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الأهلي امل�سري / وفاق �سطيف 
الي�م ابتداء من 20:00

الن�شر الأ�شود يرفع 
التحدي لك�شب ن�شف 

تاأ�شرية النهائي

ثان�ية العجيبة بالب�يرة

فتــــــــنة بيــــــــن التالميــــــذ 
والأ�شاتذة  ت�شل الدرا�شة

الأع�ساء منهمك�ن بانتخابات ال�سينا 

املجل�س ال�شــــــــــــعبي الولئي بـــــــورقلة 
...احللقة املفقودة يف معادلة التنمية 

الأمطار تك�سف عي�ب اإجناز امل�ساريع  بادرار

 خ�شائر مادية معتربة والبناء
 الطوبي اله�س هاج�س ال�شكان

    .        عبدالغني  وي�شر:  خالفات البيت العتيد تطغى على ال�شلطة الت�شريعية



عين

 اأطلقت حركة جمتمع ال�سلم ا�ستبيانا يخ�ص رئا�سيات 
2019، حيث يركز على توجهات امل�ستجوبني وانخراطاتهم 

ال�سيا�سية بداية من التحزب و�سوال اإىل امل�ساركة 
االنتخابية، يف حني ركزوا على اأ�سباب عزوف املواطنني 

عن االإدالء باأ�سوتهم يف االنتخابات امل�سريية،  وبحث عن 
راأيه يف الو�سع االأمني ما اإن كان مر�سيا اأم اأن البالد تقبع 

يف اأزمة.
كما تطرق اال�ستبيان اإىل نظرة املواطنني للحركة، 

انطالقا من مبادرتها االأخرية املتعلقة بالتوافق الوطني، 
وكذا حول تر�سح بوتفليقة لعهدة خام�سة، وما اإن كانوا 
ين�سحون احلركة بامل�ساركة يف اال�ستحقاقات الرئا�سية 

القادمة اأم العزوف يف حالة تر�سح الرئي�ص للخام�سة، 
وهي ال�سيناريوهات التي حددها مقري يف وقت �سابق 

كطروحات اأمامهم كحركة.
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ثانوية العجيبة بالبويرة

فتنة بني التالميذ 
والأ�ساتذة ت�سل الدرا�سة

العجيبة  ببلدية   « امزيان  حمند  خدو�سي   « ثانوية  ت�سهد 

الإ�رضاب  وقع  على  الأيام  هذه  البويرة  ولية  عا�سمة  �رضق 

التالميذ  بني  حديدية  قب�سة  ن�سوب  اإثر  والإحتجاجات 

والأ�ساتذة ما اأثار �سخط الأولياء الذين تاأ�سفوا على ا�ستمرار 

املو�سم  بداية  يف  الدرا�سة  وتعطيل  الكارثية  الو�سعية  هذه 

الدرا�سي , وتعود الوقائع ح�سب م�سادر موثوقة ليومية » الو�سط 

» اىل اإقدام تلميذ من ق�سم اأوىل ثانوي على �ستم احد ال�ساتذة 

لتتخذ اإدارة املوؤ�س�سة قرار الطرد يف حقه بعد اإجتماع جمل�س 

التاأديب كما لقي الأ�ستاذ م�ساندة من طرف زمالئه الأ�ساتذة 

اأكرث  ليتاأجج الو�سع   , الذين توقفوا عن العمل نهار اول ام�س 

مفتوحا يف خطوة  اإ�رضابا  الثانوية  تالميذ  �سن  اأن  بعد  اأم�س 

الذين  التلميذ  للتعبري عن ت�سامنهم املطلق مع زميلهم  منهم 

اأنه تعر�س لظلم جمحف من طرف الإدارة التي  اكدوا ب�ساأنه 

رمت به دون وجه اىل ال�سارع وف�سله ب�سفة نهائية عن الدرا�سة 

, قائلني يف ت�رضيحاتهم لنا انهم م�ستعدين ملوا�سلة الإ�رضاب 

مقاعد  اىل  زميلهم  وعودة  الطرد  قرار  عن  العدول  غاية  اىل 

الإحتقان يف ظل  اأجواء  الثانوية  تعي�س هذه  , وبهذا  الدرا�سة 

مت�سك كل طرف مبوقفه و�سط غليان �سديد من الأولياء الذين 

طالبوا مديرية الرتبية التدخل العاجل يف هذه الق�سية وعدم 

ت�سييع مزيد الوقت على التالميذ يف هذه الفرتة احل�سا�سة من 
املو�سم الدرا�سي .

اأ.م

�ساحب »ح�سن امل�سلم« يف ذمة اهلل

حم�س تطلق ا�ستبيانا حول الرئا�سيات

خبر في 
صورة

تب�سة

 فيلم وثائقي عن معركة اجلرف

بطل اإفريقيا للكيغ بوك�سينغ ي�ستغيث
البطل  ينا�سد 
الكيغ  الإفريقي يف 
بوك�سينغ زين الدين 
التق�سري  �سبوب 
املبالة  وعدم 
لقلة  بالنظر  نحوه 
التي  الإمكانيات 
على  ت�ساعده  ل 
التح�سري للم�ساركة 
العامل  بطولة  يف 
خا�سة  للريا�سة 
اللقب  نال  واأنه 
الطبعة  يف  القاري 
ينا�سد  الأخرية, 

ال�سباب  وقطاع  الولية  م�ستوى  على  امل�سوؤولني  البليدة  مدينة  ابن 
والريا�سة من اأجل م�ساعدته لتوفري الإمكانيات الالزمة خا�سة على 

م�ستوى القاعات الريا�سية للتدرب.

 �ساحب جائزة نوبل لالآداب 
�سيف �سرف »�سيال«

الطبعة  ت�سهد 
ال�سالون  من   23
للكتاب  الدويل 
مميزا  ح�سورا 
على  للحائز 
يف  نوبل  جائزة 
للعام  الآداب 
ال�سيني   2012
والذي  يان,  ذمو 
يرافق  �سوف 
ال�سيني  الوفد 
يف  ي�سارك  الذي 

الطبعة املقرر انطالقها يف تاريخ 29 اأكتوبر املقبل, حيث ن�رض وزير 
الثقافة عز الدين ميهوبي تغريدة على ح�سابه ال�سخ�سي يف »تويرت« 

يوؤكد ح�سور الروائي ال�سيني الذي �سيكون �سيف �رضف »�سيال«.

ال�سيخ  اأم�س,  فجر,  تويف 
بن  علي  بن  �سعيد  الدكتور 
موؤلف  القحطاين,  وهف 
الذي  امل�سلم,  ح�سن  كتاب 
و�سط  وا�سعا  انت�سارا  يعرف 
بن  �سعيد  اجلزائريني.وولد 

القحطاين,  وهف  بن  علي 
بالد  من  العرين  بقرية 
وهو  1951م  �سنة  قحطان 
وياأتي  �سعودي,  م�سجد  اأمام 
من  كموؤلف  امل�سلم  ح�سن 

بني من ثمانني موؤلفا له.

معركة  عن  جديد  وثائقي  فيلم 
اجلرف التي  مت الحتفال بها يف 
22 �سبتمرب وفقا للمخرج �سلطان 
دقيقة,   26 من  جبايلي,الفيلم 
وهو يف مرحلة من مراحل عملية 
للجمهور  عر�سه  �سيتم  التجميع, 
كامل  ي�سبح  حني  وقت  اأقرب  يف 
بهذا  التعريف  ,�سيتم  الرتكيب 
قبل  من  التاريخي  الفني  العمل 
ل�سيانة  ت�سل�سل  اأنه  على  منتجه 
منتج  اجلماعية.وكان  الذاكرة 
بعملية طويلة  قام  الفيلم قد  هذا 
املحفوظات  وجمع  البحث  من 
بني  من  ال�سهود  و�سهادات 
الوردي  منهم  املجاهدين,نذكر 
قتال ,علي م�سعي و لزهر عا�سور 

بوغرارة  وبراهيم  بعلوج  حممد 
وغريهم  بلغيث,  املجيد  وعبد 
ح�رضوا  الذين  العيان  �سهود  من 

معركة جبل اجلرف.
من  كان  الوثائق  ال�رضيط  خمرج 
امل�سمم للوثائق والتاريخية وبذل 
من اأجل الدقة يف ت�سوير �سهادات 
�سانعي حرب وكان وراء الكامريا 
كاملرا�سل  ي�ستغل  به  اخلا�سة 
وال�ساهد من فرتة حا�سمة للثورة. 
جبايلي  �سلطاين  املخرج  ي�ستغل 
اجلوائز  على  املعتاد  وهو   ,
يف  والتكرميات  واملهرجانات 
املنا�سبات ال�سينمائية �سبق له وان 
�سارك يف م�سابقات وطنية ودولية 
ويقوم هذه الأيام  بالإ�رضاف على 

ال�سمعي  لطالب  تدريبية  دورة 
الب�رضي وع�ساق الفن ال�سابع من 
بدار  �سبتمرب2018   27 22حتى 
بتب�سة. بومدين  هواري  ال�سباب 
ت�سوير  تقنيات  الدورة   مو�سوع 
ال�سمعية  التقنيات  وتعليم  الفيلم, 
والتثبيت,  والفيديو  والب�رضية 
من  الكثري  الدورة  على  توافد 
املعجبني ال�سباب بالفن ال�سابع , 
مببادرة من اجلمعية التي يراأ�سها, 
ا�ستغل على تنظيم الدورة يف دار 
بتب�سة,  بومدين  هواري  ال�سباب 
من  والهواة  الطالب  وا�ستفاد 
خالل املحا�رضات ومن  اجلل�سات 
جعل  مما  تلتها.  التي  العملية 
هواة  وبالتايل  ال�سباب  الفنانني 

ي�ستفيدون  الفوتوغرايف  الت�سوير 
ميديانية على موقع  من خرجات 
بازيليك القدي�سة كري�سبني,وزاروا 
الت�سوير  وتعلموا  الأثرية  الن�سب 

الفنية  والو�سعيات  املبا�رض 
ال�سينيمائي,  الت�سوير  يف  العالية 
وكانت  امللهمة.  واللقطات 
نظمت  قد  املخرج  هذا  جمعية 

طلبات  عدة  وتلقت  احلدث  هذا 
مبا  والهواة  الطلبة  من  للم�ساركة 
املعلومات  علم  طالب  ذلك  يف 

والت�سالت من جامعة تب�سة.

امل�ست�سفيات  اأحد  يف  من االنت�سار  �ساعات   5
...زعما الطبيب وا�ص يكون يدير

ح�سبي اهلل ونعم الوكيل
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علي عزازقة/ �سارة بومعزة

�ضد  الربملاين  احلراك  حيثيات 
اأو  اليوم  وليد  يكن  مل  بوحجة 
حتى الأم�س، بل كان نتيجة قرار 
اإقالته ل�ضليماين ب�ضري الأمني العام 
للمجل�س ال�ضعبي الوطني،  بح�ضب 
ملناوئيه،  املعلنة  الت�رصيحات 
اأين اأ�ضبح رئي�س املجل�س يعي�س 
اأحزاب  قبل   من  رهيبا  �ضغطا 
التجمع  الوطني،  التحرير  جبهة 
جتمع  الدميقراطي،  الوطني 
ال�ضعبية  واحلركة  اجلزائر  اأمل 
كتلة  اإىل  بالإ�ضافة  اجلزائرية، 
من  نوابها  حلث  وهذا  الأحرار، 
خا�ضة  عري�ضة  حت�ضري  اأجل 
ال�ضعيد  من  الثقة  بها  تُ�ضحب 
الغرفة  راأ�س  على  من  بوحجة 

ال�ضفلى للربملان.
حتدثت  فقد  ال�ضياق  هذا  ويف 
م�ضادر مطلعة يف وقت �ضابق من 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  داخل 
على  املوقعني  النواب  عدد  اأن 
ال�ضعيد  من  الثقة  �ضحب  عري�ضة 
التوقعات  كل  جتاوزت  بوحجة، 
اأ�ضل  من  توقيع   360 الـ  وتعدت 
عملية  دامت  حيث  نائبًا،   462
جمع التوقيعات ل�ضاعات متاأخرة 
اجلمعة،  اإىل  اخلمي�س  ليلة  من 
حيث وقع ّجل نواب الأفالن على 
نواب من  اإىل  بالإ�ضافة  العري�ضة 
عربوا  اأخرى،  �ضيا�ضية  ت�ضكيالت 
ال�ضعيد  مع  العمل  رف�ضهم  عن 
ح�ضبهم  متادى  الذي   بوحجة، 
دون  ارجتالية  قرارات  اتخاذ  يف 

ا�ضت�ضارتهم.

م�ضادر  كانت  ال�ضياق  هذا  ويف 
اإعالمية اأكدت جهات عليا ات�ضلت 
عري�ضة  حت�ضري  على  بروؤ�ضاء 
املجل�س  رئي�س  من  الثقة  �ضحب 
بوحجة،  �ضعيد  الوطني  ال�ضعبي 
واأرجعت ذات امل�ضادر �ضبب هذه 
اخلطوة اإىل تعنت بوحجة ورف�ضه 
لإرجاع  العليا  اجلهات  م�ضاعي 
ال�ضعبي  للمجل�س  العام  الأمني 
الذي  وهو  من�ضبه،  اإىل  الوطني 

اأقاله قبل اأربعة اأيام.

حمدادو�ض
ما يح�سل يف املجل�ض 

ال�سعبي لي�ض د�ستوريا

من جهته رئي�س الكتلة الربملانية 
نا�رص  ال�ضلم،  جمتمع  حلركة 
ما  باأن  اأو�ضح  حمدادو�س، 
الغرفة  دهاليز  داخل  يح�ضل 
احلركة،  يهم  للربملان  ال�ضفلى 
هو  بوحجة  ال�ضعيد  واأن  �ضيما 
م�ضتوى  على  النواب  كل  رئي�س 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 
�ضحوة  يف  يُفرت�س  قال:«  حيث 
املوالة  لدى  املتاأّخر  ال�ضمري 
من  الأ�ضلوب  هذا  ا�ضتعمال  يف 
والتهديد  الثقة،  ب�ضحب  الرقابة 
هو  لال�ضتقالة  املعني  بدفع 
ا�ضتعمالها �ضّد احلكومة، وفر�س 
الرقابة الربملانية عليها، وخا�ضة 
الف�ضاد  وق�ضايا  الكوارث  ظّل  يف 
والعجز  الحتجاجات  ووقع 
يف  القت�ضادي«،  والف�ضل  املايل 
بالكارثة  يح�ضل  ما  و�ضف  حني 
يحدث  ما  اإن  قائال:«  اأو�ضح  اأين 

يعترب مهزلة باأمّت معنى الكلمة، اإذ 
برملانية،  كتل  روؤ�ضاء   05 يجتمع 
الد�ضتور  مبخالفة  ذلك  ويتم 
يوجد  ل  اإذ  اجلمهورية،  وقوانني 
يف  الثقة«  »�ضحب  ي�ضمى  �ضيءٌ 
الداخلي  النظام  يف  ول  الد�ضتور 
توقيعات  �ُضّمي  ما  واأن  للمجل�س، 
كربى،  مغالطة  هي  الثقة  �ضحب 
وهناك ت�ضخيٌم وابتزاٌز بها، وهو 
م�ضارحة  عدم  اإىل  دفعهم  ما 
مّت  بل  بها،  واملعني  العام  الراأي 
متزيقها ومتزيق لئحة التهامات 

املوجهة له«.
من  اأكرث  اإىل  امل�ضدر  ذات  وراح 
ذلك ملا �ضدد على اأنه ل يُعقل اأن 
يتم امل�ضا�س با�ضتقرار موؤ�ض�ضات 
املجل�س  عمل  وتعطيل  الدولة 
ال�ضعبي الوطني، والتهديد باإدخال 
من  انتقالية  مراحل  يف  اجلزائر 
كانوا  الذين  متابعا:«هم  قبلهم، 
التهامات  هذه  �ضهام  يوّجهون 
املغر�ضة للمعار�ضة، كما ل ميكن 
اختطاف  حماولة  على  ال�ضكوت 
هذه املوؤ�ض�ضة، حتت غطاء الإيعاز 
من جهاٍت عليا، مبا مي�ّس باملبداأ 
بني  والتوازن  للف�ضل  الد�ضتوري 
ال�ضلطات«، يف ما اأكد اأن تكري�س 
الثقة،  ب�ضحب  ال�ضغط  منطق 
امل�رّصفة،  غري  الأ�ضاليب  بهذه 
�ضيما واأن البع�س يوؤكد على وجود 
توقيعات غري �ضحيحة، وا�ضتحياء 
اأنف�ضهم،  عن  بالك�ضف  البع�س 
التهامات  حقيقة  من  وباخلجل 
حزب  لقيادة  امل�ضلّمة  والالئحة 
اأمام  متزيقها  مّت  والتي  الأفالن، 
طالبهم  اأن  بعد  املجل�س،  رئي�س 
�ضيدفعنا  هذا  كل  م�ضيفا:«  بها، 

الأ�ضلوب  نف�س  ا�ضتعمال  اإىل 
ول  امل�ضتقبل،  يف  رئي�س  اأّي  مع 
الإقالة،  �رصف  لهم  اأن  نعتقد 
بالتعيني  اإل  يوؤمنون  ل  كلهم  فهم 
الفوقي، ول نعتقد اأن هذه اجلهة 
املهمة  هذه  عن  تتنازل  الفوقية 

احل�رصية«.
اأو�ضح حمدادو�س  اأخر  �ضياق  يف 
اإل  اإل  هو  ما  يح�ضل  ما  باأن 
ال�ضلطة،  داخل  لل�رصاع  انعكا�ٌس 
ول  ال�ضعب،  تهّم  ل  معارك  يف 
اأن  يُقبل  ول  الوطن،  تخدم 
ال�رصاع  ذلك  ح�ضاباُت  تُ�ضّفى 
الدولة،  موؤ�ض�ضات  ح�ضاب  على 
املتحدث  ح�ضب  يوؤكد  ما  وهو 
ت�ضكل  ما  هي  املوالة  هذه  باأن 
ال�ضتقرار  على  احلقيقي  اخلطر 

ال�ضيا�ضي يف البالد.

عبدالغني وي�سر
 الو�سع يك�سف عن 

خالفات عميقة داخل 
بيت العتيد

اأمل  جتمع  عن  النائب  اأكد 
يف  وي�رص  الغني  عبد  اجلزائر 
خطوة  اأن  لـ«الو�ضط«،  ت�رصيح 
هياكل  بتجميد  املوالة  نواب 
املجل�س ال�ضعبي الوطني لل�ضغط 
ال�ضتقالة  اأجل  من  بوحجة  على 
عميقة  على خالفات  بناء  جاءت 
داخل بيت احلزب العتيد، يف حني 
تدارك باأنه ي�ضتبعد اأن يكون ذلك 

له �ضلة برئا�ضيات 2019.
واأو�ضح وي�رص اأن خطوة التجميد 
بل  النواب  من  جهل  عن  تاأت  مل 

الداخلي  بالقانون  هم على دراية 
ل  بوحجة  ابعاد  واأن  للمجل�س 
ال�ضتقالة  طريق  عن  اإل  يكون 
ال�ضغط  وبناء عليه مت  الوفاة،  اأو 
عليه من اأجل تقدميه ال�ضتقالة، 
على   بوحجة  اآجال  اأن  معتربا 
يف  تطول،  لن  املجل�س  راأ�س 
تاج  يف  اأنهم  ا�ضتدرك  حني 
�ضارت  التي  الـ4  الأطراف  وباقي 
دعوتها  يف  الأفالن  جانب  اإىل 
يف  جاءت  لال�ضتقالة  بوحجة 
اإطار التحالف القائم بني اأحزاب 
الأفالن،  م�ضاندة  اأي  املوالة، 
�ضخ�س  يف  الت�ضكيك  بنية  ولي�س 
بوحجة كونه يبقى جماهدا وقدم 
حزب  من  املجل�س  راأ�س  على 
النواب  دعوة  على  وبناء  الأغلبية 

له.

م�سعود عمراوي
 خلفيات ال�سغط 

على بوحجة اأكرب من 
التربيرات املقدمة

اأجل  من  التحالف  النائب عن  اأما   
م�ضعود  والبناء  والعدالة  النه�ضة 
لـ«الو�ضط«  فاأعرب  عمراوي 

نواب  خطوة  من  ا�ضتغرابهم  عن 
�ضحب  ل�رصورة  والدعوة  املوالة 
بوحجة،  ال�ضعيد  وا�ضتقالة  الثقة 
خا�ضة اأن نف�س الوجوه كانت لوقت 
من  وهي  مدحه  يف  تغرق  قريب 
الأغلبية،  للمجل�س من حزب  دعته 
ب�ضمان  مت�س  اخلطوة  اأن  معتربا 
خا�ضة  الدولة،  موؤ�ض�ضات  ا�ضتقرار 
غري  قدمت  التي  التربيرات  اأن 
باملحاباة  م�ضت�ضهدا  منطقية، 
والتي قال اأن اأول مت�رصر منها هم 
نواب املعار�ضة كونه مل يتم احرتام 
بخ�ضو�س  الد�ضتور  ين�ضه  ما 
نواب  اأن  حني  يف  هياكل،  منحهم 
الأغلبية تقا�ضموها فيما بينهم، اإل 
اأنها اليوم جاءت لتحمل امل�ضوؤولية 
كلها لبوحجة يف معركة �ضار النواب 
يعرفون من امل�ضتفيد منها وما  ل 
خلفياتهم، موؤكدا اأنهم يف املعار�ضة 
جمل،  ول  الق�ضية  يف  لهم  ناقة  ل 
من  اأكرب  اخللفيات  اأن  موؤكدا 
لال�ضتهالك  وجهت  التي  املربرات 
فتح  مع  اأنهم  متداركا  الإعالمي، 
ال�ضلطة  و�ضعية  حول  جاد  نقا�س 
بزعزعة  لي�س  لكن  الت�رصيعية 
ولي�س عن طريق  الدولة  موؤ�ض�ضات 
وامل�ضالح  للوبيات  وفقا  ت�ضفيتها 

ال�ضخ�ضية. 

يف افتتاح اأعمال املوؤمتر العربي« 11 »للطاقة مبراك�ض باملغرب

قيطوين يدعو لتنويع ال�ستثمارات 
العربية يف اجلزائر

يف  اأم�س  قيطوين   م�ضطفى  الطاقة   وزير  دعا  
افتتاح اأعمال املوؤمتر العربي احلادي ع�رص للطاقة 
منظمة  طرف  من  املنظم  باملغرب  مراك�س  يف 
الدول العربية امل�ضدرة للنفط )OPAEP(  والذي 
الدول   ، العربي  والتعاون  »الطاقة  مو�ضوع  يناق�س 
العربية لال�ضتثمار يف جمالت خمتلفة يف اجلزائر 
�ضيتم  اأنه  كا�ضفا  املحروقات   وخا�ضة يف جمال   ،
اأجل  من  املحروقات  قانون  على  تعديالت  اإدخال 
لديناميكيات  وال�رصيبي  القانوين  الإطار  تكييف 
البحث وال�ضتك�ضاف والإنتاج ، من اأجل جعل ميدان  
املحروقات يف اجلزائر اأكرث جاذبية واأكرث مالئمة 

ملمار�ضة الأعمال التجارية  .
والتبادل بني  الطاقة بجودة احلوار  اأ�ضاد وزير  كما 
الدول العربية امل�ضدرة للنفط ، ويرجع الف�ضل يف 
ذلك ب�ضفة خا�ضة اإىل التنظيم الدوري لهذا املوؤمتر 
الإقليمي  اأ�ضبح حدًثا هاًما على امل�ضتويني  »الذي 
للحوار  ا�ضتثنائية  م�ضاحة  »اإنها  معتربا  والدويل« 
لبحث  وفر�ضة  واخلربات  الأفكار  وتبادل  والت�ضاور 
حيث  العربية«  الدول  بني  للتعاون  جديدة  فر�س 
تناول الوزير اأخرياً و�ضع اأ�ضواق النفط واحلاجة اإىل 
موا�ضلة جهود التعاون والت�ضاور بني اأوبك والبلدان 
غري الأع�ضاء يف منظمة اأوبك للحفاظ على توازن 
للبلدان  امل�ضرتكة  امل�ضالح  يخدم  مبا  الأ�ضواق 

املنتجة وامل�ضتهلكة.
عامة  املوؤمتر  ملحة  هذا  قيطوين يف  قدم   ولقد 
عن اإجنازات قطاع الطاقة وكذلك فر�س ال�ضتثمار 
ال�ضتك�ضاف  جهود  اأ�ضفرت  وقد  اجلزائر  يف 
يف  هيدروكربونًيا  اكت�ضاًفا   25 عن  اجلزائر  يف 
املا�ضية  الع�رص  ال�ضنوات  مدار  على  املتو�ضط 
فاجلزائر تنتج حوايل 150 مليون طن من املكافئ 
النفطي يف ال�ضنة و متتلك اجلزائر 4 جممعات للغاز 
الطبيعي امل�ضال بطاقة تبلغ 56 مليون مرت مكعب 
اإنتاجية  و  اجلزائر  لديها 6 م�ضاٍف بطاقة  �ضنوياً 
هذه  تعزيز  و�ضيتم  �ضنوياً  طن  مليون   30 عن  تزيد 
القدرة لت�ضل اإىل 50 مليون طن �ضنوياً على املدى 
يف  الطاقة  توليد  طاقة  و�ضلت  فلقد    ، املتو�ضط 
 8 بناء  يتم  وحاليا  ميغاوات   18،000 اإىل  اجلزائر 
وزيادة  الكهرباء  نظام  لتعزيز  اإنتاج جديدة  م�ضانع 
،  وبلغ  اإىل 25،000 ميغاوات يف عام 2025  الإنتاج 
معدل الكهرباء هو 99 ٪ وجتاوز معدل ات�ضال الغاز 
الطبيعي 60 ٪ على امل�ضتوى الوطني واأ�ضاف ذات 
للطاقة  رئي�ضي  برنامج  تنفيذ  يجري  املتحدث 
 22000 املطاف  نهاية  �ضينتج يف  والذي  املتجددة 
ميغاواط من م�ضادر الطاقة املتجددة بحلول عام 

.2030
  حكيم مالك

رابطة حقوق الإن�سان 

حافالت نقل التالميذ ت�ستغل يف نقل املوظفني و املعدات
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  قّيمت 
لها  تقرير  يف  اأم�س،  الإن�ضان،  حقوق 
وقاع النقل املدر�ضي بالفا�ضل، متداركة 
وجعلها  اهتمامها  رغم  ال�ضلطات  اأن 
ف�ضلت  اأنها  اإل  رهانا  املدر�ضي  للنقل 
عن  عجزت  كونها  الواقع،  اأر�س  على 
النقل املدر�ضي ومل ت�ضتطع  اأزمة  حل 
القرى  لتالميذ  النقل  حاجيات  تلبية 
الأطوار  جميع  يف  النائية  واملناطق 
التعليمية، حيث اأو�ضح املكتب الولئي 
املدر�ضي  النقل  باأن  بال�ضلف  للرابطة 
التالميذ  يواجه  عوي�ضا  م�ضكال  يبقى 
غياب  اأ�رصار  تعود  حيث  واأولياءهم، 
منها  املدر�ضي  خا�ضة  النقل  و�ضائل 
�ضعوبة  يجدون  الذين  التالميذ  على 
بالغة يف التنقل اإىل مدار�ضهم، فغيابها 
اأخذهم  على  التالميذ  اأولياء  يجرب 
للمدر�ضة، خوفا من تعر�ضهم  بنف�ضهم 
ملختلف حوادث املرور ب�ضبب �ضريهم 
مكان  اإىل  للو�ضول  طويلة  مل�ضافات 
حت�ضيلهم الدرا�ضي الذي يقل من �ضنة 
بح�ضب  النقل  م�ضكل  ب�ضبب  لأخرى 
من  التخوفات  عن  ناهيك  الرابطة، 
نتيجة  العتداءات  ملختلف  تعر�ضهم 
ناقلة  �ضباحا،  املنزل  من  خروجهم 

ان�ضغالت املعنيني باأن خمتلف �ضكان 
ال�ضلف  عينة  عرب  واملدا�رص  القرى 
اأبدوا تذمرهم ال�ضديد جتاه النقائ�س، 
على  �ضلبا  يوؤثر  ما  ذلك  اأن  م�ضيفني 
حت�ضيلهم الدرا�ضي، مطالبني ال�ضلطات 
من  املدر�ضي  النقل  بتوفري  املعنية 
اليومي  العناء  من  اأبنائهم  اإراحة  اأجل 

وامل�ضقة التي يتحملها التالميذ.
اإح�ضائيات  اإىل  الرابطة  وعادت 
توفري  بخ�ضو�س  �ضبق  فيما  الو�ضاية 
لفائدة  املدر�ضي  للنقل  حافلة   3500
التالميذ للتكفل الأمثل بتنقلهم  بقيمة 
25 مليار دينار، مع ت�ضليم 2000 حافلة 
توزع  اأن  على   ،  2018 عام  نهاية  قبل 
يف  ذلك  و  املقبل،  العام  حافلة   1500
النقل املدر�ضي،  لتعزيز خدمة  خطوة 
يف حني ت�ضاءلت الرابطة حول املعايري 
هذه  توزيع  خاللها  من  �ضيتم  التي 

احلافالت على البلديات .
النقل  حافالت  اأن  للتاأكيد  عادت  كما 
طرف  من  املمنوحة  �ضواء  املدر�ضي 
وزارة  اأو  الوطني  الت�ضامن  وزارة 
مل  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
تغطية  ي�ضمن  م�ضتوى  اإىل  بعد  ت�ضل 
الريفية  املناطق  تالميذ  لتنقل  �ضاملة 

التي  الإح�ضائيات  واأن  والنائية، 
تفتقد  املعنية  ال�ضلطات  تن�رصها 
لكثري من امل�ضداقية، كما اأن املعايري 
احلافالت  توزيع  مبوجبها  يتم  التي 
معلومة،  غري  �ضارت  البلديات  على 
بدوره  املدر�ضي  النقل  اأن  معتربة 
والبريوقراطية  املحاباة  يد  طالته 
النقل  بحافالت  الظفر  يف  والو�ضاطة 
بلديات  معظم  اأن  م�ضيفة  املدر�ضي، 
املثال عجزت عن  �ضبيل  على  ال�ضلف 
الق�ضاء على اأزمة النقل املدر�ضي رغم 
التن�ضيق مع وزارة الت�ضامن بخ�ضو�س 
ح�ضب  العجز  و�ضل  قد  و  الأمر،  هذا 
حافلة   120 حوايل  اإىل  مقربة  م�ضادر 
نقل ميكن من خاللها توفري جو مريح 
هذا  اأمام  و  النائية،  املناطق  لتالميذ 
الو�ضع فاإن املجال�س البلدية املنتخبة 
من  مالية  مبالغ  تخ�ض�س  �ضارت 
ميزانية البلدية تتعلق باإقتناء حافالت 
تاأجريها من متعاملني خوا�س عرب  اأو 
ال�ضتفادة  انتظار  يف  مربمة،  اتفاقية 
من كوطة من حافالت وزارة الت�ضامن 

الوطني .
من جهة ثانية فتحت مو�ضوع النقا�س 
وقت  يف  امل�ضلمة  احلافالت  حول 

بدورها  اأنها  اأو�ضحت  حيث  �ضابق، 
يوؤدي  ما  والأعطاب  الهرتاء  طالها 
جهة،  من  حوادث  وقوع  اإمكانية  اإىل 
جهة  من  غيابها  اأو  و�ضولها  تاأخر  و 
�ضمان  من  امل�ضكل  لينتقل   ، اأخرى 
حياة  و�ضع  اإىل  مريحة  درا�ضية  حياة 
اأن �ضائقي هذه  التلميذ يف خطر، كما 
املركبات على اعتبار اأنهم عمال على 
يخ�ضعون  ل  فاإنهم  البلديات،  م�ضتوى 
منها  املهنية  �ضارمة  انتقاء  ل�رصوط 
ب�ضمان  يتعلق  الأمر  لأن   ، النف�ضية  اأو 
نقل مريح واآمن للتالميذ ، و لقد وقعت 
حلافلة  احل�ضن  اأبو  بلدية  يف  حوادث 
تافراوت، وحادث  نقل تالميذ منطقة 

م�ضابه باملر�ضى .
بع�س  عن  الرابطة  ك�ضفت  ذلك  اإىل 
النقل  حافالت  كا�ضتغالل  التجاوزات 
املدر�ضي يف نقل العمال واملوظفني ، 
الأمر  ي�ضل  بل  الريا�ضية،  الفرق  ونقل 
ويف  والأجهزة  امل�ضتلزمات  �ضحن  اإىل 
ما  و هو  الدرا�ضي،  ذلك فرتة املو�ضم 
خ�ض�ضت  التي  لالأهداف  خرقا  ميثل 
لعل هذا  و  اجلها هذه احلافالت،  من 
اأحد اأ�ضباب كرثة الأعطاب والإهرتاء .
 �سارة بومعزة

يبدو اأن ال�سراع داخل قبة مبنى زيغود يو�سف قد اأخذ �سكال اآخر، فبعد اأن كان رئي�ض الغرفة ال�سفلى للربملان ال�سعيد بوحجة قريبا من تقدمي ا�ستقالته بعد احل�سد الهائل لنواب املوالة 
�سده ها هو اليوم يجد نف�سه اأما فر�سة اأخرى من اأجل ال�ستمرارية رغم ال�سغوطات ال�سديدة التي ميار�سها الأمني العام جلبهة التحرير جمال ولد عبا�ض عليه، لأنه وح�سب ما تروج له 

املوالة �سيعمل على جتميد ن�ساطات املجل�ض ال�سعبي الوطني اإذا ما ا�ستمر يف تعنته ومل يقدم ا�ستقالته ما يجعل العديد من املنا�سبات الد�ستورية مهددة التنفيذ يف مواعيدها.



 اجلزائر ق�ضت على الإرهاب من 
جذوره ومنابعه

�أن  �لقطاع  يف  �لأول  �مل�س�ؤول  و�أكد 
من  �لإرهاب  على  ق�ست  �جلز�ئر 
�أ�سبحت  �أنها  لدرجة  ومنابعه  جذوره 
�لكربى  �لدول  يف  به  يحتذى  من�ذج 
حتكم  مطمئنا  �مل��س�ع،  هذه  يف 
و�لإرهاب،  �لتطرف  مبلف  �ل��ساية 
وهي  �لأخرية  �ملرحلة  يف  و�لآن 
مرحلة �ل�قاية من �ل�ق�ع يف �لتطرف 
لت�عية �ل�سباب �لذين مل يعي�س�� هاته 
�لفرتة بعدم �لتاأثر بخطابات �لتطرف 
وقال وزير �ل�س�ؤون �لدينية �أن �لإ�سالم 
�أن  م��سحا  بالإرهاب،  لها  لعالقة 
�لتطرف له �لعديد من �لأ�سباب منها   
�لتمييز �لعن�رصي و �لفكري �لثقايف و 
�لتنمية وقد يك�ن  �لإق�ساء يف عملية 
�لزمن  عرب  تغذى  عقدة  من  نف�سيا 
�إيدي�ل�جية، متهما  �أو تف�سري ملبادئ 
�إ�ستغالل  مبحاولة  �لأطر�ف  بع�ض 
�لتطرف  حالة  لتربير  �لقر�آن  �آيات  

بتاأويل �آيات �لقر�آن.

تكرمي 114 اإماما �ضهيدا مبنا�ضبة 
املولد النبوي ال�ضريف

وك�سف حممد عي�سى �أنه �سيتم تكرمي  
114 �إماما �سهيد� من �مل�ساجد رف�س�� 
�أن ي�سلم�� �مل�ساجد للمغامرين �لذين 
�سح��   ، �مل�ساجد  قيمة  يعرف�ن  ل 
 ، �لبالد  �أمن  على  للحفاظ  باأنف�سهم 

ب��سليمان،  من حممد  كل  غر�ر  على 
�ل�سغري  حممد  �سميتي،  �لقادر  عبد 
�ل�سقالين، وجمال ع�سكة، وغريهم من 
�لأئمة، �لذين �سح�� بالغايل و�لنفي�ض 
من �أجل رف�سهم �إ�سد�ر فتاوي تك�ن 
تز�منا  للجز�ئر  مبثابة هدم وتخريب 
مع �مل�لد �لنب�ي �ل�رصيف و �لأ�سب�ع 
»لقد  ، قائال   �لكرمي  للقر�آن  �ل�طني 
و�مل�ؤ�س�سة  لتكرميهم  �لي�م  �لأو�ن  �آن 
�لدينية تاأخرت يف ذلك وه� ما �سيتم 

مبنا�سبة �مل�لد �لنب�ي �ل�رصيف«.
»و�حلديث  مت�سل:  �سياق  يف  م�سيفا 
عن �لت�سحيات ل ي�سمل ه�ؤلء �لأئمة 
�مل�سيحيني  لي�سمل  تعد�هم  بل  فقط 
�إبان  �جلز�ئر  يف  �غتيل��  �لذين 
�لع�رصية �ل�س�د�ء حيث �سيتم تط�يب 
تبحرين  رهبان  بينهم  من  ر�هبا   19
وياأتي  �لفتيكان  عن  ممثل  بح�س�ر 
رئي�ض  �أعطى  �ن  بعد  �لإجر�ء  هذ� 

�جلمه�رية م��فقته على ذلك«.

ت�ضخري13 جامعة فرن�ضية 
ين�ضط فيها 170 اإماما جزائريا

�لقطاع   يف  �لأول  �مل�س�ؤول  وك�سف 
»ولقد وقعت يف هذ� �ملجال �ل�سلطات 
�لفرن�سية معنا �تفاقية تعاون مت على 
�إثرها ت�سخري13 جامعة فرن�سية ين�سط 
فيها 170 �إماما جز�ئريا يعمل�ن على 
ن�رص �ل��سطية و�لعتد�ل كما يعمل�ن 
على خدمة �جلالية �جلز�ئرية بفرن�سا 
وخدمة �ملجتمع �لذي يعي�س�ن فيه«، 
ما  �لأئمة  ه�ؤلء  �أن  عي�سى  و�أ�ساف 
للدفاع  غريو�،  وما  خان��  وما  بدل�� 
و�ل��سطية  �ل�سحيح  �لإ�سالم  عن 
�لذي  �ملري�ث  يعد  لأنه  و�لإعتد�ل، 
�ل�سهد�ء يف �سياق  �أجله  �إ�ست�سهد من 
�لدينية  �ل�س�ؤون  وزير  علن  �أخر،�أ 
تخرج  عن  عي�سى  حممد  و�لأوقاف 
�لأئمة  من  �ل�سنة  هذه  دفعة  �أول 

تخ�س�ض �إمامة و�إر�ساد وهذ� يف �إطار 
�ل�س�ؤون  �أبرمتها وز�رة  �لتي  �لتفاقية 
وز�رة  نظريتها  مع  و�لأوقاف  �لدينية 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، ويتمتع 
ه�ؤلء �لأئمة مب�ست�ى جامعي ي���سل 
�مل�ست�يات  �إىل  تدرجه  �لإمام  فيه 
�لعليا �جلامعية �لأخرى وك�سف �ل�زير 
�ملرجعية  ملناق�سة  ور�سات  فتح  عن 
�أكت�بر  �سهر  يف  �جلز�ئر  يف  �لدينية 
من  للجميع  �لباب  فيه  �سيفتح  و�لذي 

�أجل مناق�سة هذه �ملرجعة.
وعاد حممد عي�سى �إىل ملف �لإرهاب 
�أن  ��ستطاعت  �جلز�ئر  �ن   »: قائال 
وهي  و�جتثاثه  �لإرهاب  على  تق�سي 
منه وجتربة  �ل�قاية  تعمل على  �لي�م 
�جلز�ئر يف هذ� �ملجال جعلت منها 
مق�سد� لعدة دول وجهات لال�ستفادة 
»�لتجربة  �أن  و�أ�ساف  �لتجربة  ونقل 
�حلد  تت�قف عند هذ�  �جلز�ئرية مل 
دول  جعال  و�سد�ها  جناحها  �ن  بل 
على  منها  �ل�ستفادة  تريد  �أخرى 
غر�ر �أملانيا و�يطاليا وحتى �ل�ليات 
تبنت  �لتي  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ملجال  هذ�  يف  �جلز�ئرية  �لتجربة 
كاتب  من�سق  زيارة  ذلك  و�لدليل على 
مبكافحة  �ملكلف  �لأمريكية  �لدولة 
�لإرهاب للجز�ئر من �جل و�سع �إطار 
عملي يف هذ� �خل�س��ض«ويف معر�ض 
�أبرز  �لأوقاف  قطاع  عن  حديثه 
�لقطاع  �أهمية  عي�سى  حممد  �ل�زير 
و��سرتجاع �لأمالك �ل�قفية �لزر�عية 
و�لفالحية وغريها وفتح هذ� �ملجال 
ما  وه�  �خل���ض  �مل�ستثمرين  �أمام 

�سي�ساهم يف �إنعا�ض �لف�ساء �ل�قفي.

 ك�سف وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لعلمي �لطاهر حجار، عن ت�ظيف 
نح� 3 �آلف �أ�ستاذ جامعية  لل�سنة 
2017/2018  وقال  �جلامعية 
��ستماع  �أم�ض خالل جل�سة  حجار 
و�لتعليم  �لرتبية  جلنة  �أمام 
�لأ�ساتذة  عدد  �أن  �لأمة  مبجل�ض 
�أ�ستاذ  �ألف   63 �سيبلغ  �جلامعيني 
عملية  من  �لنتهاء  بعد  جامعي، 
�ل�سنة  لهذه  �ملربجمة  �لت�ظيف 
�لأ�ساتذة  عدد  �أن  �ل�زير   و�أ�سار 
�جلامعيني ت�ساعف باأكرث من �أربع 

�أن كان �سنة 1999 يف  بعد  مر�ت، 
كما  فقط  �أ�ستاذ  �ألف   17 حدود 
ك�سف وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
تر�جع  �لطع�ن  حجم  �أن  �لعلمي  
مبا ل يقل عن 100 �ألف طعن وه� 
يف  �لر�سا  ن�سبة   �رتفاع  يعني  ما 

�لت�جيه  �لأويل �إىل 82 باملائة.
�أما فيما يخ�ض نتائج �ملا�سرت �لتي 
كان مربجما �لإعالن عن نتائجها 
و�لتي  �ملا�سي   �ل�سهر  من   28
�أو�سح  تاأخر �لإعالن عن نتائجها 
�جلامعات  بع�ض  هناك  �أن  �ل�زير 

�لنتائج  عن  �لك�سف  يف  �رصعت 
لأن �مللفات تعالج على م�ست��ها، 
 308.710 ت�سجيل  مت  باأن  مذكر� 

مرت�سحا.
�أزيد  فتح  �لقطاع  �أن  �ل�زير  وقال 
يف  بيد�غ�جي  مقعد   6200 من 
ط�ر �لدكت�ر�ه، و�لتي �سجل بها ما 

يقارب 53.481 مرت�سح.
�إنه  حجار  قال  �أخرى  جهة  ومن 
مبر�جعة  تتكفل  جلنة  تن�سيب  مت 
خريطة �لتك�ينات ت�سم عدد� من 
�لأ�ساتذة �لباحثني ي�سع�ن لتح�سني 

�لتاأهيل �ملهني للخريجني وتعزيز 
�لتعليم  وزير  و�أبرز  ت�سغيليتهم  
مر�جعة  يف  �لقطاع  �رصوع  �لعايل 
برنامج �لتك�ين �ملتعلق بتخ�س�ض 
�لطب لتكييفه مع متطلبات �ملهن 
�لعلمية  �لتط�ر�ت  مع  ليتما�سى 
�لدويل،  �مل�ست�ى  على  �حلا�سلة 
�لتك�ين  م�سامني  حتيني  مت  حيث 
و�لثانية  �لأوىل  بال�سنة  �خلا�ض 
كافة  حتيني  �نتظار  يف  جامعي 

�لرب�مج. 
 ف.ن�ضرين

للمديرية  �لعام  �لأمني  من  كل  �أ�رصف 
�لعامة لالأمن �ل�طني ومدير �ل�ستعالمات 
�ل�طني،  لالأمن  �لعامة  للمديرية  �لعامة 
ل�رصطة  �جله�ية  �ملفت�سية  مبقر  �أم�ض  
جه�ي  لقاء  �فتتاح  على  ب�هر�ن  �لغرب 
لل�رصطة  �لعملياتية  لقادة �مل�سالح  م�جه 
�للقاء  هذ�  يندرج  �لغرب.  لناحية 
مع  �لت���سل  تعزيز  �إطار  يف  �لت�جيهي 

�مل�سالح �لعملياتية لتقييم �لعمل �مليد�ين 
�ل�رصطي  �لعمل  �أد�ء  جمال  يف  �ل�رصطي 
مبا  �ل�طني،  �مل�ست�ى  على  �مليد�ين 
�ملطل�بة  بالفعالية  و  بال�ستجابة  ي�سمح 
باتت  �لتي  �لر�هنة  �لأمنية  للتحديات 
�ل�قائية  �ملقاربة  على  �لرتكيز  تفر�ض 
�جلرمية.  �أ�سكال  لكل  و�لت�سدي  �ل�ساملة 
�رصورة  على  للتاأكيد  �سانحة  يعد  كما 

�لأمني  بالأد�ء  لالرتقاء  �جلهد  م���سلة 
�إىل م�ست�ى تطلعات �مل��طنني، يف �طار 
لالمن  �لعامة  للمديرية  �جلديدة  �لروؤية 
�ل�طني يف جمال �أد�ء �ملهام، مع �لرتكيز 
باعتباره  �لب�رصي  �مل�رد  فعالية  على 
ورقة  عليها  تبنى  �لتي  �لأ�سا�سية  �حللقة 
�لتك�ين  بدعم  وذلك  �جلديدة   �لطريق 
�ملت���سل من �أجل تقدمي خدمة ر�قية يف 

ظل �حرت�م مبادئ حق�ق �لإن�سان.  
ممثال �ل�سيد �ملدير �لعام لالأمن �ل�طني، 
�إعادة  �رصورة  على   باملنا�سبة  �أحلا 
�لعامة  �لإ�ستعالمات  دور  و مت�قع  تركيز 
�ل�طني  لالأمن  �جلديدة  �ل�سيا�سة  وفق 
�لد�ست�رية  �ملهام  ميد�نيا  جت�سد  �لتي 
و  �مل��طن  و هي حماية  �ل�طني   لالأمن 

�ملمتلكات.

وزير ال�ضوؤون الدينية حممد عي�ضى يوؤكد

الطاهر حجار 

املديرية العامة للأمن الوطني

اإميان لوا�س

عزل عدد من الأئمة ب�سبب 
التطرف و خطاب الكراهية

توظيف 3000 اأ�ستاذ جامعي هذه ال�سنة

لقاء جهوي موجه لقادة امل�سالح العملياتية لل�سرطة لناحية الغرب
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.          تكرمي  114 اإماما �سهيدا مبنا�سبة  املولد النبوي ال�سريف

 التن�ضيقية الوطنية لأ�ضاتذة
 العلوم الإ�ضلمية توؤكد:

هنالك نية وا�سحة ل�سرب 
مواد الهوية من قبل الو�ساية

املنظمة الدوليـة للإ�ضلح اجلنائي املكتب 
الإقليمي لل�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا

تثمني جمهودات عمل الهيئة 
الوطنيـة حلماية وترقية 

الطفولة يف اجلزائر 

لأ�ساتذة  �ل�طنية  �لتن�سيقية  نددت 
بالأ�ساليب  �لإ�سالمية  �لعل�م 
�ملنتهجة من قبل �ل��ساية ب�سبب ما 
�له�ية،  م��د  �رصب  يف  نيتها  �سمته 
تقلي�ض  على  عمدت  �أن  بعد  وهذ� 
عرب  �ملادة  هذه  �أ�ستاذة  ملنا�سب 
حني  يف  �ل�طن،  ثان�يات  خمتلف 
وزيرة  و�سف  رف�سها  على  �سددت 
�لإ�سالمية  �لعل�م  لأ�ستاذة  �لرتبية 

باأ�سحاب �لن��يا �ل�سيئة.
حت�ز  بيان  عرب  �مل�سدر  ذ�ت  وقال 
»�ل��سط« على ن�سخة منه باأن و�سف 
بن  بن  ن�رية  �ل�طنية  �لرتبية  وزيرة 
�لإ�سالمية  �لعل�م  لأ�ساتذة  غربيط 
باأ�سحاب �لنية �ل�سيئة  بالكارثة، حيث 
قال:« نرف�ض رف�سا قاطعا ت�رصيحات 
فيها  و�سفت  �لتي  �لرتبية  وزيرة 
باأ�سحاب  �لإ�سالمية  �لعل�م  �أ�ساتذة 
))�لن��يا �ل�سّيئة(( يف ردها على �س�ؤ�ل 
متابعا:«  �لتن�سيقية«،  �ل�سحفية ح�ل 
�لت�رصيحات  يف  بالرتقاء  نطالب 
�لدولة �جلز�ئرية،  �حرت�ما ملنا�سب 
�لعل�م  �أ�ساتذة  �أن ي��سف  يعقل  فهل 
ل�سئ  ل  �لأو�ساف  بهذه  �ل�سالمية 
�إل لأنهم قال�� ل حلذف م��د �له�ية 
من �ملدر�سة �جلز�ئرية »،  ومن جهة 
�رصورة  �إىل  �لتن�سيقية  دعت  �أخرى 
�لتجاهل  ووقف  �لعاجل،  �للتفاف 
�لعل�م  �أ�ساتذة  ملطالب  �مل�ستمر 
بيانات  عرب  �مل�سجلة  �لإ�سالمية 
�لتن�سيقية �ل�سابقة، فيما نددت ذ�ت 
�لنقابة بكل �أ�ساليب �ملتعمدة ح�سب 

�ل�طنية  �له�ية  م��د  ل�رصب  و�سفها 
ما  وخا�سة  �لرتب�ية  �ملنظ�مة  يف 
�لعل�م  �أ�ساتذة  منا�سب  له  تعر�ست 
خمتلف  عرب  �ل�سنة  هذه  �لإ�سالمية 
ثان�يات �ل�طن من تقلي�ض غري مربر 
�لإ�سالمية  �لعل�م  �إ�سناد  وباملقابل 
وليات،  عدت  يف  �لفل�سفة  لأ�ساتذة 
على  �سارخ  �لبيان  ي�سيف  تعد  يف 
فتح  وحتى  و�لتعليمات،  �لق��نني  كل 
مقايي�ض  خارج  لبع�سهم  منا�سب 

�خلريطة �لرتب�ية.
�أ�ساتذة  تن�سيقية  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�إىل  ر�حت  �لإ�سالمية   �لعل�م 
ما  ��ستنكرت  ملا  ذلك  من  �أكرث 
باأ�ساليب  �لتهمي�ض  و�سفتها 
و�ل�سغ�طات  و�لتخ�يف  و�لقمع 
�سد  �لرتبية  وز�رة  �عتمدتها  �لتي 
رئي�سها،  ل�سيما  �لتن�سيقية  �أ�ساتذة 
�مل�سدر  ي�سيف  منها  حماولة  يف 
هذه  م��سحا  �س�تها،  لإ�سكات  ذ�ته 
م�سا�سا  يعترب  �لأمر  هذ�  �لنقطة:« 
�لتي  �لنقابية  باحلريات  �رصيحا 
�لدولية  �مل��ثيق  و  �لد�ست�ر  �أقرها 
رئي�ض  �إىل  نت�جه  �ل�ساأن  هذ�  ويف   ،
ل��سح  �لعاجل  بالتدخل  �جلمه�رية 
�لتن�سيقية  باأ�ساتذة  لتحر�ساتها  حد 
�أ�ساتذة  طالبت  حني  يف  ورئي�سها«، 
�لعل�م �لإ�سالمية لعقد لقاء�ت ولئية 
عاجلة وحتديد �أربع لقاء�ت جه�ية ، 
ق�سنطينة ، �لعا�سمة ، وهر�ن، غرد�ية 

، تختتم مبجل�ض وطني حا�سم.
علي عزازقة

بفندق  �ملحا�رص�ت  قاعة  �حت�سنت 
فعاليات  �لعا�سمة  باجلز�ئر  �ملركري 
�ل�طني ح�ل »تعزيز �مل�ساركة  �للقاء 
يف حماية �لطفل يف �جلز�ئر«�مل�سادف 
�أ�رصفت  �لذي  30�سبتمرب من كل �سنة 
�ل�طنيـة حلماية  �لهيئة  تنظيمه  على  
،حيث  �جلز�ئر  يف  �لطف�لة  وترقية 
�لي�م  �إحياء  مبنا�سبة  للقاء  هذ�  ياأتي 
�لعربي للطفل ، �أين تطرقت �ملف��سة 
�ل�طنية �ل�سيدة مرمي �رصيف �إىل �إبر�ز 
يف  �مل�ساركة  تعزيز  يف  �لهيئة  دور 
حماية �لطفل وكذ� خمتلف �لن�ساطات 
�ل�طني  �ل�سعيد  على  بها  تق�م  �لتي 
�مل�رد  تك�ين  ترقية  ل�سيما  و�لدويل 
�لتابعة  �لأ�سالك  ملختلف  �لب�رصي 
للم�ؤ�س�سات �لر�سمية كق�ساة �لأحد�ث 
�لأمن  م�سالح  و�إطار�ت  �أع��ن   ،
�ل�طني وكذ� ممثلي �ملجتمع �ملدين 
وترقية  حماية  جمال  يف  �لنا�سطني 
�لطف�لة ،ومن �أجل تثمني �ملجه�د�ت 
�سبكة  �إن�ساء  مت  �مليد�ن  �ملبذولة يف 
م�ست�ى  على  �جلز�ئريني   �لإعالمني 
و�إعالميني  �سحفيني  �لهيئة ممثلة يف 
�سبكة  �إحد�ث  على  �لعمل  وكذ�   ،.
لتعزيز  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  
�ملف��سة  وقفت  كما   ، �لطفل  حق�ق 
�إجنازه وما �سيتم  �ل�طنية على ما مت 
جمال  يف  م�ستقبال  له  �لتخطيط 
�لف�سلى  �مل�سلحة  وتغليب  �حلماية 

بالعمل  ترتقي  بر�مج  ب��سع  للطفل 
  . �لطف�لة   وترقية  حلماية  �جل��ري 
قيا�سية  م�ساركة  �للقاء  هذ�  عرف  و 
�لدولية  �ملنظمات  وممثلي  خلرب�ء 
حيث  �لربيطانية  �ل�سفارة  ممثل  وكذ� 
�أثنى �ملدير �لإقليمي ملنظمة �لدولية 
على  �سبانة  حممد  �جلنائي   �إ�سالح 
�لذي تق�م به �جلز�ئر  �لريادي  �لدور 
�لطف�لة  وترقية  حماية  جمال  يف 
بحق�ق  تعنى  وطنية  هيئة  باإحد�ث 
�لطفل �لذي يعزز مكانتها بني �لدول ، 
كما �أ�ساد مايكل كريني�سكرتري �ل�سفارة 
يجب  �أنه  على  �أكد  �لذي  �لربيطانية 
و�لأعمال  باملجه�د�ت  �لعرت�ف 
�مليد�نية �لتي تق�م بها �لهيئة �ل�طنية 
حلماية وترقية �لطف�لة  وكذ� خمتلف 
تعنى مب��س�ع  �لتي  �لدولة  م�ؤ�س�سات 
حق�ق  ترقيـة  ومنها  �لطفل  حماية 
�لإن�سان يف �جلز�ئر باعتبارها من�ذجا 
�للقاء  �أ�سغال   كما عرفت    ، ذلك  يف 
متح�رت  مد�خالت  عدة  �ل�طني 
ح�ل �لإطار �لدويل حلق�ق �لطفل �أين 
�لرطروط  ف��ز  �لدويل  �خلبري  تطرق 
و�لق��نني  بامل��ثيق  �لتعريف  �إىل 
و�ملعاهد�ت �لدوليـة �لتي تلزم فر�ض 
وجترب  خطر  يف  للطف�لة  �حلمايـة 
�لإتفاقيات  هذه  تنفيذ  على  �لدول 
برتقية  �ملتعلقة  �لقان�نية  و�لن�س��ض 

حق�ق �لطفل .

اإعرتف وزير ال�ضوؤون الدينة والأوقاف حممد عي�ضى اأن بع�س الأئمة تاأثرو بخطابات ال�ضتات و التفريق و الكراهية لدعاة مواقع 
التوا�ضل الجتماعي، كا�ضفا اأنه ثم  اإبعاد الكثري من الأئمة من املنابر ب�ضبب خطاب الكراهية منذ �ضنة 2015، وهذا يف اإطار حماربة 

خطاب التمييز والتطرف و ال�ضتات الذي ين�ضر اخللف بني املجتمع، واأو�ضح حممد عي�ضى الأم�س عند حلوله �ضيفا على فروم الإذاعة 
اأن اإنزال الأئمة من املنابر جاء نتيجة تاأثرهم ببع�س الدعاة ومواقع التوا�ضل الجتماعي، موؤكدا اأن اجلزائر ت�ضعى اإىل العودة اإىل 

اإ�ضلمها الو�ضطي، موؤكدا على حر�س الدولة على مكافحة هذه الظاهرة من خلل اإعادة التكوين و الر�ضكلة.
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اأوهماه على م�ضاعفة املبلغ عن 
طريق حتويله للعملة ال�ضعبة

احلب�س النافذ لرعيتني 
 اإفريقيني ن�سبا  على 

عامل بور�سة بناء 
املداولة  بعد  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  �سلطت 
حق  يف  نافذا  حب�سا  اأ�سهر   3 عقوبة  القانونية 
بور�سة  بالن�سب على عامل  قاما  اإفريقيني  رعيتني 
بناء بدايل اإبراهيم غرب العا�سمة وجرداه من مبلغ 
اإيهامه على م�ساعفة املبلغ  بعد  �سنتيم  90 مليون 

�سالف الذكر و حتويله لعملة اليورو .
قبل م�سالح  الرعيتني من  توقيف   وقد جرى  هذا 
ال�سحية  قيدها  التي  ال�سكوى  على  بناءا  الأمن 
على  تعرف  اأنه  فحواها  يف  جاء  ،والتي  اأمامهم  
توطدت  اأين  البناء  بور�سة  عمله  بحكم  املتهمني 
عليه  وعر�سا  العمل  �ساعات  خالل  بينهم  العالقة 
بالعملة  مايل  مبلغ  حتويل  وهي  مغرية  �سفقة 
دون  م�ساعفته  وبالتايل  ال�سعبة  للعملة  الوطنية 
اأدنى جهد وبحكم طمعه و ثقته بهما منحهما مبلغ 
بع�س  على  زيادة  مدخراته  من  �سنتيم  مليون   90
ولدى   ، معارفه  بع�س  من  اإقرت�سها  التي  النقود 
اإ�ستيالمه لالأموال  اأجل  الوقت وحلول  مرور بع�س 
وب�سبب متاطل املتهمني يف تنفيذ وعودهما اإرتاب 
ملركز  فتوجه  ال�سكوك،  بع�س  راودته  و  لأمرهما 
حمكمة  خطة  وبعد  الوقائع  ب�رسد  وقام  الأمن 
ر�سمتها لهما م�سالح الأمن مبعية ال�سحية مت اإلقاء 
القب�س عليهما متلب�سان بحيازة م�ساحيق غريبة و 
ق�سا�سات ورقية مهيئة للتزوير مع بع�س املعدات 
امل�ستعملة يف عمليات التزوير و الإحتيال مت العثور 
عليها داخل منزلهما بعد تفتي�سه بناءا على اإذن من 
وكيل اجلمهورية ، ليتم بذلك حتويلهما على حمكمة 
احلال بجرم الن�سب والحتيال وحيازة مواد لتزوير 
خالل  نفيا  حيث   ، �رسعية  الغري  والقامة  النقود 
مواجهتهما لهيئة املحكمة ما ن�سب لهما من وقائع 
على  ين�سبا  مل  اأنهما  املرتجم  ل�سان  على  ك�سفا  و 
ال�سحية و اأن ت�رسيحاته حم�س اإفرتاء والدليل على 
اأحد  جهته  من   ، املحاكمة  جل�سة  عن  غيابه  ذلك 
بطريقة  الوطن  داخل  باقامته  اعرتف  املتهمان 
ت�سلل  باأنه  واأكد  الوطني  الرتاب  على  �رسعية  غري 
اجلنوبية  الربية  احلدود  عرب  الوطنية  لالأرا�سي 
للبحث عن عمل و الأمان ، ليطالب بذلك من جهته 
نافذا  حب�سا  عام  عقوبة  توقيع  العام  احلق  ممثل 

وغرامة مالية بقيمة 100 األف دج .
ل/منرية

�ضيدي بلعبا�س

حجز  2300 قر�س مقلد 
ومعدات للتقليد 

متكنت قوات ال�رسطة بالفرقة القت�سادية واملالية 
خا�س  عتاد  حجز  من  بلعبا�س  �سيدي  ولية  باأمن 
بالإعالم الآيل ، قوات ال�رسطة متكنت على اإثر هذه 
م�سغوط  قر�س   2300 من  اأكرث  حجز  من  العملية 
وعدد اأجهزة خا�سة بعتاد الإعالم الآيل على غرار 
الأجهزة  من  وغريها  طباعة  اآلت  ن�سخ،  اأجهزة 
امل�سغوطة  الأقرا�س  وتقليد  ن�سخ  يف  امل�ستعملة 
القت�سادية  الفرقة  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
واملالية باأمن الولية اإىل عمليات مراقبة للمحالت 
امل�سغوطة  الأقرا�س  ببيع  املخت�سة  التجارية 
املحالت  باأحد  املراقبة  نتائج  اأف�ست  حيث   ،
قر�س   1700 �سبط  اإىل  املدينة  و�سط  املتواجدة 
م�سغوط مقلد ، 500 قر�س م�سغوط فارغ ، اآلت 
اأقرا�س  نا�سخات   09  ، الأنواع  طباعة من خمتلف 
م�سغوطة، 03 ذاكرات حية خارجية، اأغلفة اأقرا�س 
بهذا  اخلا�سة  والأدوات  الأجهزة  وغريها  جاهزة 
ال�ساأن، يف حني مت �سبط 125 قر�س م�سغوط مقلد 

مبحل ثاين �س.�سهيب

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  �ستفتح  
املقبل  اأكتوبر   22 بتاريخ  بالعا�سمة 
تورطت  حمرتفة  لن�سابة  اأخر   ملف 
على  اأر�سية  قطع  مبلكية  بالتالعب 
لأقاربها  ملك  م�سو�س  ببني  ال�سيوع 
ت�رسفت  و  �سخ�سا   18 عددهم  البالغ 
اأ�سخا�س  لثالثة  بالبيع  خل�سة  بها 
طريق  عن  اأدرجت  اأن  بعد  غرباء 
بتواطوؤ مع  الورثة  بع�س  التزوير موت 

والدتها و�سقيقتها  .
ح�سب  وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
لدى  املتوفرة  الأولية  املعلومات 
ل�سكوى  تعود    ، الو�سط«   « جريدة 
جوان  ب�سهر  مدين  باإدعاء  م�سحوبة 
2017 قيدها الورثة اأمام ال�سيد قا�سي 
قريبتهم  �سد  احلال  حمكمة  حتقيق 
وهي املتهمة الرئي�سية يف ملف احلال 
قامت  التي  �سنة   52 العمر  من  البالغة 
اأحد  من  اكت�سفوه  ما  ح�سب  وعلى 

الورثة  بعقار  بالت�رسف  خ�سومها 
الكائن مقره ببني م�سو�س وبيعه لغريب 
مبوجب فري�سة مزورة مت فيها اإق�ساء 
وريثتني واإدراج اأخرى على اأنها متوفاة 
اأجل  من  احلياة  قيد  على  اأنها  رغم 
ت�سهيل تنفيذ اجلرمية با�ستغالل وكالة 
توثيقية  م�سبوهة وهذا اأن �سلموها لها 
لبيعها وت�سليمهم النقود ، كما تبني من 
خ�سم التحريات و على ح�سب ما جاء 
قاموا  الورثة  اأن  ال�سكوى  م�سمون  يف 
بتحرير وكالة توثيقية لالأم »ز،خديجة 
» املكناة »حنيفة«موؤرخة يف 19�سبمرب 
املوثقني  اأمام  متثيلهم  اجل  2006من 
بيع  عقد  على  الإم�ساء  اأجل  من 
القطع  امل�ساعة يف  العقارية  حقوقهم 
تتمثل  م�سو�س  ببني  الكائنة  الأر�سية 
مب�سلحة  امل�سجلة  الأوىل  الأر�س  يف 
209ذات  رقم  حتت  الأرا�سي  م�سح 
500اآر  م�ساحتها  اأحرا�س  طابع 
ع�رسون  م�ساحتها  والثانية  و30�سنياآر 
العار�سون  قام  55�سنتيار،وبعدها  اآر 
8اوت  خالل  الوكالة  ذات  بتحرير 

و�سقيقها  بهية«  »�س.  من  لكل   2007
»فوزية« والتي ا�ستغلتها تلك الأوىل يف 
امل�ساعة  العقارية  ملكية احلقوق  نقل 
الأوىل  التوثيقية  الوكالة  مبوجب 
،وذلك  بف�سخها  قاموا  الورثة  اأن  رغم 
ببيعها  قامت  التي  والدتها  مع  بتواطوؤ 
اأحرا�س  طابع  ذات  امل�ساعة  الأر�س 
يف  موؤرخ  توثيقي  بيع  عقد  مبوجب 
باملحافظة  وامل�سهر  15مار�س2010 
28اكتوبر2010،حيث  بتاريخ  العقارية 
بعد  »�س.ب«  الرئي�سية  املتورطة  اأن 
من  الأر�س  اأخرجت  البيع  عملية 
�سادر  ق�سائي  حكم  مبوجب  ال�سيوع 
مت  بتاريخ16دي�سمرب20122الذي 
العقاري  احلفظ  مديرية  يف  اإيداعه 
فيه  مت  2015والذي  17اوت  بتاريخ 
حتديد ح�سة الورثة ب 3343مرت مربع 
،ليتبني اأنه مت الت�رسف يف العقار حمل 
نزاع وبيعه ل�سخ�س غريب مقابل مبلغ 
اإ�سهاره  تاريخ  بذات  دينار  20مليون 
وذلك مبوجب  العقارية  يف املحافظة 
الأر�س  رهنته  ،حيث  بوفاء  بيع  عقد 

ثم اأعادت رهنها للمرة الثانية لقريبه، 
ليقوموا بعد اكت�سافهم لالأمر بالتوجه 
اأين  وديا  الو�سع  ت�سوية  وحماولة  لها 
ملياري  بقيمة  �سيكا  حينها  �سلمتهم 
للمخال�سة  قدموه  ان  بعد  تبني  �سنتيم 
ويقرروا  ر�سيد،  دون  باأنه  البنك  امام 
اإ�سدار  بق�سية  �سكوى  رفع  حينها 
ال�سكاوى  باقي  مع  ر�سيد  دون  �سيك 
والتزوير  والحتيال  بالن�سب  املتعلقة 
حمررات  يف  املزور  وا�ستعمال 
املنجزة  التحريات  بينت  كما  ر�سمية، 
احلال  ملف  يف  الرئي�سية  املتهمة  اأن 
عدة  يف  متورطة  مواليد1965  من 
ق�سايا اإجرامية منوعة تتعلق باإ�سدار 
،الن�سب  ر�سيد  دون  من  �سكوك 
املزور  وا�ستعمال  والحتيال،التزوير 
عليها  واأدينت  العملة  تزوير  وكذا 
ال�سنوات  منذ  للحرية  �سالبة  بعقوبات 
 ،   2009 غاية  2001اإىل  بني  املمتدة 
نافذا  حب�سا  �سنوات   3 عقوبة  اآخرها 
بعام 2017 عن تهمة اإ�سدار �سيك دون 

ر�سيد .  

ل/منرية

املجل�س  من  اأع�ساء   10 هدد 
ال�سعبي البلدي لبلدية مرحوم بولية 
اإجراءات  باتخاذ  بلعبا�س  �سيدي 
التماطل يف  ب�سبب  وقانونية  اإدارية 
تنفيذ قرارا املجل�س القا�سي بهدم 
وذلك يف  القدمي  البلدية  �سور مقر 
البلدية  رئي�س  موجهة  اإىل  ر�سالة 
من  واملحلية  الولئية  وال�سلطات 
هذا  وتنفيذ  ال�رسيع  التدخل  اجل 
القرار جتنبا للعواقب الوخيمة التي 
وطالبوا  ذلك  وراء  من  تنجر  قد 
املجل�س  قرارات  تنفيذ  بحتمية 
م�سداقية  ولها  نافذة  تكون  حتى 

طبقا للقانون
القرار  تنفيذ  يف  للتاأخر  ونظرا   اإذ 
املن�رسم  اأوت   15 يف  املوؤرخ 
على  بناء  ال�سور  هدم  املت�سمن 
ال�سعبي  املجل�س  اجتماع  حم�رس 

 12 يف  املوؤرخ   15 رقم  البلدي 
املعاينة  حم�رس  وكذا   2018/08/
جلنة  طرف  من  اليوم  نف�س  يف 
حتمية  على  يلح  تقنية  والذي 
وا�ستعجايل  كلي  ب�سكل  هدمه  
الأدراج  حبي�س  ظل  هيهات  لكن 
يفتقد  املذكور  واأن اجلدار  خا�سة 
املطلوبة  التقنية  املعايري  لأب�سط 
اآيال  جعله  ما  املخت�سني  ح�سب 
عند  يقع  وانه  خا�سة  لل�سقوط 
تقاطع الطريقني الوطنيني رقم 104 
والذي  املدينة  و�سط  يف    109 و 
بات  �سنوات اجلمر  بناوؤه خالل  مت 
واملواطنني  املارة  �سالمة  يهدد 
اأمام  مرة  كل  هناك  املتجمعني 
دفع  الذي  الأمر  ،وهو  املقاهي 
ودق  للتحرك  املحلية  باجلمعيات 
هدمه  اأجل  من  اخلطر  ناقو�س 

بطريقة اإ�ستعجالية جتنبا لأي كارثة 
كانت املنطقة يف غنى عنها كونه ل 
اخلر�سانة  من  اأعمدة  على  يحتوي 
يف  اآنذاك  و�سعه  ومت  امل�سلحة 
تعرفها  كانت  خا�سة  اأمنية  ظروف 
املنطقة ،حيث اأن ارتفاعه يقدر ب 
5 اأمتار من اأجل حماية امل�سوؤولني 
الذين تداولوا تباعا على ال�سكن فيه 
منذ تلك اللحظة وكان قد �سهد عدة 
بفعل احلوادث املتكررة  ت�سدعات 
�سيارات  ا�سطدام  جراء  من 
و�ساحنات بهذا اجلدار ،ويف ر�سالة 
طالب  املدين  املجتمع  ممثلي 
هوؤلء  باإزالة اجلدار واإعادة البناية 
اجلمايل  الوجه  وكذا  طبيعتها  اإىل 
لها ،حيث كان حمل احلائط �سياج 
البناية  بداخل  لزالت  واأ�سجار 
ال�سنوات  يف  منها  جزء  حتول  التي 

الأخرية اإىل مكاتب لبع�س الإدارات 
على غرار الري والتعمري ..يف حني 
اجلزء الأكرب حتول منذ الت�سعينات 
الدائرة  لرئي�س  اإقامة  مقر  اإىل 
البلديات  روؤ�ساء  ملختلف  وبعدها 
مرحوم  بلدية  على  تعاقبوا  الذين 
مواطنو  ياأمل  ذاته  ال�سياق  ،ويف 
الو�سية  اجلهات  من  املنطقة 
وخا�سة املنتخبني اأن يفوا بوعودهم  
التي قطعوها يف احلملة النتخابية 
وتو�سعة  اجلدار  بينها  هدم  من 
يف  دوران  نقطة  وو�سع  املكان 
يعطي  �سياج  وو�سع  املدينة  و�سط 
طابعا جماليا بدل ذلك ال�سور الذي 
اأو  ال�سجون  ي�سبه  ما  اإىل  حولها 
حتويلها اإىل مرافق عمومية لزالت 

املنطقة بحاجة اإليها 
�س.�ضهيب

بلدية مرحوم ب�ضيدي بلعبا�س

10 اأع�ساء يطالبون بهدم �سور مقر البلدية 
القدمي ويهددون باإجراءات قانونية

راح �ضحيتها 18 �ضخ�ضا

 حمتالة اأوقعت باأقاربها و انتزعت

 منهم عقارات  ببني م�سو�س
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ال�شكاوى  من  الع�رشات  اأبدت 
والعرائ�ض االحتجاجية املرفوعة 
راأ�شها  وعلى  العليا  لل�شلطات 
واجلماعات  الداخلية   وزارة 
ال�شديد  امتعا�شها  عن   ، املحلية 
من�شب  يف  ال�شيا�شي   الفراغ  من 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض 
الذي اثبت عجز كبري يف لعب دوره 
مبعية  منطقه  وفر�ض   ، الرقابي 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ض  جلان 
�شواء  الثقيلة  امللفات  جدولة  يف 
العادية  الدورات  ا�شغال  �شمن 
خالل  املربجمة  تلك  او  االأخرية 
غرار  على   ، احلايل  اأكتوبر  �شهر 
احتقان وغليان اجلبهة االجتماعية 
الو�شعية  بخ�شو�ض  املحلية 
املتدهورة ب�شكل م�شتمر يف ملف 
ال�شحة الذي يئن حتت وطاأة غياب 
طبية  اأطقم  غياب  و  االخ�شائيني 
و�شبه طبية موؤهلة للتكفل باحلاالت 
احلرجة خا�شة بعد اح�شاء ارتفاع 
مرعب ملعدالت الوفيات بالت�شمم 
حالة   1800 باإح�شاء  العقربي 
ت�شمم من بينهم 06 حاالت وفيات . 
اأما بخ�شو�ض ملف ال�شكن فال تزال 
تعي�ض  املحلية  االجتماعية  اجلبهة 

على وقع �شفيح �شاخن ب�شبب التاأخر 
القوائم  على  االإفراج  يف  مربر  غري 
ح�ش�ض  من  للم�شتفيدين  االأ�شمية 
االيجارية  االجتماعية  ال�شكنات 
العمومية والتجزئات العقارية ، حيث 
باملجل�ض  ال�شعب  ممثلي  يبدي  مل 
مثل  من  موقفهم  الوالئي  ال�شعبي 
غليان  ،اأججت  جتاوزات  هكذا 
نف�ض   ، املحلية  االجتماعية  اجلبهة 

الذي  الت�شغيل  بالن�شبة مللف  ال�شيء 
اأن  االإ  موقوتة  قنبلة  اعتباره  رغم 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض 
اأنه  و  وا�شح حتى  له موقفه  يكن  مل 
يق�شي  قرار  اتخاذ  نف�شه   يكلف  مل 
�شمن  امللف  هذا  جدولة  ب�رشورة 
ا�شغال الدورة العادية املرتقبة خالل 
االأيام القليلة القادمة ، وهذا ان دل 
وجود  على   يدل  فاإمنا  �شيء  على 

التنمية  معادلة   يف  مفقودة  حلقة 
واملجل�ض  التنفيذية  الهيئة  بني  
ال�شعبي الوالئي . من جهة ثانية فقد 
اع�شاء  اأن  مطلعة  م�شادر  اأ�رشت 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ض  جلان  و 
بورقلة منهمكون بانتخابات ال�شينا ، 
لت�شبح الوعود التي اطلقوها خالل 
حرب  جمرد  االنتخابية  حمالتهم 

على ورق �رشعان ما تبخرت .

نفت م�شالح والية ورقلة ، ما مت الرتويج 
م�رشوع  عن  التجميد  رفع  حول  له 
بالتاأكيد  مكتفية   ، اجلامعي  امل�شت�شفى 
على حر�شها الدائم يف متابعة االلتما�ض 
لرفع  املركزية  لل�شلطات  املرفوع 
التجميد على الغالف املايل املخ�ش�ض 
ال�شحي  املك�شب  هذا  وجتهيز  الإجناز 

الهام .
م�شالح  من  مطلعة  م�شادر  اأكدت 
رفع  اأن  »الو�شط«  ليومية   ، ورقلة  والية 
التجميد على الغالف املايل املخ�ش�ض 
اجلامعي  امل�شت�شفى  وجتهيز  الإجناز 
ال�رشقي  باجلنوب  املركزية  بالعا�شمة 
بالبالد  العليا  ال�شلطات  �شالحيات  من 
بعدما تقررت يف وقت �شابق جتميده يف 
ظل الظروف املالية ال�شعبة التي متر بها 
البالد ، وح�شبما اأفادت به ذات اجلهات 
فاإن وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول  ب�شفته 
العليا عن  ال�شلطات  را�شل  قد  التنفيذية 
طريق وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
�شكان  مطلب  يف  النظر  اعادة  اأجل  من 
عملية  اإدراج  �رشورة  يف  املتمثل  ورقلة 
اجلامعي  امل�شت�شفى  عن  التجميد  رفع 
ال�شاكنة  انهاء معاناة  اأجل  ، من  بالوالية 
القطاع  فيها  يتخبط  التي  النقائ�ض  مع 

و  لالأخ�شائيني  تارة  باإفتقاره  ال�شحي 
للت�شيري  موؤهلة  طبية  الأطقم  اأخرى  تارة 
به يف  تدعم  الذي  ال�شخم  الطبي  العتاد 
املركزي حممد  امل�شت�شفى  �شابق  وقت 
املر�شى  معاناة  اإنهاء  ثم  ومن  بو�شياف 
 900 تفوق  قد  بعيدة  م�شافات  قطع  مع 
بواليات  العالج  �شبل  عن  للبحث  كلم 

�شمال الوطن .
من جهة ثانية فقد اعترب مهتمون بامللف 
ال�شحي بوالية ورقلة ، يف معر�ض حديثه 
معنا اأن رفع التجميد على الغالف املايل 
املخ�ش�ض الإجناز امل�شت�شفى  اجلامعي 
يعترب من بني التحديات الكربى التي باتت 
تواجه حكومة الوزير االأول اأحمد اأويحي 
بهذا  ال�رشيع  و  اجلدي  التكفل  اأجل  من 
املطلب امل�رشوع  الإحتواء غليان اجلبهة 
متكني  ثم  ومن  املحلية  االجتماعية 
ال�رشقي  اجلنوب  واليات  مر�شى   جميع 
ب�شكرة  و   غرداية   ، الوادي  غرار  على 
ايليزي  اأكرب واليتي مترنا�شت و  وبدرجة 
خدمات  من  اال�شتفادة  من  احلدوديتني 
لتج�شيد  كفيلة  تكون  قد  متطورة  طبية 
مفهوم ا�شرتاتيجية عمل الوزارة الو�شية 

الرامي لتقريب ال�شحة من املواطن .
اأحمد باحلاج 

ر�شتم  بن  الرحمان  عبد  ثانوية  �رشعت 
يف  مترنا�شت  ببلدية  �رش�شوف  بحي 
يف  النف�شية  املقاربة  م�رشوع  جت�شيد 
وهو   ، املوؤ�ش�شة  وداخل  ال�شارع   ، البيت 
اأقدم   . التالميذ  اأولياء  ا�شتح�شنه  ما 
مدير ثانوية عبد الرحمان بن ر�شتم بحي 
االإداري  وطاقمه  بالل  حاج  �رش�شوف ،  
الطابوهات  ك�رش  يف  منهم  بادرة   يف 
الأ�رشاكهم  التالميد   باأولياء  واالإجتماع 
التكاتف  يتطلب  الذي  م�رشوعهم  يف 
النف�شية  ال�شغوطات  لنزع  والتعاون 
واإ�شالح ما ميكن اإ�شالحه وتقلي�ض الهوة 
االأ�شاتذة  وبني  واأوليائهم    التالميذ  بني 
واإبالغهم بحالة التلميذ،وهو من �شاأنه اأن 
لتفادي  التعامل معه  لكيفية  يعطي فكرة 
التي  واالإجتماعية   النف�شية  ال�شغوط 
باتت تنخر املجتمع وخا�شة بعد �شبط 
بع�ض حاالت التجاوزات داخل املوؤ�ش�شة 
من بينها 17 �شهادة طبية مزورة  وحالتني 
النقال  الهاتف  داخل  اأخالقية  ال  الأمور 
يف  يهددهم  خطر  اأكرب  اأ�شبح   الدي 
منع  يتطلب  مما  الرقابة  غياب  ظل 
فوائد  ومن  املوؤ�ش�شة  داخل  ا�شتعماله 
الذي  الغ�ض  على  الق�شاء  امل�رشوع  هذا 
�شجلت  حيث  االأخرية  االآونة  يف  تزايد 

هده ال�شنة  يف الوالية139 حالة من الغ�ض  
وفقارة  باإينغر  كانت  مترنا�شت  والية  يف 
ملدة  اإق�شائهم  مت  حيث  واإدل�ض  الزوى 
الوطني  الديوان  طرف  من  �شنوات   5
للم�شابقات واالإمتحانات . وح�شبما اأفاد 
به حاج بالل مدير ثانوية عبد الرحمان 
الغاية  فاإن   ، مترنا�شت  ببلدية  ر�شتم  بن 
على  الرتكيز  هو   املذكور  امل�رشوع  من 
يف  الكمية  ولي�ض  املعدالت  يف  النوعية 
الرتبوي  الطاقم  اأن  كما   ، الناجحني 
بعد  امل�رشوع  هذا  لنتائج  مرتاح  جد 
والئياً  االأوىل  للمرتبة  املوؤ�ش�شة  اإحتالل 
يف  وطنيا  والثالثة   املعرفة  لقاء  يف 
اإخت�شا�ض  اإ�شتحدات  و  الثانويات  مابني 
جديد للمرة االأوىل وهو اللغة االإ�شبانية  
والتن�شيق  ربط  حلقة  يتطلب  هذا  وكل 
املنزل  داخل  احلوار  وخا�شة  والتعاون 
مل  كما    . االأمان  لرب  االأمانة  الإي�شال 
داخل  النقائ�ض  بع�ض  املدير  يخفي 
املوؤ�ش�شة  كاملالعب التي باتت يف حالة 
الذي  واملطعم  الرتميم    وحتتاج  كارثية 
دلك  وكل  بعمال  تدعيمه  نريد  �شيفتح 
ال  وملا  مثالية  وجعلها  باملوؤ�ش�شة  لرقي 

مثال يحتذى به.
�شيخ مدقن

مما ال يختلف عليه اثنان فاإن من�شب رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة مير 
بفرتة فراغ �شيا�شي ب�شبب عجزه الكبري يف مواكبة واقع وافاق التنمية ، رغم 

موجات االحتجاجات العارمة التي �شهدتها الوالية.

االأع�شاء منهمكون بانتخابات ال�شينا 

اأحمد باحلاج 

املجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة 
...احللقة املفقودة يف معادلة التنمية 

تعرف اأ�شعار اخل�رش اإرتفاعا جنونيا 
مترنا�شت  ببلدية  اجلوارية  باالأ�شواق 
و�شط غياب �شبه تام مل�شالح التجارة 
لو�شع  الرقابة  اأدوات  تفعيل  عو�ض   ،
الع�رشات  اأعرب   . التجار  حد جل�شع 
اجلوارية  باالأ�شواق  املت�شوقني  من 
لهم  ت�رشيح  يف  مترنا�شت  ببلدية 
ا�شتيائهم  عن   ، »الو�شط«  يومية  مع 
ال�شمت  من  ال�شديدين  وتذمرهم 
الو�شية  ال�شلطات  املطبق من طرف 
واملراقبة  التفتي�ض  ممثلة يف م�شالح 
، وذلك  التجارة  الغ�ض مب�شالح  وقمع 
الأ�شعار  املقلق  االرتفاع  على  خلفية 
الكيلو  �شعر  بلغ  حيث   ، اخل�رش 

الـ  عتبة  البطاط�ض  من  الواحد  غرام 
فقد  الب�شل  ،اأما  جزائري  دينار   120
�شعر  و�شل  فيما   ، دج   100 الـ  جتاوز 
 200 اجلزر  من  الواحد  الكيلوغرام 
فقد  الطماطم  اأما   ، جزائري  دينار 
جتاوزت حدود املعقول بعدما قدرت 

بـ 250 دج . 
من جهة ثانية فقد برر جتار التجزئة 
لالأرتفاع  االأ�شعار  يف  االرتفاع 
 ، باجلملة  البيع  جتار  عند  املماثل 
املواطن  طرف  من  الت�شاوؤل  ليبقى 
حقيقية  مدى  ما  حول  مطروح 
من  املقدمة  واملعطيات  االرقام 
بتاأكيدها على  التجارة  طرف م�شالح 

واملراقبة  التفتي�ض  فرق  ت�شخري  
هكذا  ملثل  حد  لو�شع  الغ�ض  وقمع 
ح�شب  باجلملة  وخروقات  جتاوزات 

قول املت�رشرين من امل�شكل القائم .

�شيخ مدقن 

يف  مترنا�شت  حمكمة  ادانت 
اليومني االأخريين �شارق املحالت 
التجارية بحي  �شري�شوف احلفرة 
نافذة  حب�ض  �شنوات  بخم�ض 
حمل  اجلاين  �رشيك  يبقى  فيما 
مالحقات اأمنية بعد حتديد هويته 

.
تعود وقائع الق�شية اإىل يوم االأثنني 

بعد  ال�شاعة00:45  حوايل  يف  ليال 
عبد  اإيبقي  املحل  �شاحب  تلقي 
الرحمان الإت�شال من اأحد اجلريان 
�رش�شوف  بحي  حمله  اأن  يخربه 
من  لل�رشقة  يتعر�ض  احلفرة 
حترك  احلني  يف  �شخ�شني  طرف 
داخل  ع  ب.  ال�شارق  اإم�شاك  ليتم 
والذا  بال�رشقة  متلب�ض  املحل 

اإىل  اإقتياده  ومت  بالفرار  الثاين 
م�شلحة ال�رشطة ليتم فتح حتقيق 
له  ال�شارق  وجد  الق�شية حيت  يف 
�شوابق عدلية يف ال�رشقة و �رشيكه 
الفار الدي مل مي�شي على خروجه 
�شوى اأ�شبوع من �شجن املنيعة اأين 
ومت  �شنوات   5 عقوبة  يق�شي  كان 
تقدميه اإىل وكيل اجلمهورية ، اأين 

�شنوات  بخم�ض  اجلاين  اإدانة  مت 
ثانية  جهة  من   . نافذة  حب�ض 
�شري�شوف  حي  �شكان  طالب  فقد 
احلفرة من املدير الوالئي لالأمن 
الوطني ب�رشورة تكثيف الدوريات 
تف�شي  على  نهائيا  للق�شاء  الليلية 

مظاهر االجرام ب�شتى اأنواعه .
�شيخ مدقن  

يف وقت تلعب فيه م�شالح التجارة دور املتفرج 

حمكمة مترنا�شت 

اإرتفاع جنوين الأ�شعار اخل�شر باأ�شواق مترنا�شت 

اإدانة �شارق حمالت جتارية بخم�س �شنوات حب�س نافذة 

الغالف املايل قد يدرج �شمن عمليات 2019

ثانوية بن ر�شتم بتمرنا�شت

�شلطات ورقلة را�شلت املركزية 
لرفع التجميد على م�شروع 

امل�شت�شفى اجلامعي 

م�شروع املقاربة النف�شية 
يف البيت ،ال�شارع وداخل 



لل�صيد  العام  املدير  اأ�رشف  
البحري بوزارة الفالحة والتنمية 
الريفية مبعية وايل والية الطارف 
وم�صوؤويل اجلهاز التنفيذي على 
لل�صيد  اجلهوي  ال�صالون  افتتاح 

البحري وتربية املائيات 
عار�صا   42 اأكرثمن  مب�صاركة 
ومهنيا  من داخل الوطن وحتى 
ال�صيد  يف  املجاورة  الدول  من 
جهوي  �صالون  اأول  يف  البحري 
لل�صيد البحري وتربية املائيات  
العام  املدير  ت�رشيح  وح�صب 
لل�صيد البحري احمو�ش  م�صريا 
اجلهوية  التظاهرة  هذه  اأن  اإىل 
بهذه  نوعها  من  االأوىل  تعد 
الوالية ال�صاحلية والتي يحت�صنها 
وذلك  للقالة  اجلديد  امليناء 
ومتعاملني  مهنيني  مب�صاركة 
وكذا  البحري  ال�صيد  قطاع  يف 
الت�صغيل  دعم  اأجهزة  خمتلف 
موؤ�ص�صات  وكذا  العمومية 
وممثلني  تاأمني  و�رشكات  بنكية 
وجمعيات  التكوين  هياكل  عن 
وباالإ�صافة  املجال.  يف  مهنية 
مهنيي  بني  اخلربات  تبادل  اإىل 
يتيح  ال�صالون  هذا  فاإن  القطاع 

خمتلف  لعر�ش  الفر�صة  اأي�صا 
اأجهزة  وكذا  البحرية  املنتجات 
والت�صغيل  واال�صتثمار  الدعم 
�صلة  لها  التي  املهن  وكذا 
بال�صيد البحري مثل بناء ال�صفن 
و�صيانتها ومعدات قوارب ال�صيد 
ال�صيد  معدات  وبيع  البحري 
ال�صالون  البحري كمايرمي هذا 
اإىل تعزيز خطة العمل املتعلقة 
باقت�صاد ال�صيد البحري يف هذه 
املنطقة التي ت�صم واجهة بحرية 
ال�صاحل  من  كيلومرتا   90 بطول 
ل�صيد  منطقة  اأكرب  اأي�صا  وت�صم 

االأ�صماك يف الوطن ب52 ميال.
هذا  خالل  اأي�صا  و�صتربمج 
عمل  وور�صات  لقاءات  ال�صالون 
حول تربية املائيات واال�صتثمار 
وكذا  العذبة  املياه  اأ�صماك  يف 
طبق  اأف�صل  حول  م�صابقات 
�صتكون  كما  باالأ�صماك  حم�رش 
اأي�صا  فر�صة  التظاهرة  هذه 
املهنيني  بني  لقاءات  لتنظيم 
املوا�صيع  ملناق�صة  القطاع  يف 
يوفرها  التي  بالفر�ش  املتعلقة 

القطاع
رزق اهلل �شريف
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لوال  العراء  يف  عائالت  وجود 
ت�صامنية  هبة  يف  ال�صكان  تدخل 
نحو  املعاناة  من  والتقليل  للحد 
م�صاكن  ميلكون  الذين  املت�رشرين 
كيف  البع�ش  ت�صاءل  وهنا  طوبية 
الق�صاء  من  ادرار  والية  تتمكن  مل 
من  بالرغم  الطوبية  امل�صاكن  على 
تخ�صي�ش برامج �صكنية هامة تتعلق 
بالبناء الريفي كما خلفت اأي�صا هذه 
االأمطار الرعدية والتي مل ت�صبق اأن 
و�صاب  طفلني  وفاة  ادرار  �رشبت 
كما  كهربائية  ل�صعقات  تعر�صوا 
والتي  العمومية  الهياكل  ت�صلم  مل 
حلق بها �رشر جاء تهاطل االأمطار 
عليها حيث لوحظ دخول املياه من 
وال�صاحات  الطرق  اأما  االأ�صقف 
امل�صافرين  وحمطات  العامة 
جراء  املياه  غمرتها  كلها  وغريها 
لت�رشيف  درا�صة  وجود  عدم 
للعيان  وا�صح  اأ�صبح  مما  املياه 
االجناز  يف  وغ�ش  عيوب  بوجود 
امل�صالح  التدخل  ي�صتدعي  مما 
النقائ�ش  هذه  وتطليق  التقنية 
�صقوط  عند  مهددة  �صارت  التي 
واالأخطر هو  االأمطار  قطرات من 
واأوالد  باعبداهلل   بق�رش  حدث  ما 
مياه  �صعود  هو  ادرار  ببلدية  علي 
ال�رشف ال�صحي ايل ال�صطح مكونة 

برك مائية مما يهدد �صحة ال�صكان 
كهربائية  اأعمدة  عدة  �صقوط  مع 
كهربائي  عداد   30 نحو  واحرتاق 
مما ادخل ال�صكان يف منطقة رقان 
كنتة يف ظالم دام�ش واكرب  وزاوية 
�صايل  ببلدية  حلقت  �رشر  ح�صيلة 
اأين ك�صفت خلية االأزمة عن ت�صجيل 
و42  جزئيا  �صقط  م�صكن   350
حلقت  ال�رشر  نف�ش  كليا  م�صكن 
اأي�صا ببلدية زاوية كنتة التي حتولت 
ق�صور  وال  عدة  عرب  خراب  اإيل 

خا�صة  تت�صاقط  امل�صاكن  تزال 
على  تاأثر  مما  ال�صم�ش  طلوع  بعد 
كبري  وعليه  ب�صكل  الطوبي  البناء 
عن  مف�صل  تقرير  رفع  وجب 
خالل  من  والق�صور  االأحياء  جل 
اإح�صاء  على  ت�رشف  التي  اللجان 
وو�صعه  االأمطار  اأ�رشار  خملفات 
ت�صطري  بغية  الوايل  مكتب  اأمام 
الق�صاء  بغية  ا�صتعجايل  برنامج 
من  ال�صاكنة  ومتكني  العيوب  على 
الق�صاء  مقدمتها  يف  باأمان  العي�ش 

التي  اله�صة  الطوبية  على امل�صاكن 
احلياة  تطلعات  تواكب  ال  �صارت 
املياه  ت�رشيف  قنوات  اجناز  مع 
بت�صققات  تاأثرت  التي  الطرق  عرب 
حني  اإيل  قائمة  االأ�رشار  وتبقي 
ال�صلطات بربامج هادفة يف  تدخل 
امل�صاكن  ترميم  اإعادة  مقدمتها 
فقدت  التي  العائالت  واإ�صكان 
الهياكل  وترميم  مل�صاكنهم  كليا 
القاعدية حتي ال تتاأثر من �صقوط 

اأمطار م�صتقبال  .

خلفت االأمطار الرعدية التي �شربت والية ادرار موؤخرا خ�شائر باجلملة عكرت يوميات ال�شكان 
خا�شة قاطني مناطق الق�شور املرتامية االأطراف اأين ت�شررت م�شاكنهم الطوبية اله�شة حيث 

�شجلت م�شالح البلديات من خالل خالياها امل�شكلة للوقوف عن مدي االأ�شرار التي حلقت بان هناك 
�شقوط كلي ملنازل مع �شقوط جزئي بتعداد اأكرث من 700 منزل طوبي مما نتج عنها.

االأمطار تك�شف عيوب اجناز امل�شاريع  بادرار

بو�شريفي بلقا�شم 

 خ�سائر مادية معتربة والبناء
 الطوبي اله�س هاج�س ال�سكان

امل�شابقة الوطنية للحرف ق�شنطينة

بعد ا�شتالم مهامه اجلديدة وايل تيزي وزو 
عبد احلكيم �شاطر يوؤكد "للو�شط "

اختيار اأربعة حرفيني للم�ساركة يف الت�سفيات اجلهوية 

  �ساأعمل على �سمان ا�ستمرارية برنامج 
رئي�س اجلمهورية بكل قوة وحزم 

اأجراها  التي  للحركة  تبعا 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
بوتفليقة يف �صلك الوالة والتي 
مت مبوجبها تعيني عبد احلكيم 
وزو  تيزي  لوالية  واليا  �صاطر 
وزير  معايل  لتعليمات  وتنفيذا 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
عبد  قام  العمرانية،  والتهيئة 
احلكيم �صاطر  با�صتالم مهامه 
واليا لوالية تيزي وزو مرا�صيم 
الوالية  مبقر  جرت  اال�صتالم 
املجل�ش  رئي�ش  بح�صور 
واإطارات  األوالئي  ال�صعبي 
اجلديد  الوالية  وايل  الوالية 
باملنا�صبة  كلمة  يف  �صكر 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
بوتفليقة عن الثقة التي و�صعت 
يف �صخ�صه،بتوليته والية بحجم 
وذلك  وزو  تيزي  والية  ومكانة 
عامة  ب�صفة  يُقدم  اأن  قبل 
لربنامج  العري�صة  اخلطوط 
يف  �صاكرا  بالوالية،  عمله 
الوالية  اأكد وايل  ال�صياق  نف�ش 
"للو�صط  خ�صه  ت�رشيح  يف 
�صمان  على  �صيعمل  اأنه  "على 
مع  النهج،  هذا  ا�صتمرارية 
ال�صهر بكل قوة وحزم لتحقيق 
خدمة  �صاأنها  من  اإ�صافة  كل 
ب�صكل  الوالية  بهذه  املواطنني 
االأيام  �صيتم يف  لالإ�صارة  اأرقى 

القليلة القادمة اإقامة لقاء عام 
الهيئة  اإطارات  خمتلف  مع 
االأ�رشة  بالوالية،  التنفيذية 
املجتمع  املنتخبني،  الثورية، 
االإعالمية  االأ�رشة  و  املدين 
وايل  لتويل  الفعلي  لالإعالن 
الوالية اجلديد مهامه وتقدمي 
هذا  بعد  بها  عمله  خمطط 
الوايل  ال�صيد  التن�صيب، تراأ�ش 
االأمنية،حيث  للجنة  اجتماعا 
الو�صعية  عن  عر�صا  تلقى 
املنا�صبة  بها،لي�صتغل  االأمنية 
لهوؤالء  ت�صكراته  بجزيل  ليتقد 
على املجهودات التي يقومون 
اأهمية  من  وانطالقا  بها، 
املحيط  ونظافة  البيئة  ملف 
الوايل  ا�صتدعى    ، باملدينة 
اجتماعا  ذلك،  بعد  مبا�رشة 
املديريات  لكل  تن�صيقيا 
امللف  بهذا  املعنية  والهيئات 
رئي�ش  ال�صيد  بح�صور  الهام، 
تيزي  لبلدية  ال�صعبي  املجل�ش 
الوالية  وايل  اأعطى  وقد  وزو 
تعليماته  االجتماع  هذا  خالل 
من اأجل التكفل فورا وباأح�صن 
كيفية باملحيط العام بالوالية، 
خدمة  توفري  ي�صمن  مبا 
ومتقنة  دائمة  ب�صفة  عمومية 

يف هذا املجال الهام.
ح- كرمي

اأربعة  اختيار  االأحد  اليوم  مت 
حملية  مناف�صة  �صمن  حرفيني 
يف  ق�صنطينة  مدينة  لتمثيل 
املوؤهلة  اجلهوية  الت�صفيات 
للم�صابقة الوطنية للحرف اليدوية 
املزمع  العا�رشة  طبعتها  يف 
املقبل  نوفمرب  �صهر  تنظيمها 

ح�صب ما لوحظ.
احلريف  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
املخت�ش يف جمال النحا�ش اأ�صامة 
جمال  يف  عطوي  عزيز  و  عقيب 
رحيمة  من  وكل  الفنية  النجارة 
بابوري وعبد اهلل دروي�ش يف جمال 
وقد  التقليدية  واحللي  اللبا�ش 
التقليدية  ال�صناعة  غرفة  نظمت 
و احلرف لوالية ق�صنطينة م�صابقة 
الختيار  حرفًيا   20 فيها  �صارك 
اأف�صل االأعمال احلرفية بالتن�صيق 
املحلية  املديرية  مع  والتعاون 
التقليدية  وال�صناعة  لل�صياحة 
ذات  مدير  به  اأفاد  ما  ح�صب 

الغرفة ن�رشالدين بن اأعراب.
مت  اأنه  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 

بناء  امل�صابقة  هذه  تنظيم 
ال�صياحة  وزارة  تعليمات  على 
واملتعلقة  اليدوية  وال�صناعات 
من  العا�رشة  للطبعة  بالتح�صري 
 ،2018 ل�صنة  الوطنية  امل�صابقة 
يتمثل  الهدف منها  اأن  اإىل  م�صريا 
يف تثمني احلرف اليدوية والرتويج 
النحا�ش  �صناعة  منها  خا�صة  لها 

واللبا�ش التقليدي.

�صبعة  اأن  املتحدث  ذات  واأ�صاف 
)7( اأن�صطة حرفية �صتكون حا�رشة 
الوطنية  امل�صابقة  هذه  خالل 
والفخار  احلدادة  فن  بينها  من 
و�صناعة  اخل�صب  على  النق�ش  و 
وتهدف  وغريها  التقليدية  احللي 
ت�صجيع  اإىل  ا  اأي�صً امل�صابقة 
احلرفيني وحتفيز اجلهود املبذولة 
يف جمال االإبداع واالبتكار ح�صب 

اأعراب  بن  ال�صيد  اإليه  اأ�صار  ما 
مربزا اأهمية تعزيز االإنتاج احلريف 
والرتويج له بغية احلفاظ على هذا 

الرتاث.
مت  فقد  امل�صوؤول  لذات  وا�صتنادا 
اختيار الفائزين يف هذه امل�صابقة 
برئا�صة  جلنة  قبل  من  املحلية 
مدير ال�صياحة وال�صناعة التقليدية 
ت�صم خمت�صني من غرفة ال�صناعة 
وممثلني  واحلرف  التقليدية 
املهن  والتكوين  الثقافة  مديريات 
جانب  اإىل  املهنيني  التعليم  و 
ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
لت�صيري  الوطنية  والوكالة  ال�صباب 

القر�ش امل�صغر.
يف  االأربعة  احلرفيون  و�صي�صارك 
التي  اجلهوية  الت�صفيات  فعاليات 
 4 يف  �صطيف  والية  �صتحت�صنها 
تنظيم  �صيتم  فيما  املقبل  اأكتوبر 
نوفمرب   9 يوم  الوطنية  امل�صابقة 
اليوم  اإحياء  مبنا�صبة  املقبل 
ح�صب  التقليدية  للحرف  الوطني 

ما خل�ش اإليه ذات امل�صدر.

الطارف 

افتتاح ال�سالون  اجلهوي لل�سيد 
البحري وتربية املائيات بالقالة
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"يحتفل  البيان:  يف  وجاء 
للموئل  العاملي  باليوم  العامل 
الإن�ساين  للحق  انت�ساراً 
الأمان  يوفر  مالئم  ب�سكن 
يف  والكرامة،  وال�ستقرار 
فيه  يتعر�ض  الذي  الوقت 
لالقتالع  فل�سطني  �سعب 
خارج  والرتحيل  بيوتهم  من 
الحتالل  بفعل  اأرا�سيهم 
ي�رسق  الذي  الإ�رسائيلي 
ويزّور  والهواء  واملاء  الأر�ض 
التاريخ لي�سنع لنف�سه وطناً ل 
اأ�سحابه  من  ب�سلبه  ي�ستحقه 

احلقيقيني".
قرية  هي  "ها  واأ�ساف: 
البدوية  الأحمر  اخلان 
حد  على  تقف  الفل�سطينية 
ال�سيف، فبعد جناح الحتالل 
على  بال�سيطرة  الإ�رسائيلي 
م�ساحة  جمموع  من   %78
مل  التاريخية،  فل�سطني 
بقية  انتهاكاتهم جتاه  تتوقف 
ا�ستمروا  الذين  الفل�سطينيني 
وقد  وقراهم،  مدنهم  يف 
هدمت اإ�رسائيل لهم منذ عام 
1950 حتى عام 2018 حوايل 
4450 م�سكناً وتكون بذلك قد 
هّجرت حوايل 30،000 ن�سمة 

تهجرياً داخلياً".
 1967 عام  حرب  خالل  اأما 
والتي احتلت فيها "اإ�رسائيل" 
باقي ال�سفة الغربية مبا فيها 
غزة  وقطاع  القد�ض  �رسقي 
احلرب  خالل  هدمت  فقد   ،
وهّجرت  م�سكنا   5500 فقط 
مواطن،   200،000 حوايل 
يف  الهدم  �سيا�سة  وا�ستمرت 
يف  وبالذات  ال�سفة  اأرا�سي 

مت�ساعد،  ب�سكل  القد�ض 
جرافات  هدمت  حيث 
 11،000 حوايل  الحتالل 
فل�سطيني منها 7000  م�سكن 
القد�ض  �رسقي  يف  م�سكن 
الفرتة  خالل  وذلك  فقط 
 2018 عام  حتى   1967 من 
 69،000 حوايل  وتهجري   ،
مواطن منهم 45،500 مقد�سي 
هدمت  الفرتة  نف�ض  وخالل 
حوايل  الحتالل  جرافات 
19،000 م�سكن يف قطاع غزة 
ووح�سية  �رساوة  اأكرثها  كان 
خالل 2012- 2014 وهّجرت 
 180،000 حوايل  بذلك 
مواطن هاموا على وجوههم 

يف اخليام وال�سحراء".
وقال البيان: "اإن �سيا�سة هدم 

اأخذت  التي  هذه  امل�ساكن 
حوايل  جمموعه  ما  معها 
فل�سطيني  م�سكن   165،000
جمموعه  ما  وهّجرت 
و�سادرت  مواطن   1،380،000
من  دومن  مليون   19 حوايل 
التاريخية،  فل�سطني  اأرا�سي 
جلب  اأجل  من  ذلك  كل 
وتوطني 5 ماليني يهودي من 
واإحاللهم  الأر�ض  بقاع  �ستى 
اأ�سحاب  الفل�سطينيني  مكان 
واأ�سحاب  ال�رسعيني  الأر�ض 

احلق".
�سهد  "هل  مت�سائال:  وتابع 
�سيا�سة  تاريخه  عرب  العامل 
اإحالل وا�ستبدال عن�رسي كما 
عدوانية  على  العامل  �سهدها 
الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة 

وما  بها  وتعذب  عا�سها  وكما 
زال يعاين منها �سعب فل�سطني 
دون اأن يجد من ينا�رس حقه 

وي�ستعيد اأر�سه؟!!.
"اإن  بالقول:  البيان  واختتم 
يحيي  وهو  فل�سطني  �سعب 
ليوؤكد  العاملي  املوئل  يوم 
وين�رس  يف�سح  وهو  اأنه 
جرائم هذا الحتالل مطالباً 
بالوقوف  الدويل  املجتمع 
اأمام م�سوؤولياته، �سيظل رافعاً 
راية ال�سمود على اأر�سه وراية 
حتى  الحتالل  �سد  الن�سال 
حترير اأر�ض فل�سطني وعودة 
وحفيداً  واأباً  جداً  الالجئني 
تعوي�سهم  بعد  اأر�سهم  اإىل 
بعد  جياًل  اأ�رسارهم  وجرب 

جيل."

اأفاد مركز اأبحاث الأرا�سي التابع جلمعية الدرا�سات العربية اأن الحتالل الإ�سرائيلي هدم خالل 
عام النكبة حوايل 125,000 م�سكن فل�سطيني وهّجر 900,000 مواطن وهوؤلء ي�سكلون حوايل 

47% من جمموع الفل�سطينيني اآنذاك, جاء ذلك يف بيان �سحفي مبنا�سبة اليوم العاملي لـ "املوئل" 
الذي ي�سادف الأول من ت�سرين اأول من كل عام حتت عنوان: " فل�سطني موئل الفل�سطينيني كراما 

على اأر�سها او �سهداء حتت ترابها".

مركز اأبحاث الأرا�سي التابع جلمعية الدرا�سات العربية

كم منزل هدم منذ النكبة وكم فل�سطينيا مت تهجريه

اإبعاد 11 مقد�سيا عن امل�سجد الأق�سى لفرتات متفاوتة
 11 ال�سهيونية  ال�رسطة  اأبعدت 
لفرتات  الأق�سى  عن  مقد�سيا 
وذلك  اأ�سهر،   6 اإىل   3 بني  ترتاوح 
اأم�ض  للتحقيق،  اإخ�ساعهم  بعد 
الأحد، يف مركز "الق�سلة" للتحقيق 

يف القد�ض املحتلة.
وكانت �سلطات الحتالل قد اأبعدت 
ع�رسات  اأي�سا  املا�سية  الأيام  يف 
وموظفني  املقد�سيني  ال�سبان 
بالأوقاف عن الأق�سى، يف حماولة 
امل�ستوطنني  اأمام  املجال  لإتاحة 
خالل  احلرم  �ساحات  لقتحام 

فرتة الأعياد اليهودية.
وبح�سب دائرة الأوقاف الإ�سالمية 
قرارات  �سملت  فقد  بالقد�ض، 
دائرة  موظفي  من  كاًل  الإبعاد 
الأوقاف رائد زغري ملدة 6 اأ�سهر، 
ح�سام �سدر ملدة 3 اأ�سهر ومهدي 

العبا�سي 3 اأ�سهر، واأمني �رس حركة 
فتح يف القد�ض �سادي مطور ملدة 
ال�سبان  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سهر،   6
جهاد  اأ�سهر،   6 الفاخوري  رامي 
عبد  وحممود  اأ�سهر،   6 قو�ض 
اللطيف 6 اأ�سهر، وجميل العبا�سي 
اأ�سهر،   3 زغري  حمزة  اأ�سهر،   3

وحمي اأبو ع�سب 5 اأيام.
واأبعدت �رسطة الحتالل النا�سطة 
عن  �سنينة،  اأبو  اآ�سيا  املقد�سية 
بعد  يوما،   15 الأق�سى  امل�سجد 
من  الأحد،  يوم  ظهر  اعتقلت  اأن 
مت  حيث  بالقد�ض،  الَعمود  باب 
مركز  يف  للتحقيق  اإخ�ساعها 
�سبهات  لها  ون�سبت  "الق�سلة" 
الإخالل بالنظام العام يف �ساحات 
التحقيق  انتهاء  وعقب  الأق�سى، 

�سلمت اإخطار الإبعاد.

خالل �سبتمرب يف ال�سفة وغزة

يرفع اأعداد ال�سهداء منذ اإعالن 
ترمب اإىل 28227 �سهيًدا 

العودة" ت�ستهدف  "بالونات 
م�ستوطنة "موديعني" يف رام اهلل

ال�ساأن  لدرا�سات  القد�ض  مركز  قال 
اإن  والفل�سطيني،  الإ�رسائيلي 
ترمب  اإعالن  منذ  ال�سهداء  عدد 
الحتالل"،  دولة  عا�سمة  "القد�ض 
الأول  كانون  �سهر  من  ال�ساد�ض  يف 
�سهيًدا   282 اإىل  و�سل   ،2017 عام 
بينهم  الوطن،  اأنحاء  خمتلف  يف 
الحتياجات  ذوي  من  و5  طفاًل   60
اخلا�سة، فيما ارتقى 17 �سهيًدا من 
العداد  خالل  املقاومة  عنا�رس 
والتجهيز، و28 �سهيًدا نتيجة الق�سف 
الإ�رسائيلي، كما وارتقى 6 اأ�رسى يف 
الغزّي  وا�ست�سهد  الحتالل،  �سجون 
يف  اغتيال  بعملية  البط�ض  فادي 

ماليزيا.
الإح�سائية  الدرا�سة  واأو�سحت 
�سهداء  اأن  املركز،  اأعدها  التي 
غزة  حدود  على  العودة  م�سريات 
بتاريخ  انطلقت  والتي  ال�رسقية 
يوم  ي�سادف  مبا   )2018-8-30(
نهاية  حتى  عددهم  ارتفع  الأر�ض، 
بينهم  �سهيًدا،   183 اىل  اأيلول  �سهر 
وخالل  وممر�سان.  �سحفيان، 
ما  فل�سطينًيّا   27 ا�ست�سهد  �سبتمرب، 
بينهم  يوم،  كل  �سهيد  ارتقاء  يعادل 
م�ساركتهم  خالل  ارتقوا  �سهيًدا   23
حدود  على  العودة  م�سريات  يف 
عر�سي  بانفجار  واآخر  غزة،  قطاع 
والتجهيز،  الإعداد  اأثناء  للمقاومة 
واآخر بر�سا�ض الحتالل يف القد�ض، 
عملية  تنفيذه  بعد  اخلليل  يف  واآخر 
طعن، و�ساب اأعدمه الحتالل يف رام 
اعتقاله  حماولة  اأثناء  بارد  بدم  اهلل 
للفئة العمرية، فقد ا�ست�سهد  ووفًقا 
الحتالل  مع  املواجهات  خالل 
ترمب  اإعالن  تلت  التي  الفرتة  يف 
الحتالل"،  دولة  عا�سمة  "القد�ض 
تتجاوز  ل  اأعمارهم  طفاًل،   60
الثامنة ع�رس، بينهم 41 طفاًل ارتقى 
خالل قمع الحتالل مل�سرية العودة 
الكربى امل�ستمرة على حدود قطاع 
غزة، اأحدهم اأ�سّم، وطفلة َجنني يف 

بطن اأمها.
الفرتة،  تلك  يف  �سيدات   8 وارتقت 
مل�سريات  الحتالل  قمع  خالل   3
املمر�سة  ال�سهيد  بينهّن  العودة، 
والتي  عاًما(   21( النجار  رزان 
خالل  الحتالل  بر�سا�ض  ارتقت 
قيامها بواجبها الإن�ساين يف اإ�سعاف 

امل�سابني �رسق خانيون�ض.

اعتقالهم  بعد  اأ�رسى   6 ارتقى  فيما 
يرفع  ما  الحتالل،  جي�ض  يد  على 
عام  من  الأ�سرية  احلركة  �سهداء 
ال�سهيد  اآخرهم   ،217 اإىل   1967
اأعدمه  والذي  الرمياوي  حممد 
الحتالل خالل حماولة اعتقاله من 
قريته بيت رميا يف رام اهلل كما اأكدت 
اأن قوات الحتالل حتتجز  الدرا�سة 

جثامني 16 �سهيًدا.
التي  املعطيات  من  ويظهر 
درا�سته  يف  القد�ض  مركز  قدمها 
بعد  ما  ال�سهداء  حول  التف�سيلية 
يوا�سل  الحتالل  اأن  ترمب،  اإعالن 
اأي  مراعاة  دون  الفل�سطينيني،  قتل 
وان�سانية؛  وحقوقية  دولية  اأعراف 
ا�ست�سهاد  اآب،  �سهر  �سهد  حيث 
اأثناء  القططي  اهلل  عبد  امل�سعف 
العودة  م�سريات  جلرحى  معاجلته 

على حدود غزة.
عماد  القد�ض  مركز  مدير  واأ�سار 
�سهد  ال�سهر  هذا  اأّن  اإىل  عّواد،  اأبو 
مقارنة  ال�سهداء  بعدد  ارتفاًعا 
مبعدل  كان  حيث  ال�سابق؛  بال�سهر 
ف�سل  اأّن  اإىل  ُم�سرًيا  يومًيّا،  �سهيد 
بني  تهدئة  اإىل  الو�سول  جهود 
اإىل  اأدى  و"اإ�رسائيل"،  املقاومة 
القتل  حّدة  زيادة  يف  امل�ساهمة 
تفتك  زالت  ما  التي  الإ�رسائيلية، 

بال�سعب الفل�سطيني.
عّواد،  اأبو  اأ�ساف  اآخر،  جانب  من 
امُلتمثلة  اليمينية  الروح  اأّن  اإىل 
ومطالبته  بالتق�سري،  اجلي�ض  باتهام 
با�ستخدام قّوة اأكرب �سد املتظاهرين 
الآخر،  هو  رمبا  غزة،  قطاع  يف 
م�ساعفة  يف  املهّمة  العوامل  اأحد 
اليمني  زعيم  بات  حيث  القتل،  اآلة 
نفتايل  املعارف،  ووزير  املتطرف 
"اإ�رسائيل"  �سيا�سة  باأّن  يرى  بنت، 
قّوة  يكون هناك  اأن  ويجب  �سعيفة، 
على  للق�ساء  الأر�ض،  على  اأكرب 
وو�سائل  الفل�سطينية،  التظاهرات 

مقاومتها.
املوؤ�س�سات  القد�ض،  مركز  ويطالب 
وموؤ�س�سات  والقانونية  احلقوقية 
ب�رسورة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الحتالل  جي�ض  وتقدمي  التحرك 
حرب،  بجرائم  الدولية  للمحاكم 
مل�سريات  الجرامي  قمعه  ووقف 
الأ�سبوع  دخولها  بعد  العودة، 

اخلم�سني على التوايل.

قالت �سحيفة "يديعوت اأحرونوت" 
العربية، اإن ال�سلطات "ال�سهيونية" 
بالون  على  املا�سية  الليلة  عرثت 
هوائي مزّود مبواد م�ستعلة، داخل 
املقامة  "موديعني"  م�ستوطنة 
غرب  فل�سطينيني  اأرا�سي  على 

مدينة رام اهلل.
موقعها  على  ال�سحيفة  وذكرت 
اأن  الثنني،  اليوم  الإلكرتوين، 
ي�سبه  بالون  حول  يدور  احلديث 
غزة  يف  الفل�سطينيون  اعتاد  ما 
امل�ستوطنات  �سوب  اإطالقه  على 
املحيطة  "الإ�رسائيلية" 
ال�رسطة  اأن  واأو�سحت  بالقطاع، 
اإىل  ح�رست  "الإ�رسائيلية" 
املنطقة ال�سناعية يف امل�ستوطنة، 
"قاموا  متفجرات  خرباء  برفقة 

احلارقة  املواد  مع  بالتعامل 
ودون  اأ�رسار،  اأي  اإحداث  دون 
اإىل  ال�سحيفة  اإ�سابات"ولفتت 
املا�سية،  الأ�سابيع  خالل  اأنه 
القد�ض،  يف  بالونني  اإطالق  مت 
مل  لكنها  حارقة  مبواد  حمملني 
ال�سبان يف ال�سفة  ت�ستعل وي�ستمر 
يف  املحتلّتني  والقد�ض  الغربية 
البالونات  جتربة  لنقل  حماولتهم 
القطاع،  يف  الناجحة  احلارقة 
امل�ستوطنات  باجتاه  واإطالقها 
اعتمد  وقد  والقد�ض،  ال�سفة  يف 
�سبان غزة تلك الطريقة منذ بدء 
انطلقت  التي  "العودة"  م�سريات  
من  �سكال  املا�سي،  اآذار   30 يف 
جانب  اإىل  املقاومة  اأ�سكال 

احلجارة والزجاجات احلارقة.
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الدورة  اأمام  خطابه  وخالل 
لالأمم  وال�سبعني  الثالثة 
املا�سي،  اخلمي�س  املتحدة، 
قال  �سورة  نتنياهو  عر�س 
اأ�سلحة  خمازن  لثالثة  اإنها 
األف  ت�سم  اهلل"،  لـ"حزب  تابعة 
ال�ساحية  منطقة  يف  �ساروخ، 
اللبنانية  للعا�سمة  اجلنوبية 
�سيا�سيون  حمللون  ا�ستبعد 
عدوان  اأي  حدوث  وع�سكريون 
و"حزب  لبنان  على  اإ�رسائيلي 
جزء  يحدث  ما  معتربين  اهلل"، 
ت�ستهدف  اإعالمية  حرب  من 
على  عديدة  اأهداف  حتقيق 
و"حزب  اإيران  من  كل  ح�ساب 
اهلل" ورو�سيا من هذه الأهداف: 
فر�س �رسوط جديدة على اإيران 
جنوبي  حدث  كما  اهلل"  و"حزب 
�سوريا، وف�سل لبنان عن "حزب 
رو�سيا  على  وال�سغط  اهلل"، 
اإ�رسائيل  لت�ستمر يف تعاونها مع 
يف �سوريا، رغم اإ�سقاط الطائرة 
مو�سكو  حملت  حيث  الرو�سية، 
عن  كاملة  امل�سوؤولية  اأبيب  تل 

هذه الواقعة.

ر�ضائل �ضغط

ال�سيا�سي،  الكاتب واملحلل  قال 
اإنه  لالأنا�سول  الأمني،  علي 
معلومات  دقة  عن  مبعزل 
له  فاإن  لبنان،  ب�ساأن  نتنياهو 
هو  الأول  بعيدن،  ذو  هدف 
التهديد املتكرر املعتاد للبنان، 
والثاين هو توجيه ر�سائل �سغط 

على "حزب اهلل" واإيران.
حترير  رئي�س  الأمني،  وا�ستبعد 
مناه�س  وهو  "جنوبية"،  موقع 
تهديد  ي�سل  اأن  اهلل،  حلزب 
بني  حرب  وقوع  اإىل  اإ�رسائيل 
اأن  وراأى  اهلل  وحزب  اإ�رسائيل 
�رسوط  فر�س  تريد  اإ�رسائيل 
كما  اهلل"،  و"حزب  اإيران  على 

باإبعاد  �سوريا،  جنوبي  ح�سل 
 240 حوايل  الإيرانية  القوات 
كلم مرت عن احلدود الإ�رسائيلية 
تريد  اإ�رسائيل  اأن  واعترب 
بينها  ال�سمني  التفاهم  حت�سني 
تريد  ول  ل�ساحلها،  اإيران  وبني 
املغامرة بحرب مع "حزب اهلل"، 
على  ا�ستقراًرا  لها  يوؤمن  الذي 
اأن  ي�سبق  مل  ال�سمالية  حدودها 
حدث، ومل جتد بدياًل عنه حتى 

الآن.
اإ�رسائيل  "هذا ل مينع  اإن  وقال 
اإطار  خارج  خ�سمها،  تُ�سعر  اأن 
ال�سغوط  من  مبزيد  ال�سيا�سة، 
على هذا املحور، لتحقيق مزيد 
الأمر  ي�سل  ولن  التنازلت،  من 
اإىل حرب"ودعا الأمني احلكومة 
بجدية  تتعامل  "اأن  اإىل  اللبنانية 
الإ�رسائيلية،  التهديدات  مع 
يتنا�سب  اإيقاع  تفر�س  واأن 
باعتبارها  الدولة،  �سلطة  مع 
ميثل  الذي  الوحيد  الطرف 
على  اأنه  جميًعا"وراأى  اللبنانيني 
تبدو  ل  "اأن  اللبنانية  ال�سلطات 
�سلطات هام�سية، فذلك  وكاأنها 
موقع  يف  فاأكرث  اأكرث  �سيجعلها 
وميكن  دولًيا،  حتى  هام�سي 
جتاوزها،  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن 
الدولة  اهلل هو  اأن حزب  باعتبار 

اللبنانية".
و�سدد على اأنه "ل يجوز لطرف 
اأن يقرر  اأو غريه  اهلل  مثل حزب 
توقيت املعركة، فواجب على كل 

لبناين رد اأي عدوان خارجي".
الرئي�س  "موقف  اأن  واعترب 
يبدو  عون  مي�سال  )اللبناين( 
دون  اهلل،  حلزب  تغطية  وكاأنه 
م�سوؤولية  باأي  احلزب  يكلف  اأن 
اأن  اللبنانية، مبعنى  الدولة  جتاه 
يلتزم مبوجبات ال�سلطة و�سيادة 
"امل�سكلة  اأن  الدولة"وراأى 
لبنان  امتالك  م�سكلة  لي�ست 
من  هو  فالأهم  لل�سواريخ، 
ال�سواريخ..  اإطالق  ميتلك قرار 
اأو  احلكومة  اأو  اجلي�س  كان  اإن 
رئي�س اجلمهورية ب�سفته رئي�س 

الأعلى"واعترب  الدفاع  جمل�س 
لبنان  يف  "الإ�سكالية  اأن  الأمني 
بيده  الذي  اهلل،  حزب  اأن  هي 
يتحرك  واحلرب،  ال�سلم  قرار 
ولي�س  الإيرانية،  امل�سلحة  وفق 

امل�سلحة اللبنانية".

حرب اإعالمية

ال�سيا�سي،  واملحلل  الكاتب  اأما 
من  املقرب  ق�سري،  قا�سم 
اأن  فاعترب  اهلل"،  "حزب 
هي  الإ�رسائيلية  "التهديدات 
جزء من احلرب الإعالمية، التي 
�سد  واأمريكا،  اإ�رسائيل  تقودها 
حتديًدا"وقال  اهلل  وحزب  لبنان 
لالأنا�سول،  حديث  يف  ق�سري، 
طابع  ياأخذ  نتنياهو  "تهديد  اإن 
واجلي�س  لبنان  على  التحري�س 
كونهم  واحلكومة،  اللبناين 
اإ�رسائيل( يحمون حزب  )ح�سب 
هذه  باإن�ساء  له  وي�سمحون  اهلل 
املراكز )اخلا�سة بال�سولريخ(".

احلملة  "هذه  اأن  واأ�ساف 

ا جهات يف  املربجمة ت�سنها اأي�سً
اأمريكا جلعل لبنان، ولي�س حزب 
للمحا�رسة  مكان  فقط،  اهلل 
واجلهات  اأمريكا  قبل  من 
يح�سل  ما  غرار  على  الدولية، 
عام  "اأمني  اإيران"وتابع:  مع 
اهلل،  ن�رس  ح�سن  اهلل،  حزب 
 20( الأخري  خطابه  يف  قال 
ال�سواريخ  اإن  املا�سي(  �سبتمرب 
يعني  وهذا  لبنان،  اإىل  و�سلت 
يعني  ول  و�سلت  التقنيات  اأن 
هناك  اأن  اأو  ال�سواريخ  امتالك 
قائاًل  لت�سنيعها"وم�سى  معامل 
اإن  لنتنياهو  قال  اهلل  "ن�رس  اإن 
وال�سواريخ  اأُنزت  املهمة 
يف  اأن  يعني  ل  وهذا  موجودة، 
ال�سواريخ..  لتلك  م�سانع  لبنان 
و�سع حزب اهلل مل يعد حم�سوًرا 
يف  موجود  فهو  لبنان،  يف 
"احتمال  اأن  �سوريا"وراأى ق�سري 
وارد،  لبنان  يف  ع�سكري  عمل 
ل  اأراد  اإذا  الإ�رسائيلي  ولكن 
يحتاج اإىل اأخذ راأي اأحد اأو تربير 
عدوانه". واأردف اأن "الإ�رسائيلي 
يعرف اأن اأي عمل ع�سكري �سد 
ما  وهذا  رد،  اإىل  �سيوؤدي  لبنان 
بقوله  اجلمهورية  رئي�س  اأعلنه 
هجوم  اأي  على  �سريد  لبنان  اإن 
"ملاذا  اإ�رسائيل"وت�ساءل:  ت�سنه 
بناء  يف  الإ�رسائيلي  ي�ستمر  مل 
احلائط على احلدود مع لبنان يف 
املناطق امل�ستبه فيها.. هذا لآن 
لبنان حذرهم من اأنه اإذا مت بناء 
عدوانًيا  عماًل  �سنعتربه  اجلدار 
"جزء  اأن  واعترب  و�سنق�سفه" 
من احلملة الإ�رسائيلية تهويلي، 
واآخر عبارة عن عملية تعبئة، يف 
حال ح�سل عمل ع�سكري.. ول 
يوجد حالًيا موؤ�رسات على انداع 

حرب".
واأمريكا  "اإ�رسائيل  اأن  وراأى 
تريدان من وراء هذه التهديدات 
عن  لف�سله  لبنان  على  ال�سغط 
التهديد  هذا  اأن  اإل  حزب، 

ول  للف�سل  ل  الآن  منا�سب  غري 
لل�سغط".

الطائرة الرو�ضية

الع�سكري،  املحلل  راأى  بينما 
مالعب،  ناجي  متقاعد  العميد 
الإ�رسائيلية  "التهديديات  اأن 
للبنان تاأتي يف اإطار ربط النزاع 
والذي  الإقليم،  يف  يجري  مبا 
م�ستوى  اإىل  موؤخًرا  ت�ساعد 
الرو�سية،  الطائرة  اإ�سقاط 
اأجواء  يف  الإ�رسائيلي  والغدر 
�سياق  خارج  املتو�سط،  البحر 
قواعد ال�ستباك )املتفق عليها( 
اإ�رسائيل  رو�سيا"وتنفي  مع 
طائرة  اإ�سقاط  عن  م�سوؤوليتها 
رو�سية من طراز "اإيل- 20"، يف 
اجلاري؛  �سبتمرب   17 يوم  �سوريا 
ا  �سخ�سً  15 مقتل  اإىل  اأدى  ما 
حُتمل  بينما  متنها،  عل  كانوا 
امل�سوؤولية  اأبيب  تل  مو�سكو 
تخفت  مقاتالتها  لآن  كاملة، 
ما  الرو�سية،  الطائرة  خلف 
لنريان  اخلطاأ  بطريق  عر�سها 

�سوريا.
"اإ�رسائيل  اأن  مالعب  واعترب 
من  الأمام  اإىل  الهروب  حتاول 
الإرباك اإىل تهديد لبنان، لكونه 
مطاره  عرب  الأ�سعف،  احللقة 
الدويل، بعد اأن عودتنا اإ�رسائيل 
دم�سق  مطار  تق�سف  اأن 
الدويل"وتابع اأن "القرار الرو�سي 
اأ�س  �سواريخ  باإر�سال  احلا�سم 
300 اإىل �سوريا، خالل اأ�سبوعني، 
للتفاهمات  وقف  وجود  يعني 
ومنع  اإ�رسائيل،  مع  الرو�سية 

لعمليات )اإ�رسائيل( يف �سوريا".
اخلوف  ظل  "يف  اأنه  واأ�ساف 
الإ�رسائيلي من رو�سيا يف �سوريا 
احللقة  )الإ�رسائيليون(  اختاروا 
لبنان، مع ترديد  الأ�سعف، وهو 
اأن احتمال وجود �سواريخ حلزب 
لأمن  تهدًدا  ميثل  لبنان  يف  اهلل 

مالعب  اإ�رسائيل"،وا�ستبعد 
"حدوث اأي مواجهة ع�سكرية يف 
بال�رساع  مرتبط  فالأمر  لبنان، 
الإ�رسائيلي  اللوبي  بني  القائم 
والإدارة الرو�سية يف مو�سكو حول 
ا�ستمرار  لقبول  عليها  ال�سغط 
الع�سكرية يف �سوريا".  العمليات 
يرى يف  "الرئي�س عون  اإن  وقال 
�سالح حزب  اأن  جميع خطاباته 
اهلل ميثل قوة للبنان، بينما )هذا 
ال�سالح( يف راأي معظم اللبنانيني 
قادًرا  لي�س  نزاع  البلد يف  يورط 
ح�سل  "مبا  ر  احتماله"وذَكّ على 
يف حرب عام 2006.. ال�سواريخ 
التي اأر�سلها )ق�سفها( حزب اهلل 
لبنان  اأ�سقطت  اإ�رسائيل(  )على 
 20 ملرحلة  تدمري  حالة  يف 

عاما".

نفي لبناين ر�ضمي

اخلارجية  وزير  علق  ر�سمًيا، 
على  با�سيل،  جربان  اللبناين، 
حديث نتنياهو، قائاًل: "ها هي 
اإ�رسائيل جمدًدا تختلق الذرائع 
لترّبر العتداء، ومن على منرب 
ال�رسعية الدولية حت�رس لنتهاك 
با�سبل،  الدول"واأ�ساف  �سيادة 
عرب "توتري" اخلمي�س املا�سي، 
لبنان  اأن  تنا�ست  "اإ�رسائيل  اأن 
عدوانها"ونفى  وهزم  دحرها 
)تابع  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
فني�س،  حممد  اهلل(،  حلزب 
الإ�رسائيلية  الرواية  �سحة 
حول وجود معامل �سواريخ يف 
ال�ساحية اجلنوبية لبريوت وقال 
فني�س، يف ت�رسيحات �سحفية، 
"لنرتك  املا�سي:  اجلمعة  يوم 
واوهامه.  اكاذيبه  مع  نتنياهو 
ويُحّر�س  ي�ساء  مبا  ليتحّدث 
نكتفي  يريد.  التي  بالطريقة 
لديها  املقاومة  اإن  بالقول 
ن�رس  عنها  عرّب  كما  قدراتها 

اهلل". 

ميار�س الكيان ال�ضهيوين �ضغوًطا لتحقيق حزمة اأهداف على ح�ضاب كل من اإيران و"حزب اهلل" ورو�ضيا �ضيما بعد اإ�ضقاط الطائرة الرو�ضية يف 
ت على ال�ضاحة اللبنانية ت�ضاوؤالت ب�ضاأن احتمال �ضن اإ�ضرائيل عدوان على لبنان، على خلفية اتهام رئي�س الوزراء ال�ضهيوين، بنيامني  �ضوريا َطًفّ

نتنياهو، لـ"حزب اهلل" باإن�ضاء م�ضانع لل�ضواريخ، مب�ضاعدة اإيرانية، قرب مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت.

تقدير موقف

م٫�س 

تهديدات اإ�سرائيل للبنان.. حرب م�ستبعدة واأهداف متعددة 
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عي�شة ق.

وبرر املعني الأمر اإىل تعقد الأمور 
بالن�سبة له من اأجل ف�سخ العقد مع 
اإذاعة مونتي كارلو »RMC« يف ظل 
عدم تو�سله اإىل التفاق مع م�سوؤويل 
بخ�سو�ص  الفرن�سية  الإذاعة 
اأن  وقال  معهم،  العقد  ف�سخ  بنود 
واأنه  خا�سة  �سهلة  تكون  لن  املهمة 
 10 منذ  الإذاعة  يف  حملال  يعمل 
يتواجد  اأنه  ا�ستطرد  لكنه  اأعوام، 
الإذاعة  م�سوؤويل  مع  مفاو�سات  يف 

للتو�سل اإىل التفاق معهم.
الوطن  باأر�ص  التحق  وكان كوربي�ص 
كان  اأين  املن�رصم،  الأ�سبوع  نهاية 
اجلمعة  املدرجات  يف  حا�رصا 
النادي  مباراة  اطوار  وتابع  الفارط 
البحريني  الرفاع  اأمام  العا�سمي 
اإىل  املولودية  تاهل  عرفت  التي 
مناف�سة  منه  النهائي  ثمن  الدور 
انتهاء  بعد  لالأندية  العربية  البطولة 
وعودتهم  ال�سلبي  بالتعادل  اللقاء 

بنتيجة  ثمني  بفوز  الذهاب  يف 
مع  تفاو�ص  حيث  لواحد،  هدفني 
مهلة  منهم  وطلب  الفريق  �سموؤويل 
للتفكري قبل منهم الرد النهائي على 

العر�ص.

الالعبون يوا�شلون التدريبات 
ومباراكو يغيب عن الداربي

حت�سريات  تتوا�سل  املقابل،  يف 
الذي  الكبري  للموعد  الفريق 
عندما  املقبل  ال�سبت  ينتظرهم 
يف  اجلزائر  احتاد  اجلار  يواجهون 
ملعب  يحت�سنه  وواعد  كبري  داربي 
املدرب  يوا�سل  حيث  جويلية،   5
املوؤقت رفيق �سايفي اإعداد الالعبني 
للقاء  جاهزية  يف  التواجد  اأجل  من 
املدافع  غياب  يعرف  �سوف  والذي 
العقوبة الآلية،  زيدان ميباركو ب�سبب 
�ستكون  وعودته  املباراة  ي�سيع  حيث 
املقررة  ق�سنطينة  �سباب  قمة  يف 
الأ�سبوع املقبل، وهو ما يجعل حمور 
الدفاع يعتمد ب�سفة �سبه ر�سمية على 

الثنائي اأيوب عزي وعب

 الغني دمو.

 من جهة اأخرى، انطلقت اإدارة مركب 
5 جويلية يف التح�سري ملوعد املقابلة، 
التنظيمية  الإجراءات  وو�سعت 
يف  القادم،  ال�سبت  ملوعد  حت�سبا 
هذا اخل�سو�ص قرر م�سوؤويل املركب 
األف   50 جمموع  تخ�سي�ص  الأوملبي 
الغفرية  للجماهري  حت�سبا  تذكرة 
بقوة  تنقلهم  ينتظر  الذين  للفريقني 
اإىل امللعب من اأجل ح�سور املواجهة 
من املدرجات وت�سجيع الفريق الذي 
�سعر  يكون  �سوف  حيث  ينا�رصونه، 
دينار   300 بقيمة  الواحدة  التذكرة 
الأن�سار  ي�ساعد  الذي  املبلغ  وهو 
على التوافد بقوة، وجتري عملية بيع 
التذاكر �سباح اجلمعة املقبل لأن�سار 
الفريقني من اأجل ت�سهيل الأمور على 
�سوء  وتفادي  الفريقني  جماهري 

التنظيم يوم املقابلة.

كوربي�ض يلّمح اإىل رف�ض عر�ض تدريب العميداإدارة امللعب الأوملبي تخ�ش�ص 50 األف تذكرة للداربي بقيمة 300 دينار
ملّح املدرب الفرن�شي رولن كوربي�ص اإىل اإمكانية رف�شه للعر�ص الذي قدمته له اإدارة فريق مولودية اجلزائر من اأجل 

الإ�شراف على عار�شتها الفنية خلفا ملواطنه برنارد كازوين الذي اأقيل من من�شبه عقب الإق�شاء يف مناف�شة رابطة اأبطال 
اإفريقيا، ويف هذا ال�شدد اأكد كوربي�ص الذي �شبق له التدريب يف اجلزائر والتواجد على راأ�ص العار�شة الفنية للجار احتاد 

اجلزائر اأن الإ�شراف على تدريب املولودية يف يبدو �شعبا بالن�شبة له يف الوقت احلايل والأمر لن يكون �شهال

مدوار �شدد على 
تاأجيل اللقاء مدة 

ل تتجاوز 48 
�شاعة

�ضباب ق�ضنطينة 
يواجه برجمة 

نارية ابتداء من 
دي�ضمرب املقبل

ق�سنطينة  �سباب  فريق  يواجه 
عراقيل فيما يتعلق بامل�ساركة 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  يف 
اإفريقيا التي تنطلق مناف�ساتها 
احلالية،  الن�سخة  خالل  باكرا 
حيث جتري اأدوارها التمهيدية 
اخلام�ص  تاريخ  من  ابتداء 
قرر  بعدما  املقبل،  دي�سمرب 
القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد 
املناف�سة  مواقيت  تغيري 
مناف�سة  �سيغة  يف  واإجرائها 
رابطة اأبطال اأوروبا، وهو الأمر 
الذي لن يكون عامال م�ساعدا 
مرتبطا  �سيكون  الذي  للفريق 
الوطنية  البطولة  مبباريات 
وكاأ�ص اجلمهورية، الأمر الذي 
يجعله اأمام الأمر الواقع وملزم 
مبجاراة الرزنامة املكثفة التي 
تنتظره هذا املو�سم خا�سة يف 
املو�سم  من  الثاين  الن�سف 

احلايل.
ت�سكيلة  م�ساركة  تكون  ولن 
ظل  يف  �سهلة  »ال�سيا�سي« 
و�سعتها  التي  ال�رصوط 
الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
على رئ�سها عبد الكرمي مدوار 
اأو  تاأجيل  بعدم  �سددت  والتي 
تقدمي مباريات الأندية املعنية 
بامل�ساركة يف املناف�سة القارية 
مدة تتجاوز 48 �ساعة، خا�سة 
ب�سورة  يتمثل  الإ�سكال  واأن 
�سوف  التي  الأيام  يف  خا�سة 
والتي  املناف�سة  فيها  جتري 
اخلمي�ص  الأربعاء،  يف  تتمثل 
يجعل  الذي  الأمر  واجلمعة 
برجمة  ورطة  امام  الفريق 
الوطنية  البطولة  يف  مبارياته 
والعمل على التفاق مع الهيئة 
الكروية للرئي�ص مدوار من اأجل 
اإيجاد ال�سيغة املنا�سبة لو�سع 
يتمكن  حتى  للقاءات  جدولة 
وكثافة  املباريات  جماراة  من 
الرزنامة يف ظل التناف�ص عرب 

عدة جبهات.
ع.ق.

اأعلنت اتفاقها مع بلعطوي لإنهاء املو�شم

احلمراوة حت�ضر ملفا ثقيال �ضد الزاكي لو�ضعه لدى الفاف

اأعلنت اإدارة فريق مولودية وهران 
اتفاقها مع املدرب عمر بلعطوي 
من اأجل الإم�ساك بزمام العار�سة 
منذ  �ساغرة  تتواجد  التي  الفنية 
الزاكي  بادو  املغربي  مغادرة 
بالده،  اإىل  عائدا  الوطن  اأر�ص 
وترك املن�سب �ساغرا دون ت�سوية 
اختارت  اأين  النادي،  مع  لو�سعيته 
بلحاج  احمد  الرئي�ص  اإدارة 
الفريق  ابن  عودة  »بابا«  املدعو 
من  اأح�سانه  اإىل  ال�سابق  ولعبها 
فيما  الت�سكيلة  وقيادة  العمل  اأجل 
حيث  اجلاري،  املو�سم  من  تبقى 
انطلق اأم�ص يف العمل مع التعداد 
ح�سة  على  الإ�رصاف  خالل  من 
ال�ستئناف يف اول ح�سة عمل مع 

الالعبني حت�سريا للمقابلة املقبلة 
التي تنتظرهم الأحد املقبل اأمام 
اجلولة  حل�ساب  �سطيف  وفاق 
املحرتفة  الرابطة  من  التا�سعة 

الأوىل.
عدم  يف  يتبقى  الإ�سكال  ان  اإل 
اجل  من  بلعطوي  تاأهيل  اإمكانية 
اجللو�ص على دكة الحتياط ومنح 
امليدان،  ار�سية  على  التعليمات 
القانوين  الإ�سكال  ظل  يف  وذلك 
»احلمراوة«  اإدارة  ي�سادف  الذي 
مل  للذي  املغربي  مدربها  مع 
�سهادة  واأر�سل  من�سبه  ي�ستقل من 
طبية ثانية على التوايل ملدة �سهر 
راف�سا العودة اإىل وهران والتفاق 
هذا  ويف  معه،  العقد  ف�سخ  على 

مولودية  اإدارة  تعتزم  ال�سدد 
من  ثقيل  ملف  حت�سري  وهران 
اأجل و�سعه على طاولة الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم لف�سخ العقد 
النادي،  مع  مهامه  واإنهاء  معه 
وثائق  الفريق  ملف  يت�سمن  اأين 
وتوؤكد  املغربي  املدرب  تدين 
وو�سعية  بالعقد  خمال  تواجده 
اأر�سل  الذي  وهو  املن�سب  اإهمال 
عر�ص  راف�سا  طبيتني  �سهادتني 
الإدارة احل�سور اإىل مدينة وهران 
اإىل  الطبيب،  طرف  من  ومعاينته 
ال�سابق  املدرب  فاإن  ذلك  جانب 
ل�سباب بلوزداد حت�سل على ت�سبيق 
مايل بثالثة اأجور �سهرية متتد اإىل 

�سهر اأكتوبر.

بارتوميو ُيزيل الغمو�ض حول بوغبا
بارتوميو  ماريا  جو�سيب  ك�سف 
الإ�سباين،  بر�سلونة  رئي�ص 
الكتالوين  النادي  حقيقة اهتمام 
بول  الفرن�سي  مع  بالتعاقد 
يونايتد  مان�س�سرت  جنم  بوغبا 
ال�سيفية  النتقالت  خالل فرتة 
يف  بارتوميو،  قال  املا�سية، 
�سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات 
�سبورت: »الأنباء التي قالت باإننا 
عر�سنا على اليونايتد، احل�سول 
غوميز  واأندريه  مينا  ياري  على 
لي�ست  بوغبا  ومبلغ مايل مقابل 
اأتناول  »مل  واأ�ساف:  �سحيحة«، 
وودوارد  اإد  مع  امل�ساألة  هذه 
لليونايتد،  التنفيذي  املدير 
اأعتقد اأن بوغبا �سيظل مع الفريق 
لأن  طويلة،  لفرتة  الإجنليزي 
الحتفاظ  تريد  الكبرية  الأندية 
ليونيل  وعن  الالعبني«.  باأف�سل 
يُنهي  اأن  »اأمتنى  اأو�سح:  مي�سي 
م�سريته يف البار�سا، اإنه ل يريد 
الرحيل، ن�سعى لالإبقاء عليه مع 

ننوي  ل  كبار  بالعبني  اإحاطته 
بيع الالعبني العظماء«، وتطرق 
عودة  عن  للحديث  بارتوميو، 
قائالاً  غوارديول،  لبيب  حمتملة 
مفتوحة  الأبواب  عبقري،  »اإنه 
�سمعته  لقد  العودة،  اأراد  متى 
يقول باأنه يود تويل مهمة فريق 
يبدو  امل�ستقبل،  يف  لما�سيا 
يل«،  بالن�سبة  ا  رائعاً ا  اأمراً هذا 
بالفعل  عر�سنا  »لقد  واأردف 
اأخربنا  الأمر، عندما  عليه هذا 
كان  لأنه  الرحيل،  يريد  باأنه 
لذا  الكبري،  ال�سغط  من  متعباًا 
فاإن عودته �ستكون اخلرب الرائع 
الرئي�سي  للنادي«، ونوه »الهدف 
رغم  الليغا،  لقب  هو  لرب�سلونة 
باأن  العرتاف  علينا  يتعني  اأنه 
واأمت:  جذاب«،  هدف  الأبطال  دوري 
�سيكون  ميامي �سد جريونا  »اللعب يف 
ا، اإذا وافقت جميع الأطراف  ا جيداً اأمراً

ا جلميع اأندية الليغا«. و�سيكون مفيداً
ق.ر. 

 م�شريو الفريق الأول اجتمعوا
 اأم�ص مبدوار واأقنعوه

تاأجيل داربي الن�ضرية 
وبارادو اإىل اجلمعة

من  م�سريون  اأم�ص  اجتمع 
رفقة  داي  ح�سني  ن�رص  فريق 
رئي�ص الرابطة املحرتفة لكرة 
القدم عبد الكرمي مدوار، اأين 
اإدارة النادي العا�سمي  طالبت 
الذي  الداربي  مباراة  تاأخري 
بارادو  نادي  باجلار  يجمعها 
اخلمي�ص  عو�ص  اجلمعة  اإىل 
مثلما هو مربمج �سمن رزنامة 
املحرتفة  الرابطة  مباريات 
حيث  التا�سعة،  للجولة  الأوىل 
الريا�سي  املدير  تواجد 
ا�سماعيل غانا مبكتب الرئي�ص 
اأجل تقدمي الطلب  مدوار من 
موعد  تاأخري  ب�ساأن  ر�سميا 
وال�سماح  �ساعة  ب24  اللقاء 
دزيري  بالل  املدرب  لت�سكيلة 
اأو�سع  وقت  يف  التح�سري 
ملعب  واأن  خا�سة  للمقابلة، 
اأي  برجمة  يعرف  لن  اأوت   20
مباراة عليه نهاية هذا الأ�سبوع 

باعتبار اأن الفريق يت�سارك مع 
ال�ستقبال  يف  بلوزداد  �سباب 
م�سريو  وخرج  اأر�سيته.  على 
بعد  ايجابية  بنتيجة  الن�رصية 
الكروية  الهيئة  م�سوؤول  اإقناع 
اإىل  اللقاء  تاأخري  اأجل  من 
يلعب  حيث  ر�سميا،  اجلمعة 
اوت   20 ملعبه  على  الفريق 
الرابعة  ال�ساعة  من  ابتداءا 
م�ساء، وهو الأمر الذي ي�ساعد 
على تنقل غفري لأن�سار النادي 
من  باملدرجات  والتواجد 
عن  الالعبني  ت�سجيع  اأجل 
من  دفعهم  على  والعمل  قرب 
الثالث  النقاط  ح�سد  اأجل 
وا�ستعادة العهد مع النت�سارت 
التوايل  على  تعرثين  عقب 
والكتفاء بالتعادل يف اجلولتني 
عني  جمعية  امام  ال�سابقتني 

مليلة واحتاد بلعبا�ص.
ع.ق.
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ومن  قويا  مناف�سا  �سيالقي  �أين 
�لقرن  نادي  ويعترب  �لثقيل  �لعيار 
�لقارة  يف  �لأف�سل  باعتباره 
�لألقاب  حيث  من  �ل�سمر�ء 
تاريخ  مد�ر  على  بها  توج  �لتي 
�لفني  �لطاقم  ويدرك  �لكروي، 
�لطاو�سي  ر�سيد  �ملدرب  بقيادة 
�يجابية  بنتيجة  �لعودة  �أهمية 

ت�سهيل  �أجل  من  �لقاهرة  من 
�لتاأهل  تاأ�سرية  �كت�ساب  مهمة 
�نهم  باعتبار  �لنهائي  مبار�ة  �إىل 
�ر�ض  �لإياب يف  يخو�سون مبار�ة 
ماي  �لثامن  ملعب  وعلة  �لوطن 
�لإيجابي  �لعامل  وهو  ب�سطيف، 
�ساعد  �لالعب  رفقاء  يعمل  �لذي 
�لتو�جد  �أجل  من  ��ستغالله  على 
�سمن �حد طريف �ملبار�ة �لنهائية 
وتكر�ر �سيناريو عام 2014 عندما 

نادي  ح�ساب  على  باللقب  توجو� 
فيتا كلوب �لكونغويل.

ويعلم ممثل �جلز�ئر يف �ملناف�سة 
�لقارية �ن �ملهمة لن تكون �سهلة 
عاملي  من  ي�ستفيد  فريق  �مام 
�لأر�ض و�جلمهور، �إل �أنهم يعولون 
على تكر�ر �سيناريو �لدور �ل�سابق 
�لأبي�ض  بالتعادل  عادو�  عندما 
�أمام �لود�د �لبي�ساوي �ملغربي كان 
كافيا لإق�ساء حامل لقب �لن�سخة 

يعمل  �لذي  �لعامل  �لفارطة، وهو 
عليه،  للرتكيز  �ملغربي  �ملدرب 
�لعامل  �أهمية  يدرك  و�نه  خا�سة 
�لنف�سي وحت�سري لعبيه من كافة 
للمقابلة  يح�رض  �أين  �جلو�نب، 
غيابات،  دون  مكتمل  لتعد�د 
و�سع  على  ي�ساعده  �لذي  �لعامل 
�مل�ساعدة  �لأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
نادي  بت�سكيلة  �لإطاحة  على 

»�لقلعة �حلمر�ء«.

�لأهلي �مل�شري / وفاق �شطيف �ليوم �بتد�ء من 20:00

الن�ضر الأ�ضود يرفع التحدي لك�ضب ن�ضف تاأ�ضرية النهائي
يلتقي فريق وفاق �شطيف �شهرة �ليوم مناف�شه �لأهلي �مل�شري �شمن مبار�ة ذهاب ن�شف نهائي ر�بطة �أبطال �إفريقيا، 

وهي �ملبار�ة �لتي ت�شد �نتباه �ن�شار �لفريق ب�شفو خا�شة و�جلمهور �جلز�ئري ب�شفة عامة نظر� لأهميتها �أين يتو�جد 
�لوفاق ممثل �جلز�ئر �لوحيد يف �ملناف�شة �لقارية بعد �إق�شاء �حتاد �جلز�ئر من م�شابقة كاأ�ض �لكاف، ويخو�ض لعبو 

�لوفاق �ملبار�ة على ملعب »�ل�شالم« بالقاهرة و�لتي لن تكون �شهلة �أمام ت�شكيلة »�لن�شر �لأ�شود«

 ماندي وبودبوز
 يطيحان بليغاني�س

فرنبات�ضي يهان بثالثية يف 
ح�ضور �ضليماين وبن زية

عودة دي بروين 
متنح دفعة قوية 
ملان�ض�ضرت �ضيتي

�لدويل  �لثنائي  رفقاء  و��سل 
�جلز�ئري عي�سى ماندي وريا�ض 
�لنتائج �ليجابية  بودبوز �سل�سلة 
بعدما  بيتي�ض  ريال  فريقه  رفقة 
خالل  ليغاني�ض  بال�سيف  �أطاح 
�لفريقني  جمعت  �لتي  �ملقابلة 
بيتي�ض  ملعب  على  �أم�ض  �أول 
من  �ل�سابعة  �جلولة  حل�ساب 
ريال  وجنح  �ل�سباين،  �لدوري 
بيتي�ض يف ت�سجيل �للقاء �ل�ساد�ض 
و�لفوز  هزمية  �لتو�يل  على 
�لتو�يل، وجنح لعبو  �لثاين على 
�لفوز  خطف  يف  بيتي�ض  ريال 
مت  �لذي  �لوحيد  �لهدف  بف�سل 

�أجل  من  كافيا  وكان  ت�سجيله 
وعرفت  �لثالث،  �لنقاط  ك�سب 
�ملو�جهة دخول ماندي وبودبوز 
�لأ�سا�سية  �لت�سكيلة  �سمن 
جيد�  م�ستوى  وقدما  للمدرب، 
لعبا  �أين  �ملقابلة،  �أطو�ر  طيلة 
و�ساهما  كاملة،  دقيقة  �لت�سعني 
يف قيادة فريقهما نحو �لنت�سار 
�لفريق  �رتقاء  يف  �ساهم  و�لذي 
جدول  يف  �خلام�ض  �ملركز  �إىل 
نقطتني  بعد  على  �لرتتيب 
�لريادة  مت�سدري  عن  فح�سب 

ريال مدريد وبر�سلونة.
ع.ق.

�إ�سالم  �جلز�ئري  �لثنائي  �سقط 
فخ  يف  زية  بن  ويا�سني  �سليماين 
فريقهما  خا�ض  عندما  �لهزمية 
�لقو�عد  خارج  مبار�ة  فرنبات�سي 
�أمام �مل�سيف ت�سايكور ريز� �سبور 
حل�ساب �جلولة �ل�سابعة من �لدوري 
�لرتكي �ملمتاز، حيث �نتهى �للقاء 
بثالثية نظيفة للزو�ر و�لذين تلقو� 
قا�سية  هزمية  تكبد  عرب  �إهانة 
�سمن  �خل�رض  لعبا  تو�جد  رغم 

خا�ست  �لتي  �لأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
قيادة  يف  ف�سال  �أنهما  �إل  �للقاء 
�لفريق نحو �لعودة بنتيجة �يجابية 
�سليماين  م�ساركة  رغم  �لديار،  �إىل 
�سمن جميع �طو�ر �ملقابلة، بينما 
لعب مو�طنه بن زية 80 دقيقة قبل 
ويرتك  �مليد�ن  �أر�سية  يغادر  �أن 
مكانه لأحد زمالئه وهو �لذي تلقى 

�إنذ�ر� يف �لدقيقة 80 من �للقاء.
ع.ق.

عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
عودة جنم مان�س�سرت �سيتي �إىل 
�ل�ستعد�دية  �لفريق  تدريبات 
�لأملاين،  هوفنهامي  ملو�جهة 
�لثانية  �جلولة  مناف�سات  يف 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  من 
ميل«  »ديلي  �سحيفة  وذكرت 
�لبلجيكي  �أن  �لربيطانية 
و�سط  لعب  بروين  دي  كيفن 
تدريبات  �إىل  عاد  �ل�سيتيزنز، 
�أم�ض  �سباح  �جلماعية  �لفريق 
�سهر  من  لأكرث  غيابه  بعد 
دي  وكان  �لفريق،  عن  ون�سف 
يف  لالإ�سابة  تعر�ض  بروين 
�لرباط �جلانبي للركبة، خالل 
مو�جهة �أر�سنال يف بد�ية �سهر 

�أوت �ملا�سي غاب على �إثرها 
طو�ل �لفرتة �ملا�سية، وتابعت 
�أن  من  بالرغم  �أنه  �ل�سحيفة 
مدة  �أن  قبل  من  �أعلن  �لنادي 
غياب دي بروين �ست�سل �إىل 3 
�أنه عاد  �إل  �لأقل،  �أ�سهر على 
�أخرى بعد  �لتدريبات مرة  �إىل 
فقط،  ون�سف  �أ�سابيع  �ستة 
مديره  غو�رديول  بيب  ليمنح 
لقاء  قبل  قوية  دفعة  �لفني، 
�ملقرر  ومن  �لأبطال،  دوري 
�سيتي  مان�س�سرت  ي�سافر  �أن 
�إىل �أملانيا ملو�جهة هوفنهامي 
�سد  يلعب  �أن  على  �ليوم 
من  �لثامنة  باجلولة  ليفربول 

�لربميريليغ �لأحد �ملقبل.

 �شيلعب مبار�ة خا�شة �أمام مو�طنه
 بلفو�شيل بر�بطة �لأبطال

حمرز مر�ضح للدخول اأ�ضا�ضيا 
اليوم اأمام هوفنهامي

�أ�سا�سيا خالل  للدخول  مر�سحا  ريا�ض حمرز  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يتو�جد 

هوفنهامي  �أمام  �ليوم  �لجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  يخو�سها  �لتي  �ملقابلة 

�لأمر  ويتعلق  جز�ئريا  دوليا  �سفوفه  ي�سم يف  و�لذي  �لأخري  �أر�ض  على  �لملاين 

�بطال  ر�بطة  جمموعات  دور  �سمن  �ملقابلة  تندرج  حيث  بلفو�سيل،  باإ�سحاق 

�سوف  غو�رديول  بيب  �ملدرب  �أن  �أم�ض  �لجنليزي  �لإعالم  ك�سف  حيث  �أوروبا، 

مينح متو�سط ميد�ن �لت�سكيلة �لوطنية فر�سة ل تعو�ض من خالل �إقحامه �أ�سا�سيا 

يف  و�أحقيته  وقدر�ته  �إمكانياته  على  يربهن  حتى  �إليه،  �لكرة  ورمي  �ملبار�ة  يف 

�سمان مكانة �أ�سا�سية وهو �لذي كان جل�ض على مقعد �لحتياط يف مبار�ة �لدوري 

�لجنليزي �لتي جرت نهاية �لأ�سبوع �ملنق�سي ودخل يف �ل�سوط �لثاين من �للقاء، 

وي�سع �ملدرب �ل�سباين �لثقة يف لعبه �جلز�ئري من �جل �لعودة بالز�د كامال من 

�لفتتاحية على  تلقوها يف �جلولة  �لتي  �لقا�سية  �لهزمية  وتد�رك  �أملانيا  �سفرية 

ملعبهم �أمام �أوملبيك ليون �لفرن�سي، و�لتي عرفت دخول متو�سط ميد�ن �خل�رض 

�حتياطيا �أين لعب �آخر ربع �ساعة من �ملبار�ة و�لتي قدم خاللها مردود� ر�ئعا لكنه 

ملك يكنت كافيا لينقذ �ملان �سيتي من �لهزمية. وينتظر �أن ت�سهد �ملقابلة مناف�سة 

قوية على �أر�ض �مليد�ن بني �لفريقني �ملتوقع �ن يقحما لعبيهما �جلز�ئريني يف 

�أوقاته مع فريقه  باأف�سل  بلفو�سيل مير  �أن  �إذ� علمنا  �لأ�سا�سية خا�سة  �لت�سكيلة 
�لأملاين ومر�سح بدوره للدخول �أ�سا�سيا.

عي�شة ق.

يلتحق غد� باأر�ض �لوطن ويعلن عن قائمة 
�لالعبني قبل نهاية هذ� �لأ�شبوع

 بلما�ضي يجدد الثقة
  يف دوخة وي�ضتدعيه 

اإىل ترب�س اخل�ضر
�لدعوة  تلقيها  عن  �ل�سعودي  �لر�ئد  نادي  �إد�رة  �مل�ساركة ك�سفت  �أجل  من  دوخة  �لدين  عز  �جلز�ئري  حلار�سها 
بد�ية  �ملقرر  �لوطني  للمنتخب  �لتح�سريي  �لرتب�ض  يف 
�ملقررتني  �ملقابلتني  خلو�ض  حت�سبا  �حلايل  �أكتوبر  �سهر 
�سمن  �ل�سهر  هذ�  من  و16   12 يومي  �لبنني  منتخب  �لعام �أمام  �إفريقيا لالأمم �ملقررة  �إىل كاأ�ض  �لوطني �لت�سفيات �ملوؤهلة  �لناخب  ح�سابات  �سمن  دوخة  ويتو�جد  جمال بلما�سي �لذي ��ستلم مقاليد �لعار�سة �لفنية �لوطنية �ملقبل، 
�سهر �أوت �ملن�رضم وو�سع ثقته يف �حلار�ض �ملخ�رضم بعد 
عليها خالل �ل�سهر �ملا�سية وت�سنيفه �سمن �أف�سل �حلر��ض �ل�سابق ر�بح ماجر، وذلك بعد �مل�ستويات �لر�ئعة �لتي �أبان ��ستبعاده خالل �لفرتة �ملن�رضمة من طرف �لناخب �لوطني 
مبوحلي  وهاب  ر�ي�ض  مو�طنه  رفقة  �ل�سعودي  �لدوري  يف 
رد  مت  و�لذي  �ل�سعودي  �لتفاق  �سفوف  يف  غد� �لعتبار له بعد معاناته �لتهمي�ض من �لطاقم �لفني �لوطني �ملحرتف  بلما�سي  �لوطني  �ملدرب  يعود  �ملقابل،  يف  حيث �إىل �ر�ض �لوطن من �أجل �ل�رضوع يف �لتح�سري للمقابلتني �ل�سابق.  �ملقبل،  �لأ�سبوع  �لوطنية  �لعنا�رض  تنتظر�ن  يف �للتان  بامل�ساركة  �ملعنيني  �لالعبني  قائمة  عن  يعلن  �سوف 

�أن ترب�ض �خل�رض �ملقرر يف مركز حت�سري �ملنتخبات �لوطنية  ي�ستبعد  ل  و�لتي  �لأ�سبوع  هذ�  نهاية  مو�سى  �لأ�سماء ب�سيدي  بع�ض  ��ستبعاد  �ملفاجاآت من خالل  بع�ض  حتمل 
و�ل�ستنجاد بالعبني جدد  مبار�ة غامبيا  تقنع يف  ناديه �لتي مل  مع  �ملتاألق  عطال  يو�سف  �لأمين  �لظهري  م�ستدعى بعد غياب طويل عن قائمة �ملنتخب �لوطني، �إىل ين�سط يف �سفوف �لرتجي �لتون�سي مفاجاأة �لرتب�ض ويكون ني�ض �لفرن�سي، ول ي�ستبعد �أن ي�سجل يو�سف باليلي �لذي يتقدمهم 

جانب ��ستدعاء كل من �آدم �أونا�ض و�إ�سماعيل بنا�رض.
عي�شة ق.

لوبيتيجي يتنف�س ال�ضعداء ب�ضبب بيل
تنف�ض جولني لوبيتيغي �ملدير �لفني لنادي ريال مدريد �ل�سعد�ء، ب�سبب �لويلزي غاريث بيل، جنم �مللكي، �مل�ستبعد من قائمة �ملرينغي يف مبار�ة �سي�سكا 

مو�سكو، �ملقرر �إقامتها �ليوم �سمن مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا.وتعر�ض بيل لالإ�سابة يف مبار�ة ديربي مدريد �لتي �نتهت بالتعادل �ل�سلبي، وخرج بني 

�سوطي �للقاء، ومل ي�سافر مع بعثة �مللكي �إىل رو�سيا، من �أجل �إجر�ء �لفحو�سات �لطبية، للوقوف على حجم تلك �لإ�سابة، وحتديد مدة عالجه.

من جانبها �أ�سارت �إذ�عة »كوبي« عرب ح�سابها على موقع »تويرت« �إىل �أن نتائج �لفحو�سات �أثبتت عدم وجود �أي �إ�سابات لبيل، موؤكدة �أنه �سيكون متاحا �أمام 

لوبيتيغي للمبار�ة �ملقبلة يف �لليجا �أمام ديبورتيفو �ألفي�ض.ونقلت �لإذ�عة تغريدة لل�سحفية �أر�ن�سا رودريجيز قائلة: »بعد خ�سوع �لالعب لأ�سعة �لرنني، 

�أ�سارت �لنتيجة لعدم وجود �أي �إ�سابة لبيل«.ي�سار �إىل �أن هجوم ريال مدريد يعاين حالًيا من تر�جع يف �لأد�ء، وكان لوبيتيغي يخ�سى فقد�ن �لنجم �لويلزي 
لفرتة طويلة، �إل �أن نتائج �لفحو�سات �أثبتت �سالمته.



لعنة بر�شلونة تطارد جريونا
تعادل  بر�شلونة حني  الكاتالوين  العمالق  جاره  من  انتزعها جريونا  التي  النقطة  اأّن  يبدو 
معه 2-2، حتولت اإىل لعنة بعدما ف�شل يف حتقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بالتعادل مع 
وخ�شارة  الوليد  بلد  مع  بتعادل  املو�شم  ا�شتهل  وبعدما   ،1-1 هوي�شكا  املتوا�شع  م�شيفه 
بفوزه  الأ�شواء،  دوري  الثاين يف  مو�شمه  يخو�ض  الذي  انتف�ض جريونا  ريال مدريد  اأمام 
على فياريال خارج ملعبه ثم �شلتا فيغو قبل اأن يجرب بر�شلونة حامل اللقب على الكتفاء 
بالتعادل 2-2 يف معقله »كامب نو«، لكّن فريق املدرب اأو�شيبيو �شاكري�شتان انتك�ض بعدها 
باخل�شارة بني جماهريه اأمام ريال بيتي�ض قبل اأن يكتفي الأحد بالتعادل اأمام هوي�شكا يف 
مباراة تقدم خاللها النادي الكاتالوين يف الدقيقة 37 من ركلة جزاء نفذها الأوروغوياين 
كري�شتيان �شتواين، لكّن هوي�شكا القادم من اأربع هزائم متتالية، اإحداها بنتيجة مذلة اأمام 
بر�شلونة 1-8، خطف التعادل يف الدقيقة 72 من ركلة جزاء اأي�شاً نفذها غونزالو ميلريو 

رافعاً ر�شيد فريقه اىل 5 نقاط من فوز وتعادلني مقابل 9 جلريونا.
وعلى ملعب الـ«مادريغال«، توا�شلت معاناة فياريال على اأر�شه ومني بهزميته الأوىل اأمام 
�شواريز   ليو  �شجله  بهدف  اأمامه  باخل�شارة   2008 نوفمرب  منذ  جماهريه  بني  الوليد  بلد 
ليف�شل بالتايل يف حتقيق اأي فوز يف 4 مباريات خا�شها يف معقله، وجتمد ر�شيد فياريال 
عند 8 نقاط، فيما رفع بلد الوليد ر�شيده اإىل 9 نقاط. من جانبه، اأحلق ليفانتي ب�شيفه 
األفي�ض هزميته الأوىل منذ املرحلة الفتتاحية التي خ�رس فيها اأمام بر�شلونة حامل اللقب 
بثالثية نظيفة، وجاءت بنتيجة 2-1 على الرغم من اأّن ال�شيف كان البادئ بالت�شجيل عرب 
روبني �شوبرينو قبل اأن يرد اأ�شحاب الأر�ض بوا�شطة جا�شون رميي�شريو واأنطونيو غار�شيا 
وجتمد  اإنذارات،   7 على  ح�شل  الذي  ليفانتي  ناحية  من  ل�شيما  خ�شنة  مباراة  يف  اأراند 
ر�شيد األفي�ض عند 11 نقطة يف املركز ال�شاد�ض، فيما اأ�شبح ر�شيد ليفانتي 7 نقاط يف 
املركز 16، وا�شفاد ريال بيتي�ض من خ�شارة األفي�ض لل�شعود اإىل املركز اخلام�ض بفارق 
الأهداف خلف اأتلتيكو مدريد الرابع، بعد فوزه القاتل على �شيفه ليغاني�ض متذيل الرتتيب 

بهدف �شجله لورين مورو.

فرانكفورت يعمق جراح هانوفر
ا�شتغل اينرتاخت فرانكفورت الو�شع ال�شعب ل�شيفه هانوفر من اأجل حتقيق فوزه الثاين 
الأملاين،  الدوري  ال�شاد�شة من  كبرية 4-1 يف املرحلة  بنتيجة  املو�شم، وجاء  فقط هذا 
قواعده،  فرايبورغ 2-0 خارج  الفوز على  واعد من خالل  ب�شكل  املو�شم  ا�شتهل  وبعدما 
التالية، حيث مني  الأربع  اأي فوز خالل املراحل  اينرتاخت فرانكفورت يف حتقيق  ف�شل 
اأي فوز  الرتتيب دون  القابع يف ذيل  اأن ي�شتقبل هانوفر  بثالث هزائم مقابل تعادل، قبل 
الذي  الأول  ال�شوط  ب�شكل كبري يف  اللقاء  اينرتاخت فرانكفورت  وبنقطتني فقط، وح�شم 
اأنتي  والكرواتي  نديكا  اإيفان  اأوبيت  الفرن�شي  �شجلهما  نظيفني  بهدفني  متقدما  اأنهاه 
للهولندي  ثالث  بهدف  الثاين  ال�شوط  بداية  ل�شيفه يف  القا�شية  ال�رسبة  وجه  ثم  ريبيت�ض 
جوناثان دي غوزمان، وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�شها الأخرية، قل�ض هانوفر الفارق 
بهدف عرب فلوران مو�شليا اإل اأنه عاد وتلقى الهدف 13 يف 6 مباريات عرب ال�رسبي لوكا 
يوفيت�ض، ورفع اينرتاخت فرانكفورت ر�شيده اىل 7 نقاط يف املركز 11، فيما بقي هانوفر 

يف ذيل الرتتيب بنقطتني.
لهذا املو�شم يف ملعبه وجاء على ح�شاب  الأول  اأوغ�شبورغ فوزه  ثانية، حقق  مباراة  ويف 
اأول مباراة له  األفرد فينبوغا�شون الذي �شجل ثالثية يف  فرايبورغ 4-1 بف�شل الإي�شلندي 
اأف�شل هداف يف  اأوت لإ�شابة يف الركبة، واأ�شبح الفنلندي بهذه الثالثية  منذ تعر�شه يف 
تاريخ فريقه يف دوري البوند�شليغا الذي ي�شارك فيه منذ 2011-2012، بر�شيد 25 هدفا 
الهدف  �شيلفا �شاحب  دا  كايوبي فران�شي�شكو  الربازيلي  توبيا�ض فرينر، وكان  اأمام  هدفا 
فريقه  �شميد خطاأ يف مرمى  الفرن�شي جوناتان  اأهدى  فيما  اللقاء  لأوغ�شبورغ يف  الأول 

الهدف الوحيد لل�شيوف.

بايل يغيب اأمام �شي�شكا مو�شكو
خرج  الذي  بايل  غاريث  الويلزي  الفريق  جنم  ب�شاأن  مدريد  ريال  جمهور  �شكوك  تاأكدت 
م�شاباً من دربي مدريد يوم ال�شبت يف الدوري الإ�شباين، وا�شتبدل بايل بني ال�شوطني حني 
دخل مكانه داين �شيبايو�ض حيث تعددت املعلومات حول طبيعة اإ�شابته، وت�شري املعلومات 

اأن الإ�شابة يف الع�شلة ال�شامة لالعب الويلزي دون ان يعرف مدى خطورتها.
يف  مو�شكو  �شي�شكا  ملالقاة  رو�شيا  اإىل  �شتتوجه  التي  القائمة  الأحد  مدريد  ريال  واأعلن 
اجلولة الثانية من مباريات املجموعة ال�شابعة يف دوري اأبطال اأوروبا وقد ا�شتبعد بايل من 
القائمة، كما خلت القائمة من اأ�شماء �شريجيو رامو�ض ومار�شيلو واإي�شكو، يف حني �شّمت 
فيني�شيو�ض جونيور، وعانى بايل يف م�شريته كثرياً مع ريال مدريد من الإ�شابات املختلفة 
التي اأبعدته فرتات طويلة، وقال لوبيتيغي مدرب ريال مدريد بعد املباراة »غاريث �شعر 
بعدم راحة يف فخذه، خرج كتدبري احرتازي و�شرنى ما هي طبيعة الإ�شابة«، ويقدم بايل 

مو�شماً طيباً مع ريال حيث �شجل ثالثة اأهداف ومتريرتني حا�شمتني حتى الآن.

فالفريدي اأول �شحايا البار�شا املر�شحني
على  يتمرد  بداأ  فالفريدي 
ويتخذ  بر�شلونة  اأعراف 
لي�شع  م�شوؤولة  غري  قرارات 
قبل  حمرج  موقف  يف  نف�شه 
مباريات  نفق  يف  الدخول 
ال�شهر املقبل الطاحنة، يبدو 
يف  فعلياً  دخل  فالفريدي  اأن 
مع  ال�شتمرار  جدل  مرحلة 
يف  ف�شل  اأّنه  ويبدو  بر�شلونة، 
ال�شتفادة من جتارب اإنريكي 
فو�شع  وغوارديول  ومارتينو 
يخرج  ل  قد  ورطة  يف  نف�شه 
منها ب�شهولة لي�شلم نف�شه كب�ض 
فداء اأمام اجلماهري الغا�شبة، 
يف  مثالية  كانت  الأمور  كّل 
املو�شم  بداية  مع  بر�شلونة 
النتقالت،  �شوق  واإغالق 
وذلك يف ظّل تدعيم ال�شفوف 

بالعبني موؤثرين واحلفاظ على جنوم الفريق با�شتثناء خروج يريي مينا املثري لال�شتغراب، فوز اأول على األفي�ض بالثالثة واآخر 
�شعب من اأر�ض بلد الوليد 1-0 قبل اأن تاأتي الثمانية اأمام وي�شكا 8 - 2 لتمنح فالفريدي ابت�شامة عري�شة مل تدم طوياًل، زادت 
ال�شغوط على فالفريدي ب�شبب النتدابات املميزة التي اأجنزتها اإدارة بر�شلونة، واإراحته لنجوم الفريق قبل بدء املباريات، اإذ 
اإّن املدرب بداأ يخرج عن املاألوف فنجا باأعجوبة من مطب ريال �شو�شييداد 2-1 بعد ترك كوتينيو على الدكة، واأنقذته نتيجته 
اأمام اآيندهوفن 4-0 من الت�شاوؤل عن الأداء، ومن ثّم ت�شببت خياراته اخلاطئة يف املداورة بتعادلني مع جريونا 2-2 واأتلتيك 

بيلباو 1-1 تخللهما هزمية من ليغاني�ض 1-2.
اأن  اأمام بيلباو القوي بعد  اأ�شح عندما قّرر عدم البدء بليونيل مي�شي  اأو تهوره مبعنى  واأثار فالفريدي ال�شتغراب ب�شجاعته 
فعل الأمر ذاته مع �شواريز اأمام ليغاني�ض، ومع اأن ت�رسيحات �شواريز ومي�شي مل تكن بتلك احلدة مع مدرب بر�شلونة لكن من 
يعرف طباع ال�شديقني احلميمني يدرك عدم تقبلهما لفكرة اجللو�ض على الدكة اإل بطلب منهما فقط، وقال �شواريز بعد لقاء 
بر�شلونة وبيلباو: »يجب اأن ن�شجل وننت�رس حتى يف غياب مي�شي«، ورّد الأخري: »ما قاله �شواريز �شحيح، نحن بر�شلونة ول يجب 

اأن نتائر بالعب واحد«.
من �شوء حظ فالفريدي اأّن املباريات التي كان يجب اأن تكون م�شمونة ومربرة لحتمالت الوقوع يف ال�شهر املقبل اأتت بنتائج 
الأربعاء يف  توتنهام  على  �شيفاً  بر�شلونة  »الطاحن«.و�شيحّل  اأكتوبر  قبل  عليه  يح�شد  ل  موقف  نف�شه يف  لي�شع  متوقعة  غري 
دوري الأبطال ومن ثم فالن�شيا، وي�شتقبل اإ�شبيلية يف الليغا قبل اأن ي�شت�شيف اإنرت يف الأبطال ومن ثم ريال مدريد يف الدوري 

الإ�شباين.

عن  ال�شابق  يونايتد  مان�ش�شرت  قائد  نيفيل  غاري  دافع 
الكبار  امل�شوؤولني  اتهم  لكنه  مورينيو  جوزيه  املدرب 
ل�شتعادة  املدى  طويلة  خطة  امتالك  بعدم  النادي  يف 
ال�شبت  يونايتد  هام  و�شت  اأمام  التعرث  وبعد  الأجماد، 
املن�رسم بات يونايتد ميلك ثالثة انت�شارات فقط يف اأول 
�شبع مراحل بالدوري املمتاز يف اأ�شواأ بداية للفريق منذ 
مو�شم 1989-1990، ويحتل حاليا املركز العا�رس، ويتاأخر 
يونايتد بت�شع نقاط خلف غرميه وجاره مان�ش�شرت �شيتي 
ت�شيل�شي  تعادل  بعد  الدوري  ت�شدر  الذي  اللقب  حامل 
1-1 مع ليفربول يف �شتامفورد بريدج، وح�شد مورينيو 
لقبي الدوري الأوروبي وكاأ�ض رابطة الأندية الإجنليزية 
يف مو�شمه الأول واحتل املركز الثاين يف الدوري املمتاز 

يف مو�شمه الثاين ليحقق تقدما مقارنة مبا فعله ديفيد 
األيك�ض  اعتزال  بعد  اللذان جاءا  ولوي�ض فان غال  مويز 

فريغ�شون يف 2013.
ومل ت�شعر اجلماهري بالر�شا عن اأداء الفريق حتت قيادة 
مورينيو الذي دخل يف خالفات مع بع�ض الالعبني مثل 
بول بوغبا، لكن نيفيل يعتقد اأن الإدارة ت�رسعت يف اإقالة 
مويز بعد اأقل من عام واحد ويوؤكد اأنه يجب دعم مورينيو 
يف الوقت احلايل، وكتب نيفيل على تويرت »هذه الفو�شى 
بداأت عندما اأقال يونايتد ديفيد مويز بعد ثمانية اأ�شهر 
وخ�رسنا كل معاين القيم التي بنيت يف النادي على مدار 
100 عام«، واأ�شاف: »الأمر ل يتعلق باملدرب بل ب�شعف 

الإدارة املوجودة من خلفه، ل توجد خطة«.

نيفيل يدافع عن مورينيو

ريا�شة دوليةالثالثْا 02  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل22 حمرم 1440هـ 14

مارادونا ين�شح مي�شي باالعتزال دوليا
ن�شح الأ�شطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا ليونيل مي�شي برتك املنتخب الوطني معترباً باأنه ُحمل ب�شكل غري عادل م�شوؤولية 
ف�شل الأرجنتني يف مونديال رو�شيا 2018، وقال مارادونا اإىل �شحيفة »كالرين« الأرجنتينية: »اأن�شح مي�شي بعدم العودة اإىل 
�شفوف املنتخب، يف كرة القدم الأرجنتينية، يلقون اخلطاأ دائماً عليه حتى عندما يخ�رس منتخب فئة حتت 15 عاماً، لقد 
حان الوقت لكي نرتكه يف �شالم وروؤية ما اإذا كان �شخ�ض اآخر ي�شتطيع حتمل هذه امل�شوؤوليات«، واأ�شاف مارادونا الذي 
الإطالق،  على  يلهمني  ل  الأرجنتيني  املنتخب  »اليوم  الثانية:  الدرجة  من  املك�شيكي  �شينالوا  نادي  تدريب  على  ي�رسف 
والأمر ينطبق على العامل باأ�رسه، لقد خ�رسنا ال�شغف«.وكانت الأرجنتني خرجت من الدور ثمن النهائي ملونديال رو�شيا 

بخ�شارتها اأمام فرن�شا 3-4 والتي توجت لحقاً بطلة للعامل.



م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

ي�شق تنني بخيا�شيم ينبعث منها الدخان طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث 
يف فيتنام مهد م�رسح الدمى املائية، وهو من اأكرث الأن�شطة الثقافية ا�شتقطاباً 
لل�شياح يف البالد رغم المتعا�ض الذي يثريه لدى الفيتناميني. وينتعل حمركو 
الدمى الأحذية اخلا�شة بال�شيادين يف الكوالي�ض لدخول احلو�ض الذي يحتل 
م�شاحة امل�رسح برمتها، امل�رسح مرجعاً على �شعيد عرو�ض الدمى املائية، 
واعتاد على ا�شت�شافة مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط وبات حمطة 
العاملون فيه هذا  الفنانون  اإىل فيتنام، ودر�ض  زيارة �شياحية  اأي  اإلزامية يف 

الفن يف كلية امل�رسح وال�شينما يف هانوي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ص�صي

القائمون عليها اخلو�ض يف  ويتجنب  ثابتاً  تُقدم منطاً  التي  الق�ش�ض  وتلتزم 
بعر�ض  مكتفني  البالد،  يف  ال�شيوعي  الواحد  احلزب  نظام  ت�شتفز  موا�شيع 
�شبيل  على  بينها  املحلية  والأ�شاطري  القروية  احلياة  من  م�شتوحاة  م�شاهد 
املثال كلها ملونة بالذهبي والأحمر والأخ�رس اللّماع ح�شب مدير م�رسح ثانغ 
لونغ، ت�شو لوونغ. ويو�شح ت�شو لوونغ: »ورد ذكر الدمى املائية يف اأقدم م�شلة 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  �شنة«، يف  األف  اإىل حواىل  تاريخها  يعود  فيتنام  حجرية يف 
معبد  عليها يف  والتي عرث  ع�رس،  الثاين  القرن  اإىل  العائدة  لينه،  ديني  �شونغ 
بوذي يف �شمال البالد. ويقول: »عندما �شتح�رس الأجيال املقبلة هذا العر�ض، 

�شريونه كما كان بن�شخته الأ�شلية«.

جتارب يف كندا

ويقر احلريف فام دينه فييم الذي يوا�شل ت�شنيع هذه الدمى يدوياً، باأن هذا 
الفن يفقد تدريجياً قدرة اجلذب لل�شباب الفيتناميني بفعل عدم متا�شيه مع 
الهتمام  انح�رس  التي  ال�شينية  الأوبرا  �شهدته  ملا  تطور مماثل  الع�رس، يف 
بها وبقيت متابعتها تقت�رس على الف�شوليني. ويو�شح احلريف الذي عمل مع 
ُمدر�شني لتكييف كتب اأطفال مع م�رسح الدمى املائية: »ثمة اأنواع جديدة من 
العرو�ض واأي�شاً النرتنت، وهو ما ي�شعب الت�شدي له«. ويحاول متحف  اإىل 
ملء  �شعوبة يف  يواجه  اأنه  الطلق، غري  الهواء  للدمى يف  مع م�رسح  ال�شياح، 
مقاعده خارج الحتفالت التقليدية مثل راأ�ض ال�شنة القمرية. وللمفارقة، هذا 
النوع الفني يعي�ض جتدده يف اخلارج، اإذ اأن املخرج امل�رسحي الكندي روبري 
الفيتنامي يف عر�شه  التقليد  با�شتلهامه هذا  قبل �شنوات  لباج حقق جناحاً 
عن  خالله  يتوا  مل  �شرتافين�شكي،  ايغور  الرو�شي  للموؤلف  لق�شة  امل�رسحي 
حتويل مقر الأورك�شرتا اإىل حو�ض للدمى املائية، وهو يعتزم تكرار التجربة 

يف اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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ارتفاع مبيعات ماك ميلر بعد وفاته %970

املو�شيقى  مبيعات  ارتفعت 
الراب  جنم  باأغاين  اخلا�شة 
يف  ميلر  ماك  الأمريكي 
بن�شبة  املتحدة  الوليات 
توقعات  و�شط  باملائة،   970
اأغانيه  مبيعات  عدد  بزيادة 
 13 اإىل   7 بني  ما  الفرتة  يف 
وفقاً  املن�رسم،  �شبتمرب 
مو�شيقى  لإح�شائيات 
بعد  ذلك  وياأتي  نيل�شن، 
املا�شي،  اجلمعة  يوم  وفاته 
اإثر تعاطيه جرعة زائدة من 
لإ�شابته  اأدت  املخدرات 
منزله  داخل  قلبية  ب�شكتة 
وحققت  اأجنلي�ض.  لو�ض  يف 
ماك  النجم  اأغاين  األبومات 
وامل�شورة  املنفردة  ميلر 
كليب،  الفيديو  طريقة  على 

عدد  يف  ملحوظاً  ازدياداً 
والتحميل،  ال�شتماع  مرات 
مرة  مليون   32.5 اإىل  لت�شل 
�شبتمرب   7 وفاته  يوم  يف 
كانت  اأن  بعد  املا�شي، 
اليوم  يف  مليون   3.4 مبعدل 
وت�شدرت  لوفاته.  ال�شابق 
بعنوان  امل�شورة  اأغنيته 
»Self care« القائمة، والتي 
مت اإطالقها قبل �شهرين من 
ربط  اأن  بعد  ل�شيما  وفاته، 
املتابعون بني الأغنية ووفاة 
�شدمت  التي  ميلر  ماك 
كان  اأنه  معتقدين  اجلميع، 
بعد  بوفاته  يعلم  وكاأنه  يبدو 
الفيديو،  يف  بذلك  تنباأ  اأن 
وداعه  ر�شالة  يبعث  وكاأنه 
ويظهر  للجمهور.  الأخري 

ماك ميلر يف الفيديو مم�شكاً 
مب�شباح يدوي داخل �شندوق 
مثبت  خ�شبي  كتابوت  يبدو 
جميع  من  معدنية  مب�شامري 
يزال  ل  بينما  الجتاهات 
يخرج  ثم  احلياة،  قيد  على 
على  ويحفر  �شغري  �شكني 
�شطح ال�شندوق عبارة »تذكار 
الفيديو،  نهاية  ويف  موري«. 
من  متكن  وكاأنه  ميلر  يظهر 
بعد  ال�شندوق  من  اخلروج 
على  يقف  حيث  حتطيمه، 
مالأت  التي  الرتاب  كومة 
فجاأة  يحدث  لكن  التابوت، 
حياته،  ينهي  كبري  تفجري 
طرحه  بعد  الفيديو  وح�شد 
من  اأكرث  على  يوتيوب  على 

28 مليون م�شاهدة.
املغني  األبومات  وت�شدرت 
بيلبورد  قائمة  ميلر  ماك 

200 لأكرث الألبومات الغنائية 
املتحدة،  الوليات  يف  مبيعاً 

خالل  مرات   6 من  لأكرث 
حياته.

اأ�سطورة ال�سينما الأمريكية روبرت ريدفورد يعلن اعتزاله التمثيل 

بطل املقاتلني: ما حاجة اخلارجية الرو�سية اإىل جنم �سينمائي

العثور على »اإرث« جان جاك رو�سو يف رو�سيا

ن�رست  اأعاله،  العنوان  حتت 
تعيني  حول  مقال  رو«،  »غازيتا 
�شيغال  �شتيفن  الأمريكي  املمثل 
وجاء  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  يف 
الوليات  �شفري  علق  املقال:  يف 
مو�شكو،  لدى  ال�شابق  املتحدة 
املمثل  تعيني  ماكفول، على  مايكل 
ممثال  �شيغال  �شتيفن  الأمريكي 
الرو�شية،  اخلارجية  لوزارة  خا�شا 
بني  الإن�شانية  العالقات  ل�شوؤون 
فكتب  املتحدة،  والوليات  رو�شيا 
�شيغال  »اأ�شبح  فيها:  قال  تغريدة، 
ملفت:  اأمر  هذا  رو�شيا؟  مواطنا 
رو�شيا عينت �شتيفن �شيغال مبعوثا 
مع  العالقات  لتح�شني  خا�شا 

عرّب  اأخرى،  تغريدة  ويف  اأمريكا«. 
»دون  واحدة:  بكلمة  موقفه  عن 

اأمل«.
اأول  �شيغال،  املقال:  واأ�شاف 
يف  اخلارج  من  متجن�ض  اأجنبي 
اخلدمة املدنية يف التاريخ احلديث 
على  قد ح�شل  �شيغال  كان  لبلدنا. 
اجلن�شية الرو�شية يف نوفمرب 2016، 
�شهرته  بلغت   ، معروف  وهو ممثل 

ذروتها يف الثمانينات.
للوزارة:  الر�شمي  البيان  ن�ض  وقال 
ممثال  �شيغال  �شتيفن  تعيني  »مت 
الرو�شية  اخلارجية  لوزارة  خا�شا 
الرو�شية  الإن�شانية  العالقات  ب�شاأن 
مهمة  اأن  اإىل  واأ�شار  الأمريكية«. 

العالقات  تعزيز  �شتكون  �شيغال 
الإن�شاين.  املجال  يف  البلدين  بني 
احلديث يدور عن وظيفة اجتماعي 

�شيا�شية، بال مقابل مادي.
ولكن، من غري الوا�شح، بعد، مدى 
يحققه  اأن  ميكن  الذي  النجاح 
مع  العالقات  حت�شني  يف  �شيغال 
بني  ف�شمعته  املتحدة.  الوليات 
على  تنطوي  الأمريكي  اجلمهور 
اأن  امل�شتبعد  ومن  كبري،  تناق�ض 
يف  املعدودون  اأ�شدقاوؤه  يتمكن 
من  الفني  الو�شط  ويف  الكونغر�ض 
تغيري الو�شع يف العالقات الرو�شية 
فعرّب  نف�شه،  �شيغال  اأما  الأمريكية 
اجلديد،  التعيني  لهذا  امتنانه  عن 

تطلعات  لدّي  كانت  »لطاملا  وقال: 
ممكن  هو  ما  بكل  للقيام  قوية 
العالقات  حت�شني  يف  للم�شاعدة 
الرو�شية الأمريكية. لقد عملت بال 
عدة  ل�شنوات  الأمر  هذا  على  كلل 
اأنا ممنت  والآن  ر�شمي،  ب�شكل غري 
للقيام  يل  الفر�شة  لإتاحة  للغاية 

بذلك ر�شميا«.
املمثل  هذا  احلا�رس،  الوقت  يف 
املتجن�ض  الوحيد  الأجنبي  هو 
حكومي  هيكل  يف  �شيعمل  الذي 
عهد  يف  رو�شيا،  يف  اأّما  رو�شي. 
من  العديد  هناك  فكان  بطر�ض، 
هذه احلالت، وكان هناك مثلها يف 

احلكومة البل�شفية.

عرث على خمطوطات كتبت بقلم 
الفرن�شي، جان جاك  الفيل�شوف 
قبو  يف   ،)1778-1712( رو�شو 
اأحد املباين ال�شكنية بالقرب من 
الرو�شية  مدينة �شان بطر�شبورغ 
وقال األك�شي بياليف، يف �شفحته 
على في�شبوك اإن اأحد الأ�شخا�ض 
خمطوطات  �رساء  عليه  عر�ض 

قدمية بخط اليد، لكنه بعد فرتة 
ببيعها  فاأخربه  ب�شاحبها  ات�شل 
اأثرية  جلامع حتف وخمطوطات 

اآخر.
عائدية  من  بعد  التاأكد  يتم  ومل 
والر�شائل  املخطوطات 
حمتواها  لكن  التاريخية، 
حياة  �شرية  على  ال�شوء  يلقي 

الفيل�شوف رو�شو. وكان يعتقد يف 
وقت �شابق اأن رو�شو رف�ض دعوة 
الكونت الرو�شي اأرلوف له بزيارة 
ملكية  تاأكيد  حال  ويف  رو�شيا 
فاإن  رو�شو(،  يد  )بخط  الر�شائل 
هذا يثبت اأن الفيل�شوف الفرن�شي 

زار رو�شيا متخفيا.
املخطوطات  هذه  وتتحدث 

رو�شو  رحالت  عن  العموم  يف 
التي  الأماكن  فيها  ي�شف  التي 
زارها وتفا�شيل زيارته وعالقته 
بالكونت اأرلوف يعترب جان جاك 
وكتاب  فال�شفة  اأكرث  اأحد  رو�شو 
اأي�شا  وهو  تاأثريا،  التنوير  ع�رس 
الرومان�شية  تيار  موؤ�ش�شي  اأحد 

يف الفل�شفة.   

على  احلائز  الأمريكي،  واملخرج  املمثل  اأعلن 
جائزة الأو�شكار، روبرت ريدفورد اعتزاله التمثيل، 
اخلريف املقبل، وقال ريدفورد )81 عاما( ملوقع 
ب�شكل  التمثيل  �شيعتزل  اإنه  ويكلي«  »اإنرتتينمنت 
 The« نهائي، بعد طرح اأحدث اأفالمه ال�شينمائية
�شبتمرب  �شهر  يف   ،»Old Man & The Gun
املقبل، وفقا . ويج�شد روبرت ريدفورد، املعروف 
و�شندان�ض  كا�شيدي  و«بوت�ض  »بروبيكر«  باأفالمه 
دور  اجلديد  الفيلم  يف  اإفريقيا«  و«خارج  كيد« 
مرة،   17 عليه  القب�ض  األقي  متمر�ض،  بنوك  ل�ض 
ولكنه يف كل مرة كان ينجح يف الهرب من ال�شجن، 
والتقاعد،  العتزال  اأوان  اآن  اأنه  ريدفورد  واأو�شح 

لأنه ظل ميثل منذ اأن كان عمره 21 عاما. وحقق 
روبرت ريدفورد انطالقته على �شا�شة ال�شينما، يف 
املنتزه«،  يف  »بريفوت  فيلم  يف  بدوره   ،1967 عام 
جني  الأمريكية  املمثلة  بطولته  �شاركته  الذي 
فوندا، وعزز جنوميته من خالل اأدوار يف الأفالم 
الرئي�ض«ويف  رجال  و«كل  �شتينغ«  »ذا  الكال�شيكية 
عام 1980، فاز روبرت ريدفورد بجائزة الأو�شكار 
لأول مرة يف الإخراج، عن فيلم »اأ�شخا�ض عاديون«، 
ويف عام 2002 ح�شل على جائزة الأو�شكار لإجناز 
من  �شيتقاعد  كان  اإذا  مبا  يتعلق  فيما  اأما  العمر 
�شنقرره  ما  »�شرنى  ريدفورد:  ف�رسح  الإخراج، 

ب�شاأن ذلك الأمر«.
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عن ال�شاعر عا�شور بوكلوة...
اأو فدائي الثقافة اجلزائرية

حتتاج اجلزائر الجناز حمطات لتاأمل منجزات رجالها واالحتفاء بهم وقول كلمات ال�ضكر لت�ضحياتهم 
اجلليلة، الأجل رفع ال�ضاأن الوطني بكل جمالياته وخ�ضو�ضياته الفنية و االأدبية والفكرية عربيا وعلميا، 

وهنا  نتذكر ن�ضو�ص واأفعال ال�ضاعر اجلزائري ابن والية �ضكيكدة عا�ضور بوكلوة. الكتابة ال�ضعرية 
وهويتها.. �ضيتعب من يريد ان يالحق ال�ضاعر واالأديب بوكلوة، الأن هذا املبدع ينتقل بني الن�ضاطات 

الثقافية املتعددة و املختلفة،  فهو فدائي الثقافة اجلزائرية بامتياز،  حيث يخدمها يف الفنون الت�ضكيلية، 
كما يفتح اأوراقها يف الن�ضو�ص ال�ضعرية، وي�ضعى للك�ضف عن خ�ضو�ضياتها يف ال�ضرد اجلزائري... من خالل 

اإ�ضرافه على تنظيم الكثري من امللتقيات و الندوات و املهرجانات يف �ضكيكدة وغريها.

قلم :وليد بوعديلة

التن�شيط  اأجل  من  يومياته  كل  و 
او يف  والياته  والفكري يف  االأدبي 
يكون  قد  ،و  للواليات  انتقاالته 
وراحته  �شحته  ح�شاب  على  هذا 
عليه  اأطلقنا  لذلك  وعائلته، 
ون�شهد  الثقايف،  الفدائي  لقب 
اجلميل  االأدبي  احل�شور  له 
مبجموعاته ال�شعرية التي اكت�شفها 
ورقيا  والعربي  القارئ اجلزائري  

والكرتونيا،
ديوانه«  نتاأمل  ان  لنا  وميكن 
امواج  ال�شفاعات«)دار 
خ�شو�شية  لنلمح  للن�رش،2006( 
و�رشها  هويتها  تقول  �شعرية 
و�شحرها، وقد ذكر الناقد يو�شف 
قد  بوكلوة  الكاتب  باأن  وغلي�شي 
متميزة  نقدية  مقاالت  يكتب  كان 
اأن  ،قبل   20 ق  من  الثمانينات  يف 
يقول  ال�شعري،  للف�شاء  يتحول 
تقدميه  يف  وغلي�شي  الدكتور 
لديوان ال�شفاعات: »  لقد اأجه�ض 
عا�شور روح الناقد يف اأعماقه، كي 
يتفرغ لرتبية ذلك الكائن ال�شعري 
عطر  ق�شيدة  كانت   اجلميل... 
الدالة  يف  االنعطاف  نقطة  اأمي 
غريت  اإذ  العا�شورية،  ال�شعرية 
منحى حياته ال�شعرية حني منحته 
بداية  يف  كبرية   وطنية  جائزة 

م�شواره...«
العوامل  حتاور  الديوان  ون�شو�ض 
ال�شويف وما فيها من جالل الع�شق 
ورمزية الداللة مثل ق�شيدتيه » اإذا 
واالأر�ض  االأمنيات  جاء«و«  ال�شعر 
اإىل  حتيل  التي  منها  و  الراقدة«، 
اجتماعية  و  �شيا�شية  مرجعيات 
القارئ  يراوغ  بثوب ترميزي   لكن 
مثل ق�شيدة« وداعا غني انطلقت« 
وق�شيدة«ظهري حممي ودمي«...

كما ي�شتعني �شاعرنا  كثريا بالرتاث 
والديني يف  واالأ�شطوري   ال�شعبي 
بع�ض ن�شو�ض هذا الديوان  وغريه 
ن�شو�ض  يف  وكذا   ، الدواوين  من 
اأدبية  ف�شاءات  ن�رشها يف  �شعرية 

الكرتونية.
 « بعنوان  جمموعة  لل�شاعر  و 
واحلالزين«-2002،  احل�شا�ض 
النب�ض  ك�شوف   « وجمموعة 
وجمموعة  واالمنيات«2004، 
برقها«- خا�شمت  التي  »الرعود 
2015،  ون�رش ق�شائد يف جمموعتيه 
»غواية �شخر وج�شور«، و«خما�شية 
الكتابة  وم�شاحات  الوجد«.... 
ال�شاعر  عند  مفتوحة  ال�شعرية 
عا�شور بوكلوة على نب�شات القلب 
التفاعل  لتعلن   ، الوطن  وم�شارات 
مع التجارب ال�شعرية اجلزائرية و 
العربية واحلوار معها ، لالنطالق 
و  اللغوي  التميز  و  التفرد  لكتابة 

الفكري والرمزي.
و وهو �شغوف بالتعريف باجلزائر 
الداخل  يف  و�شعرها  وتاريخها 
الثقافية  واملواقع  اخلارج  و 
ت�شهد  كما  ت�شهد،  االلكرتونية 
الثقافية  واملوؤ�ش�شات   املراكز 
�شاعرنا  مرور  على  �شكيكدة  يف 
جميال،ومناق�شا  �شعريا   :�شوتا 
قناعاته،  عن  يدافع  وحماورا 
للنوادي الفنية و االأدبية  ومقرتحا 
وحتفيزها.... املواهب  جلمع 
االإبداعي  و  الثقايف  االأفق  �شمن 

اجلزائري.
و لعل من بني اآخر مبادراته نذكر 
بق�رش  اجلزائري  ال�رشد  ملتقى 
انتظار  يف  �شكيكدة،  يف  الثقافة 
�شرتى  اأخرى  وندوات  ملتقيات 
النور م�شتقبال وخلفها روح وقلب 

وفكر االأديب بوكلوة.

�شاعر مبدع..الأجل الوطن
اآن  »اأما  ين�شد �شاعرنا يف ق�شيدة 
الداخلية  اأ�شواقه  اأغني«  اأن  يل 
جالل  من  االقرتاب  تبغي  التي 
والذاكرة،  االأر�ض  وجمال  املعنى 
ال�شاخب  ال�شوت  ق�شيدة  هي 
الثبات،  و  واجلمود  ال�شمت  امام 
يتماهي  ال�شاعر  عا�شور  وكاأن 
والفدائي  النا�شط   بوكلوة  يف 
الثقايف  امل�شهد  لتحريك  الثقايف، 

ولتحدي  اجلزائري،  و  ال�شكيكدي 
�شفاتها  تتغري  التي  العراقيل  كل 
لتمار�ض  متجددة  لكنها  واأهلها 
الطموح  وحتا�رش  البريوقراطية 

االإبداعي، نقراأ من الق�شيدة:

اأما اآن يل اأن اأغني ؟!
اأن اأ�ضتعيد َحنجَرتي

واأ�ضدح يف ال�ضعاْب ؟!

اأما اآن يل اأن اأ�ضرتد 
�ضوتي

الذي ت�ضتت ..
حني حا�ضرته املخاوف 

وال�ضحاْب ؟!
�ضوتي الذي �ضادرته 

اجلهات
حني اأراد تعليم القراءة 

..
وفنون احل�ضاْب ؟!

تعذبني يا �ضاحبي دقات 
قلبي
....

هذه وجهتي .. ما 

تغريت
ما تعددت ..

احللم حلمي ..
والدرب دربي

والر�شم ما �شطره الكتاْب!!
اجلزائرية  الثقافة  فدائي  اإن 
الأجل  متوا�شلة  حركية  يف 
وتراثها  وثقافتها  اجلزائر 
فكرة  وجد  كلما  و  واإبداعها، 
باملوروث  تدفع  اأن  �شانها  من 
 ، لالأجيال  وتنقله  اجلزائري 
مب�شاندة  لتج�شيدها   �شعى 
و  الثقايف  احلراك  يف  زمالئه 
ومنهم  ب�شكيكدة،  اجلمعياتي 
الدكاترة ح�شن دوا�ض و�شفيان 

بوعنينبة وحممد كعوان ...، 
تلتفت  مل  ملاذا  ندري  ول�شنا 
هذه  لكل  اجلزائرية  الدولة 
العمل  جتمع  التي  احلركية 
االإداري والروح االإبداعية، رغم 
بع�ض  يف  مذكور  ال�شاعر  اأن 
عن  املعاجم  و  املو�شوعات 
اجلزائريني،  االأدباء  و  العلماء 
ن�رشتها  التي  املو�شوعة  مثل 
الكاتب  باإ�رشاف  احل�شارة  دار 
من  ونتمنى  خدو�شي،   رابح 
عز  املبدع  الثقافة   وزير 
على  يقرتح  اأن  ميهوبي  الدين 
ا�شم  املركزية  ال�شلطات 

الثقايف  والنا�شط  ال�شاعر 
مديرا  ليكون  بوكلوة  عا�شور 
الواليات  من  والية  يف  للثقافة 

اجلزائرية.
واإين متاأكد اأنه �شيمنح االإ�شافة 
الفنية و االأدبية و امل�رشحية... 
الكبرية  بف�شل خربته  الالزمة، 
التنظيم  و  االإ�رشاف  يف 
الثقافية، وجديته  للمهرجانات 
وان�شباطه يف الت�شيري االإداري، 
الثقفي  امل�شهد   ابن   والأنه 

اجلزائري ولي�ض غريبا عنه. 
عا�شور  فاالأديب  وللتذكري 
بحجر   1967 مواليد  من  بوكلة 
الق�رشة- مفرو�ض-عني 

من  متخرج  وهو  �شكيكدة، 
العايل  الوطني  املعهد 
ال�شباب  اإطارات  لتخريج 
للرابطة  رئي�شا  كان  وقد   ،
و  الثقافية  للن�شاطات  الوالئية 
لل�شباب2013-2002،   العلمية 
الكتاب  احتاد  ع�شو  انه  كما 
على  حت�شل  وقد  اجلزائريني، 
و   ، ال�شعر  يف  وطنية  جوائز 
اجلامعات  يف  يدر�ض  �شعره 
الباحثون  ن�رش  كما  اجلزائرية، 
اجلامعيون درا�شات كثرية عنه 
. ون�شاأل اهلل اأن يحفظه للوطن 

ويوفقه يف ن�شاطه. 

الكاتبة  اآية �ضعيدي جلريدة الو�ضط 

الكتابة باالجنليزية انفتاح على عوامل جمالية جديدة
حاورها / اأ . خل�ضر . بن يو�ضف

 
طالبة باملدر�شة العليا لالأ�شاتذة 
بق�شنطينة و كاتبة تطرح باللغة 
باالأدب  مهتمة  االجنليزية.. 
املعا�رش  و  القدمي  االجنليزي 
للقراء...  ر�شالة  الإي�شال  اأطمح 
باأن اأي اإن�شان ي�شتطيع الكتابةو 

اأن املطالعة �رشورية

متى مت اكت�شاف موهبتك ، وهل 
املحيطة  الظروف  �شاعدتك 

بك يف تنميتها ؟

موهبتي  لكن  كتبت...  لطاملا 
املتو�شط  مرحلة  يف  اكت�شفت 
حينها...  بالعربية  اأكتب  كنت 
لكن يف الثانوية تبنيت االجنليزية 
الأنني بارعة فيها ، نعم الظروف 
الكتابة...   يف  كثريا  �شاعدتني 
حم�ض  من  خواطري  فجميع 

التجربة

ماهي الق�ضية التي 
يعاجلها قلمك ؟

يعاجلها  التي  للق�شايا  بالن�شبة 
اأنا   ... متعددة  هي   .. قلمي 
فقط اأ�شارك مع النا�ض االأ�شياء 
التي نعي�شها يف جمتمعنا هذا و 
ر�شالتي هي اأن كل �شيء ممكن 
ما دام هناك عزمية ، اأنا اأحث 
النا�ض على الكتابة الأنها اأف�شل 

من الكالم
الذين  ال�شعراء  الكتاب  هم  من 
اأثرت كتبهم يف فكرك وتفكريك 

؟ 
 Atticus هما االأكرث تاأثريا علي
و Rupi kaur ال�شعراء الذين 

اأثروا على كتاباتي كرث لكن 
 Abbi Glines و   Tijan

بالن�شبة للكتاب هناك

ملاذا كان ولوجك لعامل الكتابة 

من باب ال�شعر ؟
عامل  هو  يل  بالن�شبة  ال�شعر 
ما  اأجد  ال  عندما  اإليه  اأرك�ض 
انه  القول  ت�شتطيع  ي�شعدين 
احتاجه  حني  ي�شمني  ملجاأ 
اأ�شبح  اأن  حلمي  كان  لطاملا 
على  �شجعتني  عائلتي  كاتبة.. 
اأعرب  اأن  رغبت  لطاملا  و  هذ 
قوله  اأ�شتطيع  ال  عما  بقلمي 
اأ�شارح  اأنا  هي  هذه  فكرتي   ،
ينطقه  مل  مبا  النا�ض  و  نف�شي 

ل�شاين 

حدثينا عن اإ�ضدارك 
وكيف جاءتك الفكرة 
، وما املو�ضوعات التي 

تطرقت اإليها ؟

لعدة  يتطرق  هذا  كتابي 
ن�شو�ض  هناك  مو�شوعات 
 ، احلب   ، املراأة  عن  �شعرية 

ال�شداقة ، االأمل الفراق ، املوت 
، االأمل  ، كتابي هذا ي�شمل عدة 

نواحي من احلياة 

ما راأيك يف راهن 
ال�ضعر اجلزائري ؟ 

�رشاحة اأنا ال اأطالع ل�شعراء اأو 
يف  اأرغب  لكن  جزائريني  كتاب 
ما  فيه  اأجد  لرمبا  هذا  تغيري 
وجدت يف االأدب االإجنليزي واإن 
�شاء اهلل �شيكون يل ديوان �شعري 

اآخر اأنا اأعمل عليه حاليا

كلمة ختامية ؟ 

اأمتنى اأن يكون كتابي عند ح�شن 
ت�رشيفي  على  �شكرا  و  ظنكم 
ت�رشيفي  به  االهتمام  باإبدائكم 
و  جميعا  لكم  ممتنة  حقا  اأنا 
اأي جناح يل هو ب�شببكم ف�شكرا 

لنفخ الروح يف كتاباتي

مقاطع من ق�ضيدة لل�ضاعرعا�ضور بوكلوة:

لذاكرة البحر ارجتاج حزين
وال موج يقدمني للربيع

كلما اأذكرها يف تفا�شيل احلكاية
اأبكي ... واأ�شيع

اأهدي ل�شاطئ ال�شباح �شورتها
وتهديني قهوة ال�شاد�شة 

وحلم  الغياب  ودمع  الوداع  ملح 
ال�شقيع

طوحني هذا الوريد
ما �رش لو تعلو هامتي قليال

لتالم�ض يف ربيع العمر اأغ�شانها
اأنا ال ي�شغلني موج الق�شيدة

يف  املغرو�ض  بحرها  اأق�شد 
خفايا  يف  اأو   ، العجاف  موا�شمنا 

الكالم
حتتاج  الينابيع  اأن  الرياح  تدري 
بازدهاء غرور  الرباعم كي تفاخر 

الغمام
يحتاج  الطلع  اأن  الزهور  تدري 

النوافذ
كي ت�شري خارطة الطريق

حيثما ت�شري بو�شلة الغرام
وتدري فاتني اأين اأحتاج كفها كلما 

راودين عط�ض اجلهات

�شباح  كل  ي�شائلني  ليل  عذبني  اأو 
عن جدوى الظالم

واأن اخليانة فاكهة احلب اأحيانا
تعلقت بحبل احلنني ..

باجتاه  وردتي  اأدحرج  ورحت 
مرايا 

مل تعد تعك�ض ظلنا يف ال�شطور
توكاأت على قمر بجوار القلب

اأرقب من �رشفة الروح اأنفا�شها
فيبتهج  جنمتي  تطل  قليل  بعد 

امل�شاء
اأبوابه  الق�شري  العمر  ويفتح 

للحبور
عفوا �شادتي ..

الأوراق  اعتذاري  تقدمي  �شاأعيد 
التوت

يف  �شيفه  عانقني  �شاطئ  والأول 
ربيع العمر الطائ�ض

حني �شريتني عا�شقا ب�شمة ماكرة
لرعود خا�شمت برقها

يف  املهب  مفارق  �رشدتها  حني 
ف�شول احلكاية العابرة

�شاأعيد تقدمي اعتذاري
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الروائية نادية بوخالط يف حوار خا�ص مع "الو�سط "

»اليد اليمنى للكولونيل« ر�سالة تنم عن 
ج�سامة ت�سحيات املجاهدين يف الثورة  
ك�سفت الروائية اجلزائرية نادية بوخالط يف حوار خا�ص مع جريدة »الو�سط » عن م�ساركتها الر�سمية ككاتبة يف املعر�ص 
الدويل للكتاب باجلزائر �سيال 23 برواية »اليد اليمنى للكولونيل« ال�سادرة حديثا عن دار املاهر للن�سر والتوزيع اجلزائرية 

، فلقد ا�ستذكرت هذه املبدعة من  يف  روايتها الثانية قيمة الت�سحيات اجل�سام التي قدمها  اأبطال اجلزائر اإبان  الثورة 
التحريرية �سد اال�ستعمار الفرن�سي  والهدف منها هو اإي�سال ر�سالة جليل اليوم من ال�سباب  للتعريف بتاريخهم  املجيد 

فتاريخنا مليء بالبطوالت التي �سنعها  هوؤالء الرجال االأ�ساو�ص �سد م�ستعمر غا�سم �سلب االأر�ص وهتك العر�ص،  ولكنه 
�سرعان ما قوبل باأعظم ثورة يف التاريخ العاملي والتي  �ستبقى را�سخة يف اأذهان  املجاهدين اجلزائريني  الذين عاي�سوا فرتتها .

حاورها: حكيم مالك

يف  القارئ   �شيكت�شف  حيث  
هذا املوؤلف الفريد من نوعه ما 
ل�شالح  اجلزائر«  »�شجعان  قدمه 
�شقيت  التي  املباركة  الثورة  هذه 
العظماء  ال�شهداء  بدماء  اأر�شها  
الذين �شقطوا يف ميدان ال�رشف 
اأجل   من  �شبابهم  بزهرة  و�شحوا 
هذا الوطن الغايل ليدخلوا التاريخ 

من بابه الوا�شع .

 بداية، �سدرت لك حديثا 
رواية جديدة« اليد اليمنى 

للكولونيل« يف طبعتها 
اجلزائرية، فهل ميكننا اأن 

نطلع على تفا�سيلها؟

رواية »اليد اليمنى للكولونيل« هي 
ثاين عمل روائي يل �شدر عن دار 
بالعلمة  التوزيع  و  للن�رش  املاهر 
بعد  هذا  وياأتي   ، �شطيف  والية 
امراأة من   « االأوىل   �شدور رواية 
جتربة  خ�شت  فيها  و   ، دخان« 
مرة  الأول  فيها  جربت  و  مغايرة 
كتابة الرواية التاريخية ، اأي اأنني 
عن  مو�شوعها  يكون  اأن  اخرتت 
من   ، املظفرة  التحريرية  الثورة 
الفدائي   ، خالل �شخ�شية بطلني 
»�شامة«  القرية  �شيخ  ابنة  و  علي 
و  اال�شتعمار  ظلم  مواجهة  يف 
مع  عمالتهم  و  االأقرباء  خيانة 
 ، للوطن  خيانتهم  و  اال�شتعمار 
واالأيقونة هي يف الواقع مزدوجة 
و  بن�شاله   « »علي  فالفدائي   ،
مواجهة  يف  ب�شجاعتها  �شامة 
و  الفدائيني  م�شاعدة  و  »العكلي« 

االميان بق�شيتهم.

ماهي داللة العنوان ؟

الرواية  اأحداث  يلخ�ص  العنوان 
ويركز على جرم اخليانة والعمالة 
للجي�ص الفرن�شي وهو االإثم الذي 
ارتكبه هوؤالء يف حق اأبناء جلدتهم 

و�شعبهم.

ما هو الهدف الذي اأردت 
اإي�ساله للقارئ من خالل 

روايتك الثانية ؟

 رغبت يف تو�شيل ر�شالة جليل اليوم 
الت�شحيات  وج�شامة  القيمة  عن 
كل  يف  املجاهدين  قدمها  التي 

القرى  يف  وحتديدا  الوطن  ربوع 
قوة  اأعتى  واملدا�رش يف مواجهة 

ا�شتعمارية يف تلك الفرتة.
 

ماهي اأبرز املوا�سيع التي 
عاجلتها يف هذه الرواية؟

 
يف  عاجلتها  التي  املوا�شيع  اأبرز 
هذه الرواية هي مو�شوع الت�شحية 
والعطاء، حب الوطن وكذا مو�شوع 
اخليانة للوطن واالعرتاف بجميل 
الذين لوالهم ما كنا  املجاهدين 
ر�شالة  واأهم  اليوم  باحلرية  ننعم 
هي احلفاظ على اجلزائر كوطن 

نعتز باالنتماء اإليه.

كيف كان تعاملك مع »دار 
املاهر« اجلزائرية ؟

لهذه  اكت�شايف  كان  احلقيقة  يف 
الروائي  ال�شديق  بف�شل  الدار 
رفيق جلول، و الذي كان و ال يزال 
م�شجعي و حمفزي على الكتابة، 
فبف�شله بعد اهلل �شبحانه توا�شلت 
و مت  بن�شي  له  بعثت  و  الدار  مع 
اال�شتاذ  تعامل  كان  و  قبوله، 
اأ�رشف كرا�شني يف قمة اللباقة و 
لقيت  و  اأي�شا،  التفهم  و  التوا�شع 
التجاوب  و  الرتحاب  كل  منه 
اأجنزت  الدار  اأن  اأقول  اأن  وميكن 
الرواية  ملغلف  رائع  ت�شميم  يل 
له  ت�شوري  و  لفكرتي  ا�شتجاب 
هدية،  اأروع  ذاته  حد  يف  هذا  و 
من  الكاتب  يعامل  اأن  جميل  و 
و  الرتحاب  بذلك  النا�رش  قبل 

االحرتام.

ماذا عن م�ساركتك االأوىل 
يف �سيال 23 ككاتبة؟

املا�شي  العام  م�شاركتي  اإن   
املعر�ص  هذا  يف  كزائرة  كانت 
بجميع  بالكتاب  يحتفي  الذي 
ال�شنة  هذه  و  العامل   لغات 
م�شاركتي  اهلل  �شاء  اإن  �شتكون 
كروائية    23 �شيال  يف  االأوىل 
�شتقوم دار الن�رش بتخ�شي�ص يوم 
يف  الكتاب  جلميع  بالتوقيع  للبيع 
و هذا   ، اأنا  بينهم  و من  جناحها 
نوعها  من  فريدة  جتربة  �شيكون 
يف   متواجدة  �شاأكون  اأنني  حيث 
 « بحجم  الدويل  املعر�ص  هذا 
يف  م�شاركتي  و�شتكون  �شيال« 
هذا املعر�ص  مك�شبا يل ككاتبة 

و  الروائي   م�شوارها  بداية  يف 
اإىل ر�شيدي املعريف و  �شي�شاف 
ال�شخ�شي الكثري ، كما �شيمكنني  
هذا ال�شالون من االحتكاك بكبار 
دنيا  �شامقة يف  قامات  و  الكتاب 
و  دوليا   و  وطنيا   ، االأدب حمليا 
باالعتزاز  اأ�شعر  يجعلني  هذا  
القراء   من  اأنتظر  واأنا  والفخر، 
يكون  اأن  و  كتاباتي  يكت�شفوا  اأن 
خالل  من  قلبهم  يف  مكانة  يل 
الكنز  هم  فالقراء    ، كتاباتي 
كما   ، ثراءه  و  للكاتب  احلقيقي 
»دار  م�شاركة  احتمال  هناك  اأن 
ن�رشت  التي  االأردنية   املعتز« 
ح�شورها  و  الثالث  اأعمايل 
ملعر�ص اجلزائر الدويل  للكتاب 
حرمت  بعدما   23 طبعته  يف 
يف  الفارط  العام  امل�شاركة  من 
 « رواية  اأن  يعني  وهذا   22 �شيال 
�شتكون  للكولونيل«  اليمنى  اليد 
و  اجلزائرية  بطبعتها  حا�رشة 
الدويل  ال�شالون  يف  االأردنية  

للكتاب باجلزائر.   

ماذا متثل لك م�ساركة 
اأعمالك يف العا�سمة 

االأردنية عمان؟

حتدي  كانت  االأردنية  التجربة    
الوقت  نف�ص  يف  و  يل   بالن�شبة 
اأعمايل  بخروج  �شمحت  بوابة 
للنور بعدما ظلت حبي�شة االأدراج 
و  للن�رش  املعتز  فدار  ل�شنوات، 
من  فر�شة   يل  فتحت  التوزيع  
بلدي  يف  منها  حرمت  ذهب 
تلك   ، الن�رش  هي  و  اجلزائر 
امل�شتحيل  احللم  و  االإ�شكالية 
 ، كاتب  و  مبدع  كل  يهزم  الذي 
اأمرا  لي�ص   بالدنا  يف  فالن�رش 
و هذه  للجميع  متاحا  ال  و  �شهال 
بها  االإقرار  علينا  يجب  حقيقة 
تدعم  جهة  ثمة  هناك  فلي�ص   ،
بلغ  قد  كان  اإن  و  حتى  الكاتب 
الكتابة  فنون  يف  التمر�ص  من 
م�شتويات كبرية ، فال وجود لهيئة 
اأو �شندوق يدعم الكتاب و ي�شاهم 
ال  فالبع�ص  موؤلفاتنا،  ن�رش   يف 
له  فكيف  جيبه  م�رشوف  ميلك 
بن�رش كتاب !!. فاأغلبنا اإما عاطل 
ال  اأجر  يتقا�شى  اأو  العمل  عن 
ي�شمن وال يغني من جوع والن�رش 
للغاية ولي�ص يف  يف بالدنا مكلف 

متناول اجلميع.

 ما هو تقديريك االأويل 
للمعر�ص الدويل للكتاب 

باجلزائر؟

اأن املعر�ص  مما ال �شك فيه هو 
�شيكون  باجلزائر  للكتاب  الدويل 
فيه  يلتقي  وموعد  هامة  حمطة 
ومن  ببع�شهم  واملثقفني  الكتاب 
هو  والبلدان،  التوجهات  خمتلف 
فارقة  وعالمة  تبادل  م�شاحة 
ال  حقيقة  وهذه  مهمة  وحمطة 
املعر�ص  اثنان،  حولها  يختلف 
واأكيد  للجزائر،  وفخر  مك�شب 
من  الهائل  العديد  تواجد  اأن 
للمبدعني  اجلديدة  الروايات 
ال�شباب يف �شيال23 هو بادرة خري 
للمكتبة  مك�شبا  يعد  و    وجناح 
اجلزائرية ونقطة ايجابية للقارئ 
من  �شي�شتزيد  الذي  اجلزائري 
له  ويوفر  االإبداعي  الزخم  ذلك 
واالنتقاء، فمن  م�شاحة لالختيار 
فهو  يقراأ  ال  اجلزائري  باأن  قال 

كاذب!

ملن تقراأ نادية بوخالط ؟

  قراأت لكتاب جزائريني ، عرب و 
اأجانب اأي�شا ،اأذكر منهم ، يا�شمينة 
هو  و  مول�شهول«  »حممد  خ�رشا 
اإىل  اإ�شافة   ، يعد كاتبي املف�شل 
احلميد  عبد  الراحلني  الروائيني 
بن هدوقة و الطاهر وطار و حبيبة 
قلبي االأديبة » اأحالم م�شتغامني«  
كلود  جان  الفرن�شي  والكاتب 
و  ل�شتاندال  قراأت  كما   ، بارو 
درا�شتي  كون    ، هيجو  فيكتور 
فع�شقت   ، اللغة  مزدوجة  كانت 
الفرن�شية  اللغة  و  العربية  اللغة 
ال  لكليهما  اهتمامي  منحت  و 
 ، االأخرى  على  احداهن  اأف�شل 
ال  راقية  توا�شل  و�شيلة  فاللغة 
يف  اقحامها  اأو  ح�رشها  ميكن 
بها يف  الزج  اأو  ثقافية  �رشاعات 
اعتبارات ايديولوجية اأو عقائدية 
و  و�شحرها   قيمتها  لغة  فلكل   ،

مكانتها اأي�شا.

 على ذكر »يا�سمينة خ�سرا« 
ماهي اأبرز الروايات التي 

قراأتها له؟

 « رواية  خ�رشا  ليا�شمينة  قراأت 
�شنونوات كابول«، و » ف�شل الليل 
على النهار« ، و هي الرواية التي 

متنيت  و  بقلبي  مكانتها  حفرت 
فيلم  يف    اأحداثها  م�شاهدة 
اإنه روائي مميز  م�شتوحى منها ، 
و  راقيا  معرفيا  ر�شيدا  ميلك  و 
يف  جمالية  و  دقة  و  وا�شع  خيال 

ال�رشد منقطعة النظري .

 كيف ت�سنيفني كتابات 
»عبد احلميد بن هدوقة«؟

املرحوم عبد احلميد بن هدوقة 
مدر�شة  واعتباره  ت�شنيفه  ميكن 
لكل من يريد خو�ص غمار الكتابة، 
فلقد  ال�رشد  مفاتيح  ميتلك  فهو 

تعلمت منه الكثري.

ماذا ميثل لك »الطاهر 
وطار«؟

ورائعته  وطار  الطاهر  الراحل 
»يوم  و  والدهاليز«،  »ال�شمعة 
م�شيت يف جنازتي وم�شى النا�ص« 
جريدة  يف  تن�رش  كانت  التي 
»اخلرب« وكنت اأتابعها ب�شغف وهو 
ولي�ص  القراء  لكل  مدر�شة  اأي�شا 
يف  الغو�ص  يف  للراغبني  فقط 

بحر الكتابة واالأدب.

كلمة عن الكاتب الفرن�سي 
»جان كلود بارو«؟

 الكاتب الفرن�شي جان كلود بارو 
القد�ص  ان�شى   « روايته  اأعجبتني 
»، فهي عمل روائي ثري باملخيال 
له  كانت  و  ال�رشدية  اجلمالية  و 
تلك القدرة على االإم�شاك بزمام 

التفرد االأدبي.

 ما راأيك يف الروائية »اأحالم 
م�ستغامني«؟

اأحالم م�شتغامني رغم كل ما قيل 

اأو  قبل ح�شادها  ويقال عنها من 
معار�شي كتاباتها التي ي�شنفونها 
على اأنها كتابات مراهقات، اأقول 
باأنها علمتني كيف اأع�شق الكلمات 
الأ�شنع بها حلما ورديا، وعلمتني 
كيف اأكون معتزة باأنوثتي واأعانق 
الكتابة، فهي حمفزي االأول  حلم 
ومثلي االأ�شمى يف االإميان باحللم 
لها  فاأقول  بلوغه،  اإىل  وال�شعي 

�شكرا لك �شيدة اأحالم!

 هل  اأنت ب�سدد التح�سري 
ملوؤلفات جديدة م�ستقبال  ؟

   لدي رواية جديدة حتت عنوان 
» طوق البنف�شج«   وهي م�شححة 
من طرف االأ�شتاذ اأحمد بوريدان 
قبل  تريثت  لكنني  جاهزة  وهي 
�شخ�شية،  العتبارات  ن�رشها 
كما  ال�شبب،  ذكر  عن  احتفظ 
ن�ص  كتابة  على  حاليا  اأعكف 
انتحار   « بعنوان  جديد  روائي 
جتربة  العمل  هذا  ويعد  كاتب« 
كتابة  ن�شق  يف  يل  جديدة 
الكتابة  طريقة  حيث  من  الرواية 
�شيكت�شفني  حيث  واأ�شلوبيتها 
فيه القراء اإن �شاء اهلل حني تكون 

جاهزة للن�رش وت�شدر.

 كلمة اأخرية نختم بها 
حوارانا؟

من  لكل  اأقول  لالأدب  كعا�شقة 
ثق  مبدعا  كاتبا  ي�شري  باأن  يحلم 
ت�شنع  حلمك  عانق  موهبتك،  يف 
جمدك، ال تنحني ال تنك�رش فبعد 
ال�شم�ص  قر�ص  ي�رشق  االأعا�شري 
الكتابة  خما�ص  دع  ويتوهج، 
اأحالمك ق�ش�شا  ينجب من رحم 
الب�رش  جلميع  حب  ور�شائل 
اأكتب  لالإن�شانية،  �شالم  ور�شالة 

لت�شري وتظل اإن�شان! 
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»البكترييا اخلارقة« تقاوم املطهرات الكحولية وتنذر باخلطر
»البكترييا  اإن  العلماء  قال 
اخلارقة« املقاومة للم�ضادات 
اأن  ميكن  التي  احليوية 
يف  خطرية  التهابات  ت�ضبب 
اأكرث  اأ�ضبحت  امل�ضت�ضفيات 
اليد  ملطهرات  مقاومة 
على  املعتمدة  واملعقمات 
الباحثون  وتو�ضل  الكحول 
املثرية  النتائج  هذه  اإىل 
اأجروه  بحث  خالل  للقلق 
من  اجلديدة  »املوجة  حول 
البكترييا املقاومة للم�ضادات 
امل�ضت�ضفيات  يف  احليوية«، 
اأ�ضبحت  حيث  الأ�ضرتالية، 
على  متزايدا  خطرا  ت�ضكل 
الوا�ضع  ال�ضتخدام  الرغم من 

النطاق ملطهرات اليد.
على  البحث  فريق  وركز 
جمموعة من البكترييا املعوية 
»املكورات  با�ضم  املعروفة 
م�ضكلة  وهي  املعوية«، 
متنامية يف جميع اأنحاء العامل، 
متزايد  ب�ضكل  مقاومة  لأنها 
امل�ضادات  حتى  لالأدوية 
عقار  مثل  الأحدث  احليوية 

الفريق  »فانكوماي�ضني«واخترب 
املاأخوذة  البكترييا  عينات 
الأ�ضرتالية  امل�ضت�ضفيات  من 
ووجدوا  عاما،   19 مدى  على 
يف  حمددة  جينية  تغيريات 
املقاومة  »املعوية  البكترييا 
كانت  حيث  للفانكومي�ضني«، 
مقاومة  اإظهار  على  قادرة 

متزايدة للعقار.
مت  التي  النتائج  ون�رشت 
 1 الأربعاء  يوم  اإليها،  التو�ضل 
 Science« دورية  يف  اأوت، 
 T r a n s l a t i o n a l

.»Medicine
»املعوية  للبكترييا  وميكن 
اأن  للفانكومي�ضني«  املقاومة 
امل�ضالك  يف  التهابات  ت�ضبب 
واملجرى  واجلروح  البولية 

الدموي، ي�ضعب عالجها.
اإذا  فاإنه  للباحثني،  ووفقا 
تكون  فلن  النهج  هذا  ا�ضتمر 
على  قادرة  امل�ضت�ضفيات 
العتماد على التدابري احلالية 
بني  العدوى  انت�ضار  ملنع 
الذين  واملر�ضى  ال�ضن  كبار 

مكافحتها  ي�ضتطيعون  ل 
املبذولة  اجلهود  اإطار  ويف 
البكترييا  لظهور  للت�ضدي 
احليوية  للم�ضادات  املقاومة 
يف امل�ضت�ضفيات مثل »املعوية 
للفانكومي�ضني«  املقاومة 
املكورات  اأو   ،»MRSA»و
املقاومة  الذهبية  العنقودية 
للميثي�ضيلني، تبنت املوؤ�ض�ضات 
اأنحاء  جميع  يف  ال�ضحية 
عام  منت�ضف  منذ  العامل، 
�ضحية  خطوات   ،2000

�ضارمة، تت�ضمن هالم الكحول 
املطهر.

خف�ض  يف  ذلك  و�ضاعد 
ال�ضائعة  البكترييا  معدلت 
تت�ضبب  التي   »MRSA« مثل 
اإل  �ضنويا،  الوفيات  اآلف  يف 
يف  مماثلة  تكن  مل  النتائج  اأن 
املعوية  بالبكترييا  يتعلق  ما 
للفانكومي�ضني،  املقاومة 
اإىل  الباحثني  دفع  ما  وهو 
التحقيق يف احتمال مقاومتها 

للكحوليات املطهرة.

الأرق

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

هو داء ي�ضيب الإن�ضان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ضتمراره 
تدهور  ي�ضبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�ضدية،  النف�ضية  ال�ضحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�ضباب  ت�ضببهتختلف 
لآخر،  �ضخ�ض  من  وعالجاته 
�ضعوبة  الأ�ضباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ضتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ضتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�ضباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ضتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�ضابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�ضمية  الإ�ضطرابات  منها 
الأ�ضباب  ،واأكرث  النف�ضية  اأو 
لالأرق  امل�ضببة  ال�ضائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�ضل اإىل دواء 
يعالج مر�ض ال�ضلل الرعا�ض )باركن�ضون( �ضيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�ضغط املرتفع 

ي�ضّمى ا�رشاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العالجات تو�ضف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�ضيوم، والتي تعمل على تو�ضعة ال�رشايني 
وبالتايل خف�ض �ضغط الدم.

وبح�ضب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�ضرتن ب�ضيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رشاديبني تنخف�ض لديهم خماطر الإ�ضابة 
بال�ضلل الرعا�ض، وقد �ضعت الأبحاث لفهم �رش 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رشت نتائج الدرا�ضة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�ضتيجي�ضن«، واأظهرت اأن 
اخلاليا الع�ضبية بالدماغ امل�ضوؤولة عن حركة 

الع�ضالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�ضموم، ومع 
ارتفاع م�ضتوى الكال�ضيوم يف هذه اخلاليا ت�ضمر 

ومتوت ب�ضبب ال�ضموم التي تنتجها بنف�ضها ما 
يوؤثر على احلركة ب�ضكل ن�ضميه ال�ضلل الرعا�ض. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رشاديبني يف خف�ض 
الكال�ضيوم، وعدم ال�ضماح برتاكم ال�ضموم التي 

تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �ضمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رش، ونظراً 

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

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من الإعالن عن التو�ضل لعالج لل�ضلل 

الرعا�ض.

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

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�ضتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ضتجابة اجل�ضم للجلوكوز بن�ضبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�ضكري، ويف الوقت نف�ضه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ضتجالل�ضكر اإىل الن�ضف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�ضا�ض ال�ضكر 

من اجلهاز اله�ضمي اإىل الدم، وي�ضار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �ضكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�ضا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ضاعات 
من ابتالعه.

وبح�ضب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�ضيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�ضكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�ضف ال�ضكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ضاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�ضور علي ترافكويل مر�ضى 

ال�ضكري الذين يعانون من �ضعف ا�ضتجابة الإن�ضولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ضتوى ال�ضكر بالدم ب�ضكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�ضغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

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

من م�صاق الكيماوي
اأ�ضاد خرباء بدرا�ضة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ضت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �ضلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�ضب الدرا�ضة فاإن ما ي�ضل اإىل 
5000 مري�ضة ب�رشطان الثدي، �ضيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�ضي �ضنوياً. كما ك�ضفت الأبحاث التي �ضملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ضاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�ضرت 

رينغ من م�ضت�ضفى رويا مار�ضدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�ضحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�ضة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ضتتفادى 

املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�ضادت الرئي�ضة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ضاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ضاعد هذه النتائج على 

حت�ضني ا�ضتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�ضى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�ضاء �ضنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �ضيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان 
الثدي با�ضتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ضتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�ضب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�ضات ل ي�ضتفدن من العالج 
الكيماوي.

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

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �ضن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�ضة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ضاقط ال�ضعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�ضابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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عمل امل�ؤمن الطيب يجعله يحب لقاء اهلل عز وجل 
وهم  وال�صاحلني,  ال�صاحلات  بع�ض  عن  قيل 
على فرا�ض املوت, قال لها ابنها: �صفاك اهلل 
لنا, قالت له: يكفي هذا, ال اأريد الدنيا, زهقت 
منها, اأريد اهلل, هذا �صيء ثابت, فاالإن�صان اإذا 
كان عمله طيباً, وم�صتقيماً, متنى لقاء اهلل عز 

وجل.
رجل له حمل �صالح جداً, له ميزة, ما دخلت 
عليه جلنة جللب التربعات اإال وقال لها: هذا 
ال�صندوق, افتح وخذ ما ت�صاء, وال تعلمني كم 
يقول  اأن  له  ي�صمح  ال  طبيعته,  هكذا  اأخذت, 
له: كم؟ خذ ما ت�صاء, عّمر م�صجداً, له اأعمال 
طيبة, يحب اخلري, �صار معه ورم خبيث بالدم, 
طويلة  الق�صة  ورجع,  بعيد  بلد  اإىل  وذهب 
رن  هواتف,  عدة  البيت  يف  ملخ�صها:  لكن 
ي�صمع  هو  ابنه,  رّد  ال�صماعة,  رفع  التلفون, 
اأبيك  مع  له:  قال  يومني,  بعد  ينتهي  اأجله  اأن 
يومان, - الق�صة رواها يل �صديقه-, ملا عرف 
ب�صديقه  ات�صل  اأيام  ثالثة  قبل  منتهياً,  نف�صه 
و طلب منه اأن ياأتي اإىل عنده– هو م�صتورد- 
تتابع  ثمنها,  مدفوع  ال�صفقة  هذه  له:  قال 
ا�صتريادها, وتبيعها, وتعطي اأرباحها الأوالدي, 
هذه ال�صفقة مل يدفع ثمنها, األغها, وقل لهم: 

ال�صخ�ض �صيموت.
وكل  ال�صفقات,  بكل  تعليمات  اأعطاه   

�صاعتني  خالل  الذمم,  وكل  امل�صتودعات, 
يف  املالية,  عالقاته  كل  اأنهى  ثالث,  اأو 
واأوالده,  اأقربائه,  كل  ا�صتدعى  الثاين  اليوم 
الثالث  اليوم  يف  وودعهم,  وبناته,  واأ�صهاره, 
له بال�صام �صيخ م�صهور, -االآن خارج �صوريا-, 
غ�صل نف�صه بيده, وجل�ض على ال�رسير, وجاء 
ومثلما  �صاعة,  له مولداً ملدة  ال�صيخ, وعملوا 
الواحدة  ال�صاعة  تويف  بال�صبط  بالهاتف  جاء 

ون�صف تقريباً. 
 يقول يل �صديقه الذي وكله بتجارته: اأنا مل اأر 
اإن�صاناً تلقى نباأ املوت برحابة �صدر, قال له: 

يا اأبو فالن اأنا انتهيت, احلمد هلل.
وجل,  اهلل عز  لقاء  يحب  الطيب جعله   عمله 

هذه هنا النقطة اأن يكون لك عمل. 
 لو قيل لك: تعال معنا, اأهاًل و�صهاًل, اأنا منتظر 
هذه ال�صاعة فاملقيا�ض لي�ض اأثناء احلياة حتب 
ال�صيء  واقعياً,  لي�ض  الكالم  هذا  ال,  املوت, 
اإن  بل  احلياة,  يحب  منا  واحد  كل  الواقعي 
غري  يحبها  ما  اأ�صعاف  احلياة  يحب  املوؤمن 
اأقامه بعمل  املوؤمن, ملاذا؟ الأن اهلل عز وجل 
اإن�صان  فكل  تقدم,  يف  يزداد,  والعمل  �صالح, 
يحب احلياة, وهذا ال�صيء الواقعي؛ لكن وهو 
على فرا�ض املوت, وهو يف النزع االأخري, راأى 

مقامه يف اجلنة, فقال: مرحباً بلقاء اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رسيفة فجميعها 

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

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

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

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

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

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

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

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

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �صرباً, ومع اإ�رساف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

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

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

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

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

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

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

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

انفراد املالكية بالق�ل باخلروج من اخلالف
امل�صاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�صاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

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

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

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة, قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض امل�صطلحات �صمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها, الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 

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

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

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً, و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

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

﴾

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن, واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن, وال�صخاء ح�صن 

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

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

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

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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نا�سا  مع  بالتعاون  ني�سان  بد�أت 
و�إد�رة �لطري�ن �لفدر�لية بالواليات 
�ملتحدة لتطوير نظام قيادة ذ�تية 
عن  مر�قبته  على  �لب�رش  ي�رشف 

بعد.
�سي�سمح  �جلديد  ني�سان  نظام 
�ل�سيار�ت  مب�ساعدة  ب�رش  لعاملني 
للزحام  �لتكيف  على  �لذ�تية 
�الأخرى  �لطرق  وظروف  و�لطق�س 

بعد  عن  وفوري  مبا�رش  ب�سكل 
ب�رشي  عامل  �سياأمر  كمثال، 
بعد  عن  م�سارها  بتغيري  �ل�سيارة 
لتفادي طريق م�سدود �أو غري ذلك 
نظام  وي�ستخدم  �لظروف،  من 
و�أنظمة  روبوتات  تقنية  ني�سان 
م�سابهة  متقدمة  وت�سوير  تو��سل 
مع  للتو��سل  نا�سا  ت�ستخدمه  ملا 

مركبات روفر �ملريخ.

بيانات  �نتقال  يتطلب  �لنظام 
�لفيديو و�ال�ست�سعار من �ل�سيار�ت 
�لذ�تية للعاملني �لب�رشيني عن بعد 
ب�سكل حلظي ليتم �تخاذ �لقر�ر�ت 
وت�ستهر  �لفور،  على  �ل�سحيحة 
�ملجاالت  هذه  يف  بتفوقها  نا�سا 
يف  جهودها  يف  بالفعل  ر�أينا  كما 

�ملريخ وعلى �سطح �لقمر.
�أي�سا  ني�سان  تعمل  ذلك،  بجانب 

خمتلف  ذ�تية  قيادة  نظام  على 
ي�سمح لل�سيار�ت بالتحكم يف نف�سها 
بالكامل بدون �أي تدخل ب�رشي يف 
كل �لظروف، و�آخر ما و�سلت �إليه 
نظام  هو  �ملجال  هذ�  يف  ني�سان 
لل�سيارة  ي�سمح  �إذ   ،ProPilot
�لوقت  �أغلب  يف  نف�سها  بتوجيه 
حتريك  بدون  �ل�رشيعة  بالطرق 

�إ�سبع من �ل�سائق. 

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

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

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

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

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

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

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

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

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

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mazda Connected عام 2014.

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

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

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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»5G« رو�شيا تبد�أ بت�شغيل

�أن  رو�سية  �إعالم  و�سائل  �أكدت 
�سبكات  باعتماد  �ستبد�أ  مو�سكو 
 »5G« جليل �خلام�س من �لإنرتنت�
�ملدينة  مناطق  من  �لعديد  يف 
بيان �سادر عن  وذكر  �ملقبل،  �لعام 
جمل�س �ملدينة موؤخر� �أن »�ل�رسعة 
�لبيانات  �لفائقة يف حتميل و�إر�سال 

ل�سبكات  �لأ�سا�سي  �ملعيار  �ست�سبح 
�لإنرتنت يف �لعا�سمة مو�سكو قريبا. 
ت�سهيل  يف   5G �سبكات  و�ست�ساعد 
م�ستوى  وحت�سني  �ملو�طنني  حياة 

�خلدمات«.
�لتكنولوجيا  د�ئرة  رئي�س  �أكد  كما 
مبو�سكو،  �لطبية  للعلوم  �ملتقدمة 

»ظهور  �أن  غورباتكو،  �ألك�سندر 
�لعا�سمة  م�سايف  يف   5G �سبكات 
�لطبية  �لبحوث  �سيخدم  �لرو�سية 
�جلر�حني  وي�ساعد  كبري،  ب�سكل 
عرب  �لأرو�ح  من  �لعديد  �إنقاذ  على 
م�ساهمتهم يف �ل�سرت�ك بالعمليات 
بعد«يذكر  عن  وتوجيهها  �جلر�حية 

�ستعطي  �حلديثة   5G تقنيات  �أن 
و��ستقبال  حتميل  يف  هائلة  �رسعة 
ت�سل  قد  �لإنرتنت  عرب  �لبيانات 
�أن  �أي  �لثانية،  �إىل 10 غيغابايت يف 
�أو  �لدقة  عالية  �ل�سينمائية  �لأفالم 
يف  �ستحمل  �لكبرية  �لفيديو  ملفات 

حلظات معدودة.

�إ�شعار�ت في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
�إن�شتغر�م وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رسكة �لأبحاث �أن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�شام�شونغ تك�شف عن تلفزيون 
»يختفي« باالندماج مع حميطه

ظلت �أ�سكال و�أحجام �لتلفزيونات 
»لعنة« م�سممي �لديكور �لد�خلي 
�سيئا  يبيت  قد  ذلك  ولكن  لعقود، 
�سام�سونغ  ووعدت  �ملا�سي  من 
فائقة  جديدة  �سا�سة  بطرح 
�لو�سوح تندمج مع �جلد�ر عندما 
تكون خارج �ل�ستخد�م، و�ستقدم 
�سا�سة »QLED TV« تقنية ت�سبه 
�للون  تغيري  على  قادرة  �حلرباء، 
وتعك�س  غام�س،  ب�سكل  و�لنق�س 
بها  �ملحيط  و�لأ�سكال  �لألو�ن 
و�سع  يف  �لتلفزيون  يكون  عندما 
»ambient mode«، و�ست�سبح 
لتحقق  �سممت  �لتي  �ل�سا�سة 
�لتميز �جلمايل، جزء� من �لأثاث 

�ملنزيل.
وو�سف روبرت كينغ، نائب رئي�س 
�ل�ستهالكية  �لإلكرتونيات  ق�سم 
�لتكنولوجيا  �سام�سونغ،  لدى 
م�سري�  »ر�ئدة«،  باأنها  �جلديدة 
نقول  لأن  �لوقت  »حان  �أنه  �إىل 
�ململة  �لتلفاز  ل�سا�سات  ود�عا 
لأ�سحاب  �ملنزل«وميكن  يف 
�لتقاط  �مل�ستقبلي  �لتلفزيون 
وبذلك  �خللفي،  �جلد�ر  �سورة 
ثم  �ل�سورة  على  �ل�سا�سة  تتعرف 
دمج  وميكن  حميطها  مع  تتكيف 

�لتلفزيون 
�ملزود بتقنية 4K، مع �جلدر�ن 

�ملنقو�سة،  و�جلدر�ن  �لبي�ساء 
للغاية  �لرقيق  �لإطار  تاركا فقط 
�سبط  ميكن  كما  مرئيا  لل�سا�سة 
و�سع �لتلفزيون ليعر�س معلومات 
مفيدة على مد�ر �ليوم مثل عناوين 
�ملرور  حركة  وتقارير  �لأخبار 
هذه  ولكن  �لطق�س،  وحتديثات 
�لتكنولوجيا �ملذهلة تاأتي مكلفة، 
حيث تبد�أ �لأ�سعار مبا يزيد قليال 
عن 1562 دولر� �أمريكيا لل�سا�سة 
بقيا�س 55 بو�سة، وميكن للعمالء 
�لختيار بني 55 و65، و75 بو�سة 
�لتي تاأتي بتكلفة تزيد عن 3255 

دولر� �أمريكيا.

موتوروال �شتك�شف عن 
هو�تفها �جلديدة يوم 2 �أوت

بد�أت �رسكة موتورول �ململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رسكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رسوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رسيع 
ومبا�رسة من �رسكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رسكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رسيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رسكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رسيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح �أكرب ُم�شِنع 
للقطع �الليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رسكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رسكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



اللواء  رفقة  الفريق  ا�ستمع  البداية  يف 
الع�سكرية  الناحية  قائد  عالميية  ح�سان 
التمرين  مدير  قدمه  عر�ض  اإىل  الرابعة 

حول خطة ومراحل التنفيذ.
ومبيدان الرمي للقطاع العملياتي جنوب 
عن  الفريق  ال�سيد  تابع  جانات،  �رشق  ـ 
بها  قامت  التي  القتالية  الأعمال  كثب 
الربية،  القوات  من  املقحمة  الوحدات 
الإقليم،  عن  اجلوي  والدفاع  واجلوية، 
بدءاً بطائرات ال�ستطالع اجلوي للقيادة 
فعال  ات�سمت  التي  الأعمال  وهي  العليا، 
املراحل  جميع  يف  عالية  باحرتافية 
عايل  جد  وعملياتي  تكتيكي  ومب�ستوى 
التخطيطي  اجلانب  جدية  يعك�ض 
يعك�ض  كما  والتح�سريي،  والتنظيمي 
جمال  يف  لالإطارات  العالية  الكفاءة 
القتالية،  الأعمال  واإدارة خمتلف  تركيب 
يف  التحكم  على  الأفراد  وقدرة  ومهارة 
الأ�سلحة  منظومات  خمتلف  ا�ستعمال 
والتجهيزات املو�سوعة يف اخلدمة، وهو 
ما اأ�سهم يف حتقيق نتائج جد مر�سية يف 

دقة الرمايات.
بالذخرية  التكتيكي  التمرين  هذا  نُّفذ 
الفرعية  »املجموعة  مبو�سوع  احلية 
احتمال  مع  امل�سري  يف  الأوىل  التكتيكية 
ن�سوب املعركة الت�سادمية » الذي �ساركت 
للقطاع  التابعة  الع�سوية  الوحدات  فيه 
والذي  جانات،  �رشق  ـ  جنوب  العملياتي 

اإىل اختبار جاهزية وحدات قوام  يهدف 
فعالية  واإظهار  طارئ،  اأي  لردع  املعركة 
للمنظومات  القتالية والنارية  الإمكانيات 
عن  ف�سال  احلديثة،  القتالية  واملعدات 
خمتلف  بني  ما  الوطيد  التعاون  اإبراز 
خمتلف  تنفيذ  عند  القوات  اأ�سناف 

املهام القتالية.

م٫�س

اأ�سرف عليه الفريق قايد �سالح يف الناحية الع�سكرية الرابعة

تنفيذ التمرين البياين املركب بالذخرية احلية "عا�صفة 2018 "
يف اليوم الثاين من زيارته اإىل الناحية الع�سكرية الرابعة، اأ�سرف الفريق اأحمد قايد �سالح 

نائب وزير الدفاع الوطني رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، على انطالق جمريات تنفيذ 
التمرين البياين املركب بالذخرية احلية »عا�سفة 2018 ».

امل�سيلة

اأبواب مفتوحة على 
امل�صاريع املنجزة 

واملربجمة
ولية  وايل  من  باإ�رشاف  امل�سيلة  ولية  قامت   

العاملي  اليوم  باإحياء   « مقداد  »حاج  امل�سيلة 

 02 الثنني  ليوم  امل�سادف  لل�سكن  والعربي 

التي احت�سنتها املكتبة املركزية  اأكتوبر 2018 

للولية على التعريف مبختلف الربامج ال�سكنية 

ال�سنوات  خالل  الولية  منها  ا�ستفادت  التي 

الإمنائية  املخططات  خمتلف  �سمن  الأخرية 

امل�سيلة  ولية  ديوان  رئي�ض  قبل  من  مّت  حيث 

الولية  وايل  لل�سيد  ممثال   « ق�سوان  »�سفيان 

اإعطاء اإ�سارة افتتاح املعر�ض اخلا�ض بالفعالية 

والهند�سة  التعمري  مديرية  واملنظم من طرف 

العمومية  التجهيزات  ال�سكن  والبناء  املعمارية 

وكذا  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان  مديرية 

العموميني  واملتعاملني  اخلوا�ض  من  العديد 

مت  وقد  البناء  جمال  يف  املتخ�س�سني 

باملنا�سبة، عر�ض اأرقام حول خمتلف امل�ساريع 

التي  امل�ساريع  وكذا  بالولية  املنجزة  ال�سكنية 

يرتقب ا�ستالمها، اإ�سافة اإىل الربامج امل�سطرة 

اأجنحة  عرب  جولة  الديوان  للرئي�ض  كانت  وقد 

التوجيهات  من  جملة  خاللها  قّدم  املعر�ض 

اإجناز وحت�سني  الإجراءات املتخذة يف  وبع�ض 

ولقيت  بالولية  ال�سكنية  الربامج  �سيغ  خمتلف 

الأبواب املفتوحة اإقبال كبريا من طرف �سكان 
الولية .

عبدالبا�سط بديار

عمره 7 �سنوات

طفل يخدع نظام 
اجلديد!  iOS

ابنه  اأن   »Reddit« م�ستخدمي  اأحد  ذكر 
العمر 7 �سنوات فقط، متكن من  البالغ من 
 »12  iOS« نظام  برجميات  على  التغلب 
وبعد  اأنه  الرجل  واأو�سح  اآبل  من  الأحدث 
التي  اجلديدة  ال�سا�سة«  »وقت  ميزة  ظهور 
 ،»iOS« اآخر حتديث من نظام طرحت مع 
يف  الألعاب  اإىل  الدخول  وقت  بتحديد  قام 
هاتف طفله لكي ل يق�سي وقتا طويال خلف 
�سا�سة الهاتف كل يوم لكن الطفل احتال على 
هذه امليزة باأ�سلوب ذكي، حيث قام بحذف 
معها  ليزول  اجلهاز  يف  املوجودة  الألعاب 
حظر وقت ال�ستخدام، وبعدها اأعاد حتميل 
بدل  لآبل  الإلكرتونية  ال�سحابة  من  الألعاب 
 App« من اأن يحملها من متجر التطبيقات
يف  الت�سغيل  نظام  عاد  وبالتايل   ،»Store
كان  كما  الألعاب  برجميات  ليقراأ  الهاتف 
ميزة  تفعيل  قبل  اأي  مدة،  منذ  يقراأها 

احلظر.

اأمن والية اجلزائر

الإطاحة ب�صاحبة وكالة �صياحية 
كانت تن�صب على زبائنها

�سيدي بلعبا�س

م�صرع قا�صر اأ�صرم النار 
يف ج�صده منذ اأ�صبوع 

ولية  اأمن  م�سالح  عاجلت 
ن�سب  ق�سية  اجلزائر، 
م�سرّية  قبل  من  واحتيال 
واأ�سفار،  �سياحة  لوكالة 
من  العديد  على  ن�سبت 
مالية  مبالغ  يف  املواطنني 
تعدهم  كانت  حيث  �سخمة، 
احلج  منا�سك  لأداء  بنقلهم 
مقابل مبلغ مايل قدره )75( 
مليون �سنتيم، على اأن تتكّفل 
الإدارية،  الإجراءات  بجميع 
تتلقى  اأنها  لحقا  تبنّي  حث 
تتحّجج  ثّم  املالية  املبالغ 
على  ح�سولها  بعدم  للزبائن 

التاأ�سريات.
انطلقت  احلال  ق�سية 
�سكوى  تر�سيم  بعد  اأطوارها 
من قبل مواطنة على م�ستوى 

ولية  لأمن  ال�رشطة  م�سالح 
تعر�سها  مفادها  اجلزائر 
من  والحتيال  للن�سب 
�سياحة  وكالة  �ساحبة  قبل 
هذه  وعدتها  حني  واأ�سفار، 
بجميع  تتكّفل  بان  الأخرية 
الإجراءات الإدارية اخلا�سة 
الذهاب  فيها  مبا  باحلج، 
التنّقل  �سمان  مع  والإياب، 
حينها  وال�رشب،  والأكل 
بت�سليمها  ال�سحية  قامت 
اثنني  مع  �سفرها  جواز 
يف  املبا�رشة  لتتم  اآخرين، 
منا�سك  لأداء  التنقل  عملية 
مبلغا  لها  قّدمت  كما  احلج، 
مليون   )225( قدره  ماليا 
رحالت  الثالث  ثمن  �سنتيم، 

املفرت�سة. 

مقدم  الطفل  اأم�ض  اأول  ليلة  لقي 
 17 حوايل  العمر  من  البالغ  يحي 
التي  باجلروح  متاأثرا  حتفه  �سنة 
النار  اإ�رشامه  حلقت به من جراء 
مت  ،حيث  اأ�سبوع  منذ  ج�سده  يف 

نقله نحو م�ست�سفى �سيدي بلعبا�ض 
من  الوايل  نا�سد  قد  والده  وكان 
اجل نقل ابنه للخارج لتلقي العالج 

لكنه لفظ اأنفا�سه هناك 
�س.�سهيب

معهد عموم اإفريقيا لعلوم  املياه و الطاقة بتلم�سان

تخرج الدفعة الثالثة املكونة 
من79طالبا من 20 بلد اإفريقي 

عنابة

12 جريح يف ا�صطدام �صاحنة بحافلة 
لنقل امل�صافرين بعني الباردة

علي  تلم�سان  ولية  وايل  اأم�ض  اأ�رشف 
بن يعي�ض رفقة ال�سلطات املحلية ووفد 
واأوروبا  اإفريقثا  من  كبري  دبلوما�سي 
3�سفراء  و  اخلارجية  وزارة  عن  وممثل 
لبلدان اإفريقية  ويتعلق الأمر ببوت�سواناو 
اأملانيا  �سفرية  كذا  و  رواندا  و  اإثيوبيا 
باجلزائر  اأولريكا كنتو�ض و كذا مفو�سة 
و  الب�رشية  للموارد  الإفريقي  الإحتاد 
اأنيانغ  الأ�ستاذة  التكنولوجيا  و  العلوم 
اأغبور هدا ون�سري اأن هذا املعهد متواجد 
بجامعة اأبي بكر بلقايد وبجامعة العلوم 
و التكنولوجيا ب�ستوان ومت تد�سينه �سنة 
2014 و�سجل فيه نحو253 طالبا ويدر�ض 

30بلد  من  قادمني  اإفرقييني  طلبة  به 
اإفريقي حيث تخرج اليوم 79طالبا خالل 
حيث  �رشفهم  على  اأقيم  �سخم  حفل 
ت�سلموا �سهاداتهم املتمثلة يف ماجي�ستري 
�سوف  وبهدا  الطاقة  و  املياه  يف جمال 
للى  املتخرجني  الطلبة  هوؤلء  ينظم 
و�سناع  املهند�سني  من  القادم  اجليل 
الق�سايا  مبعاجلة  امللتزمني  القرار 
اإفريقيا  يف  امل�ستدامة  للتنمية  الهامة 
و  الدرا�سة  من  �سنوات  بعد  هذا  وجاء 
النظري  بني  ميدانية  بحوث  اإجراء  كذا 

و التطبيقي
بكاي عمر

حادث  اأم�ض  اأول  ليلة  منت�سف  وقع 
رقم  الوطني  بالطريق  خطري  مرور 
عني  ببلدية  املار  مقطعه  يف   21
الباردة بولية عنابة متثل يف ا�سطدام 
لنقل  بحافلة  مقطورة  ن�سف  �ساحنة 
امل�سافرين اأين خلف احلادث تعر�ض 
12 �سخ�سا لإ�سابات متفاوتة اخلطورة 
اجل�سم.  من  خمتلفة  مناطق  يف 
بالإعالم  املكلف  ت�رشيح  وح�سب 
اأن  الو�سط  املدنية جلريدة  باحلماية 
وحدات احلماية املدنية بعني الباردة 
اأم�ض  اأول  تدخلوا  والعلمة  وال�رشفة 
اإل  الليل  منت�سف  ال�ساعة  حدود  يف 
رقم  الوطني  بالطريق  دقائق  ب�سع 
الباردة  ببلدية عني  21 مبقطعه املار 
مرور  حادث  بوقوع  اخطارهم  عقب 
خطري متثل يف ا�سطدام �ساحنة ن�سف 
امل�سافرين  لنقل  بحافلة  مقطورة 
باجتاه  العا�سمة  اجلزائر  من  قادمة 
تبني  واملعاينة  الو�سول  وفور  تون�ض 
ترتاوح  جريحا   12 خلف  احلادث  اأن 

�سنة  و42  �سنوات   5 بني  ما  اأعمارهم 
منهم 5 رجال و4 ن�ساء و 3 اأطفال لهم 
اإ�سابات وجروح متفاوتة اخلطورة يف 
ا�ستدعت  اجل�سم  من  مناطق خمتلفة 
اإىل  ونقلهم  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم 
مب�ست�سفى  الطبية  ال�ستعجالت 
الالزم. من  العالج  لتلقي  الباردة  عني 
املخت�سة  الأمنية  امل�سالح  جهتها 
احلادث  يف  حتقيقا  فتحت  اإقليميا 
املوؤدية  والأ�سباب  مالب�ساته  ملعرفة 

له والتي ل تزال غام�سة
رزق اهلل �سريف

بعد اأيام على اإطالقه

الهاكرز يخرتقون 
اآيفون اجلديد!

ذكر اخلبري يف اأمن املعلومات مبوقع Alibaba، مني جينغ، 
XS« اجلديد  اأن الهاكرز ا�ستطاعوا اخرتاق هاتف »اآيفون- 
تابعني  خمرتقني  اأن  جينغ  واأو�سح  اإطالقه  من  اأيام  بعد 
ملجموعة قرا�سنة اإنرتنت تدعى »Pangu«، متكنوا من فك 
ت�سفري نظام »iOS 12« يف اأحد اأجهزة »اآيفون- XS«، علما 
باأن اآبل اأطلقت الهاتف والنظام ر�سميا قبل اأيام فقط، وكدليل 
على الخرتاق قاموا بن�رش �سور لبع�ض مراحل عمليتهم على 
 »Pangu« الإنرتنت. ومل ي�ستبعد اخلبري اأن يقوم الهاكرز يف
باخرتاق هاتف »اآيفون- XS Max« الذي يعترب ن�سخة مكربة 
عن »XS«، اإذ يعمل اجلهازان بنف�ض نظام الت�سغيل، وبنف�ض 
التقنيات  من  الكثري  ولديهما   ،»Bionic  A12« املعالج 
 »XS »اآيفون-  هواتفها  ك�سفت  قد  اآبل  وكانت  امل�سرتكة. 
و«XS Max«  و«XR« اجلديدة خالل موؤمترها الأخري الذي 
 iOS« عقد، يف 12 �سبتمرب الفائت، وك�سفت معها عن نظام
12« الذي زودته بالعديد من الربجميات التي اأ�سافت ميزات 

جديدة على هواتف اآيفون.

النفط عند اأعلى م�صتوياته 
منذ 2014

�سعد مزيج »برنت« العاملي اأم�ض الثنني، اإىل اأعلى م�ستوى 
دخول  قبل  الإمداد  �سح  خماوف  اإثر   2014 نوفمرب  منذ  له 
املقبل   ال�سهر  التنفيذ  حيز  اإيران  على  الأمريكية  العقوبات 
وارتفع خام القيا�ض العاملي بواقع 16 �سنتا اإىل 82.89 دولر 
للربميل بحلول ال�ساعة 8:52 بتوقيت غرينيت�ض، بعدما لم�ض 
وزاد  دولر،   83.32 عند  �سنوات   4 نحو  يف  م�ستوى  اأعلى 
اخلام الأمريكي اخلفيف اأربعة �سنتات م�سجال 73.29 دولر 

للربميل.
جاكوب  اأوليفييه  »برتوماترك�ض«  �رشكة  لدى  املحلل  وقال 
الطاقة  من  الكثري  متلك  ل  اأنها  اإىل  تلمح  »ال�سعودية  اإن 
يف  الفعلية  الرغبة  لديها  لي�ض  اأنها  اأو  الفورية،  الحتياطية 

ا�ستخدامها ب�سكل ا�ستباقي«.
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