ثانية 
اأر�صدة جزافية لل�صوت و البيانات و ال�صبكات 

االجتماعية ابتداء من 30 دج فقط.
امل�صرتكون  ي�صتفيد   ،Hashta عر�س  مع 
�صالحيات  متنح  فريدة  تعبئات  من  اجلدد 

خمتلفة  ومزايا ا�صتثنائية:

•Hashta 500 )07 اأيام( : ي�صتفيد الزبون من 
مكاملات غري حمدودة نحو Ooredoo  و 4 
كر�صيد  دج   500 و  االإنرتنت  من  اأوكتي  جيغا 

�صاحلة ملدة �صبعة )07( اأيام ؛
الزبون  ي�صتفيد   : يوم(   15(  500  Hashta•
دج  و1000  االإنرتنت  من  اأوكتي  جيغا   2،5 من 
 )15( ع�رش  خم�صة  ملدة  �صاحلني  كر�صيد، 

يوًما ؛
الزبون  ي�صتفيد  يوم(:   30(  500  Hashta•
دج  و1000  االإنرتنت  من  اأوكتي  1،5جيغا  من  
؛  يوًما   )30( ثالثني  ملدة  �صاحلني  كر�صيد، 
جميع  يف  متوفر   Hashta اجلديد  العر�س 
�صوب  �صيتي  وحمالت   Ooredoo ف�صاءات 
نقاط  وكذا   Ooredoo خدمات  وف�صاءات 
الرتاب  كامل  عرب  املتواجدة  املعتمدة  البيع 

الوطني.

�الحتاد �لوطني للدكاترة و�لباحثني 
�جلز�ئريني و �حتاد �جلامعات �لدويل

اتفاقية  لل�سراكة و 
التعاون الدويل 

وقع احتاد اجلامعات الدويل واالحتاد الوطني للدكاترة 
والباحثني اجلزائرين على بروتكول تعاون مبا ي�صتهدف 
تعميق اأوا�رش ال�صداقة والعمل امل�صرتك بني الطرفني، 
مبا ي�صمل توثيق التعاون العلمي واالأكادميي واإميانا من 
اجلانبني ب�رشورة ت�صجيع عمليات تبادل اخلربات دفعا 
احتاد  عن  وقع  وقد  والبحثي  العلمي  التكامل  لتحقيق 
اجلامعات الدويل رئي�صه الربوفي�صور حممد خري الغباين، 
اجلزائريني  والباحثني  للدكاترة  الوطني  االحتاد  وعن 
الدكتور حممد املختار �صربو - نائب مفو�س عن رئي�س 
االحتاد الوطني االأ�صتاذ �صعيدي عالء الدين وقد ت�صلم 
الربوفي�صور حممد خري الغباين درع تذكاري من االحتاد 

الوطني للدكاترة والباحثني اجلزائريني.
تيارت :كرتو�صي عمار 

مدير �ل�صحة و�ل�صكان باأدر�ر ح�صني بومادة 

14 بلدية يف حاجة 
اإىل 17 �سيدلية

ادرار  لوالية  وال�صكان  ال�صحة  مدير  بومادة  ح�صني  اأكد 
بوا�صطة  باالأدوية  التغطية  جمال  يف  م�صكل  يوجد  اأنه 
اأ�صل  من  بلدية   14 نحو  �صكان  عند  اخلا�صة  ال�صيدليات 
البلديات غياب  بهذه  �صجل  الوالية حيث  الإقليم  بلدية   28
�صيدليات مما اأ�صبح لدي املواطنني اإجبارهم على التنقل 
مبقر  �صيدليات  من  االأدوية  القتناء  طويلة  مل�صافات 
الدوائر وعلى هذا االأ�صا�س مت موؤخرا درا�صة ملفات تقدم 
بها خوا�س بغية اجناز وفتح �صيدليات خا�صة يف 14 بلدية 
توزيع  بجدول  عليها  و�صودق  امللفات  درا�صة  متت  حيث 
املنا�صب ال�صاغرة لتن�صيب �صيدليات خا�صة  مما ي�صمح 
خلريجي معاهد ال�صيدلة بالعمل حتى ت�صمح هذه االأخرية 
بتوفري االأدوية لدي ال�صكان وتطليق م�صكل عناء تنقلهم اإيل 
مناطق اأخري  وبهذا العمل ت�صبح جل بلديات الوالية ترتبع 
على �صيدليات ت�صاعد املر�صي يف اقتناء االأدوية ب�صهولة  
مناطق  يف  والقاطنني  املزمنة  االأمرا�س  ذوي  خا�صة 

الق�صور املرتامية االأطراف
بو�صريفي بلقا�صم 
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