
الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون :

حداد يريد اال�شتحواذ على ال�شركات العمومية 

مل ي�صدر اأي قرار ول موقف:

 طالئع احلريات غائب عن
 اأزمة  مبنى زيغود يو�شف
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رئي�ص "الأر�صيدي" حم�صن بلعبا�ص

 تعديل قانون البلدية 
فر�شة حقيقية للتغيري
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يف لقاء اأويل جمعهم اأم�ص

جناحا "الكنا�س" ي�شكالن جلنة للوحدة
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 �صفري الوليات املتحدة
 يف اجلزائر، جون بول دي رو�صر :

 هنـــــــاك عـــــــــــراقيـــــل 
 متنع  �شـــــركاتـــنا مـــــــن
 اال�شتثمار يف اجلزائر
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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الدبلوما�صية مدعوة للرد

 االتــــحاد االأوروبــــــي
  ي�شغط الإن�شاء مركز
 عـــــــبور فـي اجلـــــزائر

موؤ�ص�صة التوليد يف �صيدي بلعبا�ص

 اإق�شاء من الرتب�س ملدة
 عامني يف حق طبيبتني  

امل�صيلة

 الوايل ي�شدد على الق�شاء
 على التجارة الفو�شوية

جيجل

 العزلة تخنق م�شتة بوعقبة
 ببلدية اأوالد يحي خدرو�س  

.       الرئا�شيات يف ظل اأزمة الربملان تدفع نحو املجهول
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عين

�رساح  الأمن  عنا�رس  اأطلقت 
القبائل  �شبيبة  فريق  لعب 
القت  كانت  بعدما  يو�شف  بن 
اإىل  القب�ض عليه وهو متوجه 
هواري  مطار  عرب  املغرب 
بومدين الدويل وكان مرفوقا 
القادر  عبد  احلار�ض  بزميله 
اأيام  ق�شاء  اأجل  من  �شاحلي 

من  م�شتفيدا  العطلة  من 
اإياهم  اأيام الراحة التي منحا 
دوما�ض،  باتريك  املدرب 
اإلقاء  اأن  م�شادر  اأكدت  حيث 
ال�شبيبة  لعب  على  القب�ض 
جاء بناء على �شكوى مرفوعة 
وكيل  طاولة  على  �شده 

اجلمهورية.
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انعقاد الدورة ال21 مل�ؤمتر وزراء 
الثقافة العرب بالقاهرة بح�ض�ر وزير 

الثقافة  عز الدين ميه�بي  
تعقد الدورة ال21 ملوؤمتر الوزراء امل�صوؤولني 

عن  ال�صوؤون الثقافية يف الوطن العربي يومي 
وزير   مب�صاركة  بالقاهرة  اكتوبر   15 14و 

الثقافة عز الدين ميهوبي ح�صب ما جاء اليوم 
ويتطرق  اخلمي�س يف بيان للوزارة.  

االجتماع الوزاري اىل جماالت التعاون الثقايف 

القائم بن الدول العربية  ال�صيما ما تعلق بدور 

الثقافة يف تر�صيخ الهوية العربية من خالل 
تعزيز و حماية  اللغة العربية و كذا ابراز 
الرتاث الثقايف العربي كقا�صم م�صرتك بني 

الدول  العربية و كذا تفعيل اال�صابيع الثقافة 
بني الدول العربية .  كما �صيناق�س املوؤمتر 

التحديات الثقافية و دور الثقافة يف مواجهة 

م�صكالت  التطرف و االرهاب و العن�صرية و 
اي�صا دورها  يف معاجلة الق�صايا الرتبوية و  
و من بني امل�صائل الهامة التي  التعليمية .  

�صيناق�صها املوؤمتر كذلك ادوار النخب املثقفة  

العربية يف بناء امل�صروع الثقايف العربي  و تاأثري 

االعالم املرئي و امل�صموع و  و�صائل التوا�صل 
االجتماعي يف املحتوى الثقايف .

�ضرار يفتح النار على �ضعدان
فتح املدير العام لفريق احتاد اجلزائر عبد احلكيم �رسار النار على املدير الفني الوطني امل�شتقيل رابح �شعدان عندما قال اأنه خرج 
بت�رسيحات اإعالمية �شاخنة كان يتوجب عليها تفاديها وعد الك�شف عنها، مو�شحا ان �شعدان حتدث بتلك الطريقة عندما وجد نف�شه 

حما�رسا واأ�شبح مثل اجلريح التي يقذف كل الكالم دون ال�شعور.

اإطالق �ضراح بن ي��ضف

خبر في 
صورة

ت�صبح قادرة على تدمري الدبابات

اجلزائر تط�ر ناقلة اجلن�د بي تي اإر-80

 اإرهابيان ي�ضلمان نف�ضيهما
 لل�ضلطات بربج باجي خمتار 
�صلم اإرهابيان نف�صيهما لل�صلطات الع�صكرية بربج 

باجي خمتار وبحوزتهما م�صد�صان ر�صا�صني من نوع 
كال�صنيكوف وخم�صة  خمازن وكمية من الذخرية، 

ح�صب ما اأفادت به وزارة الدفاع الوطني يف بيان لها. 
وجاء يف البيان اأنه »يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�صل 

جهود قوات اجلي�س الوطني ال�صعبي، �ّصلم اإرهابيان 
)02( نف�صيهما، اليوم 11 اأكتوبر 2018، لل�صلطات 

الع�صكرية بربج باجي خمتار بالناحية الع�صكرية 
ال�صاد�صة. ويتعلق االأمر بامل�صمى زايدي حمدو، املكنى 
+اأبو اأحمد+، الذي التحق باجلماعات االإرهابية �صنة 

2012 و بربري احل�صان، املدعو +عبد الرحمان+، الذي 
التحق باجلماعات االإرهابية �صنة 2017«وكان بحوزة 
االإرهابيني »م�صد�صان ر�صا�صان من نوع كال�صنيكوف 

وخم�صة خمازن وكمية من الذخرية«.

احلرائق تتلف اأكرث 2.230 هكتار 
ت�صببت حرائق الغابات يف اإتالف م�صاحة قدرت باأكرث 
من 2.230 هكتار خالل الفرتة املمتدة من الفاحت جوان 

اإىل غاية 10 اأكتوبر 2018، ح�صبما اأفاد به بيان للمديرية 
العامة للغابات 

واأو�صح ذات امل�صدر اأن هذه الفرتة �صهدت ت�صجيل 773 
بوؤرة حريق �صملت م�صاحة اإجمالية تقدر ب 2.236،06 
هكتار موزعة بني 954،85  هكتار من الغابات و509،63 

هكتار من االأحرا�س  و 771،58  هكتارا من االأدغال، 
اي مبعدل 6 بوؤر حريق  يوميا و م�صاحة  2،89 هكتار 
يوميا ،وح�صب ح�صيلة املديرية العامة للغابات فان 

املنطقة االكرث ت�صررا من احلرائق هي منطقة ال�صرق 
ب  1.105،08 هكتارا )154 بوؤرة حريق( متبوعة مبنطقة 
الو�صط ب  813،13  هكتار )427 بوؤرة حريق(  ثم الغرب 
ب317،85  هكتارا )192 بوؤرة حريق( وباملقارنة مع نف�س 
الفرتة من �صنة 2017 ، كانت مديرية الغابات  قد �صجلت  

بـ  قدرت  اإجمالية  اأتلفت م�صاحة  بوؤرة حريق     2.815
الغابات. من   28.697 هكتار  منها  53.628 هكتار 

ك�صفت وكالة اأنباء 
موردوفيا ،اإحدى 

وكاالت االأنباء 
الرو�صية، اأن ال�صناعات 

الع�صكرية اجلزائرية 
طورت ناقلة اجلنود 

الرو�صية ال�صنع 
املعروفة اخت�صارا 

بـ”بي تي اإر80-، 
لت�صبح قادرة  على 

تدمري الدبابات. 
ونقلت وكالة �صبوتنيك 

الرو�صية اأن �صناعة 

الدفاع اجلزائرية 
قامت بتزويد عربة 

اإر80-” بنظام  تي  “بي 
“كورنيت” امل�صاد 

للدروع ،وكانت 
النتيجة اأن العربة 

املدرعة العتيقة 
اأ�صبحت قادرة على 

مكافحة الدبابات 
احلديثة. وقد تعرف 
املراقبون الرو�س على 
اإمكانيات عربات “بي 

تي اإر80-”  املطورة 

خالل م�صاركتها يف 
مناورات قام بها اجلي�س 

الوطني ال�صعبي 
موؤخرا. واأ�صافت وكالة 

موردوفيا اأنه حبذا لو 
حذا اجلي�س الرو�صي 

حذو اجلي�س اجلزائري 
لكي يزود عرباته “بي 

تي اإر80- و”بي تي 
اإر82-” بنظام �صواريخ 

“كورنيت” امل�صادة 
للدروع.

ف.ن

ال�صريط احلدودي اجلزائري-املوريتاين

العث�ر على م�ضد�ضني من ن�ع كال�ضينك�ف
وتفتي�ض  بحث  واإثرعملية 
ال�رسيط  قرب  بتندوف 
احلدودي اجلزائري-املوريتاين 
الثالثة،  الع�شكرية  بالناحية 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�شفت 
ال�شعبي »م�شد�شني ر�شا�شني من 
خمازن  و�شتة  كال�شنيكوف  نوع 
الذخرية«واأ�شارت  من  وكمية 

اأن  اإىل  الوطني  الدفاع  وزارة 
من  املحققة  النتائج  »هذه 
الوطني  اجلي�ض  وحدات  طرف 
ال�شعبي على ال�رسيط احلدودي 
عزم  مدى  على  توؤكد  للبالد، 
احلفاظ  على  قواتنا  واإ�رسار 
على اأمن بالدنا وحماية حدودنا 

الوطنية« 
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االمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون :

الرئا�سيات يف ظل اأزمة الربملان تدفع نحو املجهول
رف�صت االأمينة العامة اخلو�ض يف مايجري يف قبة مبنى زيغود يو�صف، مكتفية باأن مايجري داخل الربملان هو تعبري عن اأزمة نظام، م�صرية اأن مطلب �صحب 

الثقة من بوحجة ال يعني حزب العمال و اإمنا هو متعلق باأحزاب املواالة قائلة :«نحن مل ن�صوت على بوحجة و اإمنا اأحزاب املواالة هي من �صوتت عليه  و ن�صبته 
»،م�صددة اأن الذهاب اإىل جمل�ض تاأ�صي�صي اأ�صبح �صرورة حتمية. 

اإميان لوا�ض 

حنون  لويزة  العامة  الأمينة  حذرت 
العادية  الدورة  افتتاح  خالل  الأم�س 
الإنعك�سات  من  العمالية  للجنة 
الن�سداد  ال�سلبية  لإ�ستمرارحالة 
الذي تعرفه الغرفة ال�سفلى للربملان 
الرئا�سية  النتخابات  اأن  ،م�سرية 
الراهنة  الظروف  هذه  يف  جرت  اإذا 

�ستفتح الباب اأمام املجهول. 
يعرفها  التي  بالأزمة  يتعلق  فيما  اأما 
الربملان، رف�ست حنون احلديث على 
حالة الن�سداد الذي يعرفها املجل�س 
اأن مايحدث  ال�سعبي،معتربة  الوطني 
يف مبنى زيغود يو�سف اأكرب دليل على 

وجود اأزمة �سيا�سية يف النظام.   
قانون  مترير  حنون  لويزة  اأعابت  و 

حالة  يف  رئا�سية  باأمرية  املالية 
اإ�ستمرار حالة الن�سداد التي يعرفها 
�سيمنع  ذلك  اأن  م�سرية  الربملان، 
القانون  ت�سويب  و  اإثراء  و  مناق�سة 
اإىل  الذهاب  �رضورة  اإىل  ،داعية 
اإ�ستدعاء جمعية  و  تاأ�سي�سي  جمل�س 

تاأ�سي�سية وطنية. 
على  النار  حنون  لويزة  وفتحت 
الإ�ستحواذ  يريد  اأن  معتربة  حداد، 
العمومي  العمومي  ال�رضكات  على 
و  احلكومة  يف  اأع�ساء  مع  بالتواطوؤ 
املتحدثة  ودقت  اأويحيى«.  منهم 
املال  اإختالط  من  اخلطر  ناقو�س 
اأحزاب  :«هناك  قائلة  بال�سيا�سة 
اأ�سبحت اأوكار للمفرت�سني و املافيا، 
و  خطر  يف  التعددية  اأن  م�سرية 
اإعتربت املتحدثة اأن اأحداث اأكتوبر 

لي�س  و  �سباب  انتفا�سة  هو   1988
�رضاع  اأزمة  الأول  الوزير  قال  كما 
اأجنحة داخل النظام ،طالبة بتن�سيبه 
للدميقراطية،م�سيفة  وطني  يوم 
يف  �سبب  كانت  اأكتوبر  اأحداث   »:
حتقيق الكثري من احلقوق كانت بعد 
و  الد�سائ�س  املناورات  ال�سيا�سة 
التي كانت �سبب يف  اإغراق البلد يف 
اعتربت  اأخرى  جهة  من  و   .« الدم 
اأن  العمال  حلزب  العامة  الأمينة 
اإنتفا�سة عمال مركب حجار اإنت�سار 
باهر لكل العمال اجلزائيني و يعك�س 
مل�سار  اإنطالقة  و  جديدة  كفاحية 

جديد ل�ستعادة احلقوق العمالية .
واإ�ستغربت املتحدثة من اأن التمويل 
 3700 اإىل  و�سل  التقليدي  الغري 
مليار دينار يف جوان املا�سي، بينما 

دينار   5000 اإىل  ي�سل  اأن  املفرو�س 
يف 2022، م�سددة على �رضورة وجود 

هيئة ملراقبة �سري هذه الأموال.
رئي�سة حزب  اإتهمت  اأخر  �سياق  ويف 
مع  بالتواطوؤ  العمل  اأرباب  العمال 
م�سوؤولني يف ال�سلطة ،قائلة :«القطاع 
اخلا�س غري ممثل كما يجب و اأرباب 

العمل ليحرتمون احلقوق النقابية .
عرفته  الذي  بالإرتفاع  يتعلق  وفيما 
كل  ف�سل  اإىل  حنون  اأ�سارت  الأ�سعار، 
ال�سيا�سات التي جربتها الدولة ل�سبط 
اإغراق  بعد  خا�سة  الأ�سعار  و  ال�سوق 
».من  الأجنبية  باملنتوجات  ال�سوق 
اإنتقدت لويزة حنون قرار  جهة اأخرى 
وزير العمل باإن�ساء مليون موؤ�س�سة جد 
مت�سائلة  البطالة،  اأزمة  حلل  �سغرية 
قوتها  اأين  �سغرية  اجلد  »املوؤ�س�سات 

قانون  بخ�سو�س  اأما   .« البقاء  يف 
:«اإعتربت  املتحدثة  قالت  ال�سحة، 
الأمينة العامة حلزب العمال اأن قانون 
ال�سحة هو عبارة عن تفكيك للمنظومة 

مايعرفه  خلفية  على  ال�سحية 
الو�سع  القطاع من م�ساكل على غرار 
بالإ�سافة  امل�ست�سفيات  يف  الإجرامي 

اإىل ندرة يف اأدنى ال�رضوط ». 

�صفري الواليات املتحدة يف اجلزائر، جون بول دي رو�صر :

 »هناك عراقيل متنع �سركاتنا 
من اال�ستثمار يف اجلزائر«

يف  املتحدة  الوليات  �سفري    اأكد  
اجلزائر ، جون بول  دي رو�رض ،  يف 
موؤمتر �سحفي مبقر ال�سفارة الوليات 
الأمريكية  باجلزائر  املتحدة 
من  العديد  اأن  اأم�س  اأول  العا�سمة  
ال�رضكات الأمريكية ترغب يف املجيء 
روؤ�ساء  اجلزائر لكن  يف  وال�ستثمار 
مثل  عقبات  يواجهون  ال�رضكات  هذه 
والر�سوم  املرهقة  البريوقراطية 
ال�سترياد وعليه  وحظر  اجلمركية 
من  تقلل  النقدية  التحويالت  فاإن 

جاذبية اجلزائر كوجهة لال�ستثمار.
 

اجتذاب ا�صتثمارات 
اأمريكية جديدة يف 

اجلزائر
 

»اجتذاب  رو�رض  اأن   وقال  دي 
يف  جديدة  اأمريكية  ا�ستثمارات 
من  املزيد  �سيتطلب   ، اجلزائر 
واإمكانية  التنبوؤ  واإمكانية  ال�سفافية 
الو�سول الأف�سل اإىل الأ�سواق،  موؤكدا 
يف  الأمريكية  ال�سفارة  يف  دوره  اإن 
ال�رضكات  م�ساعدة  اجلزائر  »هو 
مطلوب  هو  ما  فهم  على  الأمريكية 
اأولئك  وم�ساعدة  اجلزائر  يف  للنجاح 
الذين يقررون دخول ال�سوق  والعديد 
باأن  اأنه مقتنع  من املهتمني ، م�سيفا 
زيادة التجارة وال�ستثمار مع الوليات 
املعلن  الهدف  يف  �ست�سهم  املتحدة 
وتقوية  لتنويع  اجلزائرية  للحكومة 

اقت�سادها«.
 
 

اأهمية التعاون 
اجلزائري االأمريكي

 
التعاون  جمال  يخ�س  وفيما 
رو�رض  دي  جون  �سدد  القت�سادي، 
اجلزائري  التعاون  اأهمية  على 
كرر  املنطلق،  هذا  ومن  الأمريكي 
العميقة  بلده  رغبة  على  التاأكيد 
التعاون  )الوليات املتحدة( يف زيادة 
ال�سعب  البلدين  »اإن  بني  القت�سادي 
ال�سباب  ملهمون  اجلزائري  وخا�سة 
ر�سم  على  وعازمون  ومتحم�سون 
الوليات  وتقف  اخلا�س  م�سارهم 
املتحدة معهم مل�ساعدتهم يف حتقيق 

جون  وتطلعاتهم  ، مو�سحا  اأهدافهم 
ال�سابق  العام  اأن  روت�رض  دي  بول 
)2017( كان غنياً بتبادل الزيارات بني 
بذلك  متيزت   ، بلدين  يف  امل�سوؤولني 
التجارة  لغرفة  جداً  الأوىل  الزيارة 
التجارة  غرفة  وت�سجيل  الأمريكية 
توقيع  وقد مت  اجلزائر  الأمريكية يف 
البلدين ، خا�سة  اتفاقيات تعاون بني 
يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي 

واخرى يف جمال اجلمارك.
 

 الواليات املتحدة توؤيد 
التجارة احلرة والنزيهة

 
بني  باملحادثات  يتعلق  فيما 
املتحدة  قال  والوليات  اجلزائر 
حول  اجلزائر  يف  الأمريكي   ال�سفري 
ال�ستثمار  ال�رضاكة  حول  اتفاق 
»املناق�سات  اإن   ، )TIFA( والتجارة
ملا  م�ستندا  ومثمرة   مفتوحة  كانت 
الأمريكي  دونالد  قاله   الرئي�س 
ترامب ، فاإن الوليات املتحدة توؤيد 
 ، واملتبادلة  والنزيهة  احلرة  التجارة 
وقد اأظهرت هذه املحادثات بو�سوح 
اأن اجلزائر والوليات املتحدة تعمالن 

يف جميع جوانب اقت�ساداتنا.
 

اأهمية حقوق امللكية 
الفكرية وحماية 

البيانات يف العالقة بني 
البلدين

 
»الوفد  اإن  املتحدث  ذات   واأ�ساف 
حقوق  اأهمية  على  �سدد  الأمريكي 
البيانات  وحماية  الفكرية  امللكية 
�سليمة،  عمل  عالقة  اإقامة  اأجل  من 
التدابري  اجلزائري  الوفد  وو�سف 
للمعايري  المتثال  ل�سمان  املتخذة 
الفكرية  ب�ساأن حقوق امللكية  الدولية 
املتحدة  الوليات  �سلط  �سفري  ولقد 
على  ال�سوء  اجلزائر  يف  الأمريكية 
 )GSP( ال�سامل  الأف�سليات  نظام 
التنمية  يعزز  اأن  ميكن  الذي   ،
اإزالة  للجزائر عن طريق  القت�سادية 
املنتجات  على  اجلمركية  الر�سوم 
الوليات  اإىل  للت�سدير  املوؤهلة 

املتحدة.
حكيم مالك 

 يف لقاء اأويل جمعهم اأم�ض

جناحا »الكنا�س« ي�سكالن جلنة للوحدة

رئي�ض »االأر�صيدي« حم�صن بلعبا�ض

تعديل قانون البلدية فر�سة حقيقية للتغيري

مل ي�صدر اأي قرار وال موقف:

طالئع احلريات غائب عن اأزمة مبنى زيغود يو�سف

الوطني  املجل�س  فرقاء  عمد 
من  العايل  التعليم  لأ�ساتذة 
ودي  لقاء  لتنظيم  اجلناحني 
جلنة  بتن�سيب  تكلل  اأم�س، 
ه�سام  برئا�سة  الكنا�س  وحدة 
لقاء  حت�سري  اأجل  من  رامول، 
حيث  اجلناحني،  بني  ر�سمي 

الختالف  لنقاط  التطرق  مت 
على  النقاط  و�سع  بهدف 
احلروف، على حد ما اأو�سحه 

رامول لـ«الو�سط«.
اأن  »الو�سط«  حمدث  واأ�ساف 
مبا�رضتها  الوحدة مت  م�ساعي 
حيث  ال�سهر،  قرابة  منذ 

لراأب  بيانات  عدة  تخللها 
اأن  خا�سة  احلا�سل،  ال�سدع 
الكنا�س  كلّف  الأخري  هذا 
كثريا على راأ�سها حرمانهم من 
امل�ساركة يف اللقاءات الر�سمية 
الأ�ستاذ،  با�سم  التفاو�س  اأو 
التعليم  ويزر  لت�رضيحات  وفقا 

املو�سم  حجار  الطاهر  العايل 
ومن  هذا  الفارط  اجلامعي 
املنتظر حتديد اآليات الوحدة 
اللقاءات  خالل  اجلناحني  بني 
موحد  ملف  وتقدمي  الالحقة 

لوزارة العمل.
�ض.ب 

من  التجمع  حزب  رئي�س  اأكد 
والدميقراطية،  الثقافة  اأجل 
اجلمعة  اأم�س  بلعبا�س،  حم�سن 
مراجعة  اأن  العا�سمة  باجلزائر 
ي�سكل  والولية  البلدية  قانون 
مبا�رضة  اأجل  من  »فر�سة« 
املنتخبني  بني  النقا�س 
املواطنني  مع  وكذا  اأنف�سهم 
ممار�سة  اإيجاد  اأجل  من 
وتكري�س   »مبتكرة«  �سيا�سية 
لل�سيا�سات  كمقاول  املنتخب 

العمومية«واأو�سح بلعبا�س خالل 
حلزبه  املنتخبني  موؤمتر  افتتاح 
اأن الأمر يتعلق خا�سة ب«حتديد 
لتعزيز  الالزمة  الحتياجات 
مع  والوليات  البلديات  قدرات 
احل�سنة  املمار�سات  ا�ستعرا�س 
والتبادل  التعاون  جمال  يف 
على  �سدد  البلديات«كما  بني 
على  املنتخبني  تركيز  �رضورة 
التي  والقرى  الأحياء  »تن�سيط 
جزء  حولها  يلتف  اأماكن  تبقى 

الجتماعية  احلياة  من  كبري 
رئي�س  والقت�سادية«وح�سب 
حان  قد  الوقت  فاإن  احلزب 
لإ�سالح  م�رضوع  يف  للتفكري 
للتوجه  والولية  البلدية  قانون 
نحو الالمركزية مع حتديد امثل 
املحلية  املجال�س  لكفاءات 
وعملها  تدخلها  نطاق  وتو�سيع 
من  عملها  قواعد  تو�سيح  وكذا 
التعاون  مبادئ  تكري�س  اأجل 
والدارة احلرة«ولدى  والت�سامن 

الجتماعية،  للجبهة  تطرقه 
انتقد بلعبا�س »غياب احلكامة يف 
الو�ساطة التي تتج�سد با�ستمرار 
اأما  الجتماعية«.  النزاعات 
املجل�س  يف  الو�سع  بخ�سو�س 
رئي�س  فاعترب  الوطني  ال�سعبي 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب 
انتهاك  »مت  اأنه  والدميقراطية 
من  ال�سارية  والقوانني  الد�ستور 

طرف اجلهات التي اأ�سدرتها«.
م.ي

اأن حزب طالئع احلريات  يبدو 
غري مهتم مبا يح�سل من �رضاع 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  داخل 
�سيما وانه مل يخرج باأي موقف 
يقودها  التي  الق�سية  هذه  يف 
رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني 
ونواب  بوحجة«،  »ال�سعيد 
املوالة الذين يطالبون برحيله 
وا�ستقالته من رئا�سة املجل�س، 
عدم  اأخرى  مرة  يبني  �سلوك 
اعرتاف حزب بن فلي�س بنتائج 
 19 حوايل   .2017 ت�رضيعيات 
التي  الأزمة  على  مرت  يوما 

ال�سعبي  املجل�س  يعرفها 
الوطني تناغمت مع ردود اأفعال 
�سيا�سية  اأحزاب  قبل  من  كثرية 
اإىل  تدعو  وطنية  و�سخ�سيات 
بحل  تطالب  واأخرى  التعقل 
القانون  اخلرق  ب�سبب  الربملان 
نواب املوالة ملا  به  الذي قام 
وثيقة  على  بالإم�ساء  هموا 
�سحب ثقة من رئي�س املجل�س 
قيادة  اأن   اإل  الوطني،  ال�سعبي 
عن  غابت  احلريات  طالئع 
اأي  منها  يُ�سمع  ومل  الق�سية 
الرغم  على  بها  خا�س  موقف 

مع  وتزامنها  اأهميتها  من 
الذي  املالية  قانون  م�رضوع 
انتظرته  الذي  القانون  يعد 
املعار�سة، موقف قيادة طالئع 
قبل  من  حتى  يُفهم  مل  حريات 
التي  للحزب  الن�سالية  القاعدة 
التحرك  �رضورة  اإىل  دعت 
موقف  وتبيني  الأقل  على 
�سيما  احلريات  طالئع  ميثل 
الأحزاب  من  يعد  احلزب  واأن 
املعار�سة التي دائما ما ر�سمت 
�سورة �سوداء عن الو�سع القائم 
باجلزائر بكل الطرق عن طريق 

رئي�سه علي بن فلي�س. ويف هذا 
مع  ات�سال  للو�سط  كان  ال�سدد 
حزب  لإعالم  الوطني  الأمني 
طالئع احلريات يون�س �رضقي، 
والذي اأكد باأن القيادة مل ت�سدر 
ت�رضيح  حتى  ول  موقف  اأي 
�سمني فيما يخ�س اأزمة الغرفة 
اأكد  اأنه  غري  للربملان،  ال�سفلى 
رئي�س  مع  تعاطف  هنالك  اأن 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
بطريقة  ولو  بوحجة«  »ال�سعيد 

حذرة.
علي عزازقة
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امل�شرتكة  الأمن  م�شالح  متكنت 
الهجرة  مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
جنوب  بوليات  ال�رشعية  غري 
عديد  معاجلة  يف  الكبري،  البالد 
غري  بالإقامة  املتعلقة  احلالت 

�رشعية بالرتاب الوطني .
اأفادت م�شادر اأمنية مطلعة ليومية 

الأمن  م�شالح  اأن   « الو�شط   «
امل�شرتكة  ممثلة يف م�شالح البحث 
الوطني  الدرك  بقيادة  والتحري 
بوليات  الوطني  الأمن  م�شالح  و 
ورقلة،  غرار  على  البالد  جنوب 
ب�شار،  اأدرار،  مترنا�شت،  غرداية، 
ايليزي، الوادي وب�شكرة  قد متكنت 

منذ بداية ال�شنة وحلد كتابة هاته 
عملية   655 معاجلة  من  الأ�شطر 
توقيف  من  مكنت  نوعية  اأمنية 
اإفريقي  رعية   4700 واعتقال 
لدول  خمتلفة  جن�شيات  يحملون 
الكامريون،  ت�شاد،  النيجر،  مايل، 
العاج  و�شاحل  الغابون  ال�شينغال، 

املعنية  للم�شلحة  حتويلهم  ،ليتم 
بالكتائب القليمية للدرك الوطني 
بالوليات املذكورة وبعد ا�شتكمال 
القانونية معهم واجناز  الإجراءات 
ملفات ق�شائية �شدهم مت مبوجبها 
اجلمهورية  وكالء  اأمام  حتويلهم 
اأين  اخت�شا�شه،  اقليم  ح�شب  كل 

�شجنا  ب�شنة  جميعا  اإدانتهم  مت 
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
جزائري  دينار  األف   48 بـ  منهم 
ترحيلهم  اإجراءات  ا�شتكمال  قبل 
للرتاب الوطني بتهمة الإقامة غري 
العمليات  اأن  .  ومعلوم  ال�رشعية 
تزامنت  املذكورة  النوعية  الأمنية 

عدد  تورط  وبالأدلة  اكت�شاف  مع 
يف  الأفارقة  الرعايا  من  هام 
املخدرات  وحيازة  ترويج  عمليات 
والكوكايني  املهلو�شة  والأقرا�ص 
ما  وفق  �رشعية  غري  بطريقة 

اأوردته م�شادرنا .
�أحمد باحلاج

بتهمة �لإقامة غري �ل�شرعية  بالرت�ب �لوطني

توقيف واعتقال 4700 رعية افريقي باجلنوب

24 �ساعة�جلمعة12 �ل�شبت13  �أكتوبر  2018  �ملو�فـق  ل04 �شفر 1440هـ 4
�لديبلوما�شية مدعوة للرد بقوة حول ملف �ملهاجرين �لأفارقة

اجلزائر حتت ال�سغط  والحتاد الأوروبي متم�سك مبطلب مركز اإيواء
يعود ملف �ملهاجرين لالأفارقة لل�شغط على �جلز�ئر بني �لفينة و�لأخرى بخا�شة خالل �لفرتة �لأخرية، لتمر �شائفة �شاخنة من طرف منظمات غري 
حكومية قبل �أن تتو�شع نهاية �لأ�شبوع �حلايل على ل�شان �ملقرر �خلا�س ملجل�س حقوق �لإن�شان �أي تنتقل �لتهم لالإطار �لر�شمي، وما يطفو لل�شطح مع 

عودة �لت�شريحات هو جتديد �لإحتاد �لأوروبي مت�شكه باإن�شاء مر�كز للمهاجرين بال�شفة �جلنوبية للمتو�شط يف ظل تفاقم حجم �ملهاجرين من �لقارة 
�ل�شمر�ء يف ظل ��شتفحال �لبطالة وحالت عدم �ل�شتقر�ر عرب حمور �ل�شاحل، رغم ت�شريحات وزير �لد�خلية �شابقا برف�س �جلز�ئر للمقرتح.

�شارة بومعزة/علي عز�زقة

»جملة  رف�شها  احلكومة   و�شجلت 
املقرر  لت�رشيحات  وتف�شيال« 
اخلا�ص ملجل�ص حقوق الن�شان حول 
حقوق املهاجرين فليبي غونزالي�ص 
»ا�شتغرابها«  عن  معربة  مورالي�ص 
التي  ال�شحفية  الندوة  ملحتوى 
للنيجر. واأفاد  زيارته  عقب  ن�شطها 
اخلارجية  ال�شوؤون  لوزارة  بيان 
�شجلت  اجلزائرية  »احلكومة  اأن 
با�شتغراب حمتوى الندوة ال�شحفية 
لفليبي غونزالي�ص مورالي�ص املقرر 
الن�شان  حقوق  ملجل�ص  اخلا�ص 
حول حقوق املهاجرين عقب زيارته 

للنيجر«.
وزارة  اأكدت  ال�شاأن   هذا  ويف 
احلكومة  اأن  اخلارجية  ال�شوؤون 
وتف�شيال  جملة  »ترف�ص  اجلزائرية 
اأنه  الأخري« موؤكدة  ت�رشيحات هذا 
»�شّدق  و  مهمته«  حدود  »جتاوز 
مت  الذين  الأ�شخا�ص  ادعاءات  
الإقامة  ب�شبب  احلدود  اإىل  نقلهم 

غري ال�رشعية«.
 

بن حبيل�س: كيف ناأخذ �أمتعة 
من مهاجرين جاوؤو� باأيد 

فارغة؟
 

وحول �شلب اأمتعتهم، فت�شاءلت عن 
املهاجرين  هوؤلء  واأموال  اأمتعة 
الذين قدموا بطريقة غري �رشعية، 
ال�شلطات  ت�شائلهم  مل  ذلك  ومع 
جمعه  من  متكنوا  عما  اجلزائرية 
ترحيلهم  حني  يف  اإن�شاين،  باب  من 
اجلميع  واأمام  قانونية  بطريقة  يتم 
مع  مكيفة  حافالت  لهم  وخ�ش�شت 
ت�شمنت  باأمتعتهم  خا�شة  �شاحنات 

اأموال واأجهزة خمتلفة.
وظروفها  الرتحيل  عمليات    
الأحمر  الهالل  اأو�شحت رئي�شة 
حبيل�ص،  بن  �شعيدة  اجلزائري، 
طفل  اآلف   10 رحلت  اجلزائر  اأن 
اأنهم  مو�شحة  بلدهم،  اإىل  قا�رش 
�شبكات  قبل  من  ي�شتغلون  كانوا 
واأن  بالب�رش،  الجتار  يف  خمت�شة 
اجلزائر عمدت للتكفل بهم حيث مت 
نف�شانيني  خمت�شني  على  عر�شهم 

للتكفل باملغت�شبات.
املتحدة  الأمم  اأن  اأ�شافت  كما 
ب�شفتها اأعلى هيئة اأممية، كان يتعني 
يف  ينظر  األ  بحجمها  مبعوث  على 
وهو  الأ�شباب  ويبحث يف  اخللفيات 
الرتحيل وكيف،  ملا قررت اجلزائر 

طلب  على  بناء  مت  اأنه  مو�شحة 
 ،2014 يف  النيجريية  احلكومة  من 
حيث طلبت م�شاعدتها على ترحيل 
الرتاب  على  املتواجدين  رعاياها 
اجلزائر ب�شكل غري �رشعي، معتربة 
اأن امل�شوؤول جتاهل الوثائق يف هذا 

اخل�شو�ص.
الرتحيل  ظروف  بخ�شو�ص  اأما 
فقالت اأنها متت باحرتام لي�ص فقط 
اجلزائر  عادات  بل  الدويل  القانون 
التي تفهم معنى الهجرة وبناء عليها 
رقم 120  كا�شفة عن  حترتم هوؤلء، 
ترحيل  لتكلفة  كقيمة  دينار  مليون 

املهاجرين الأفارقة.
 

�شهر على تاأكيد �لحتاد 
�لأوربي على جت�شيد حمت�شد 

لالأفارقة ب�شمال �إفريقيا
 

قرابة  بعد  الت�رشيحات  وتاأتي 
بعودة  تفيد  تقارير  بروز  ال�شهر من 
لطرح  فكرة  الأوروبي  الحتاد 
فوق  الالجئني«  لإيواء  »مراكز  بناء 
حيث  اإفريقيا،  �شمال  دول  تراب 
النم�شاوي  الداخلية  وزير  دعا 
اإىل الإ�رشاع بتنفيذ  هريبرت كيكل، 
»مراكز  لإن�شاء  الأوروبي،  امل�رشوع 
الذين  الأفارقة،  املهاجرين  لإيواء« 
الأبي�ص  البحر  يف  اإنقاذهم  يتم 
جاءت  حني  يف  بح�شبه،  املتو�شط، 
اإفريقيا  �شمال  دول  ت�رشيحات 
�شدد  حيث  اأخرى،  مرة  بالرف�ص 
احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 
اأن  اخللفي،  م�شطفى  املغربية، 
املقرتح  بهذا  يقبل  »لن  املغرب 
�شبق  الذي  باملوقف  متم�شك  وهو 
واأعلنه«، م�شيفا اأن املغرب »ل ميكن 
اأن يلعب دور دركي يف املنطقة، ولن 
باأي  ا�شتقبال  مراكز  هناك  تكون 
�شكل فوق تراب املغرب« واأن مهمة 
ملحاربة  اجلهود  »موا�شلة  املغرب 
يلعب  ولن  ال�رشية،  الهجرة  �شبكات 

اأي دور خارج هذا النطاق«.
ويف ذلك اخل�شو�ص ك�شف املفو�ص 
دمييرتي�ص  للهجرة،  الأوروبي 
مع  لقاء  خالل  افراموبولو�ص، 
النم�شاوية،  بر�ص«  »داي  �شحيفة 
اأن »جميع الدولة يف �شمال اإفريقيا 
مراكز  ت�شييد  الآن  حتى  رف�شت 
ل�شتقبال الالجئني فوق ترابها«، يف 
النم�شاوي،  الداخلية  وزير  اأن  حني 
مراكز  اإن�شاء  »فكرة  اأن  اأكد 
عنها  يتخلى  اأن  يجب  ل  ال�شتقبال 

الحتاد الأوروبي«.

ت�رشيحات  فتلت  للجزائر  وبالعودة 
املنظمات احلقوقية خالل ال�شائفة 
عدة تقارير تربط بينها وبني فكرة 
باملهاجرين  خا�شة  مراكز  اإن�شاء 
الرابطة  كانت  حيث  الأفارقة، 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان 
حيث  ذلك،  عن  للحديث  ال�شباقة 
وم�شامني  الت�رشيحات  اأن  قالت 
التقارير التي تتهم اجلزائر يف طريقة 
التعاطي يف عمليات الرتحيل بعيدة 
املو�شوعية وتت�شمن مغالطات  عن 
اأر�ص  على  باحلقائق  لها  �شلة  ل 
اإطار  يف  ي�شب  اأنه  معتربة  الواقع، 
اإقامة  اأجل  من  والبتزاز  ال�شغط 
قاعدتها الع�شكرية باجلزائر وكذلك 
ال�شغط على اجلزائر لالإبرام  اإبرام 
التفاقية مع الحتاد الأوروبي حول 
الالجئني غري ال�رشعيني التي تلتزم 
الحتاد  من  با�شتقبالهم   اجلزائر 
التي وقعت  الأوروبي مثل التفاقية 
تركيا. وبخ�شو�شها  مع  �شنتني  منذ 
اجلزائر لن  اأن  الداخلية  وزير  اأكد 
للمهاجرين  مراكز  بفتح  تقبل 
اأن  على  م�شددا  ال�رشعيني  غري 
الت�شدي  على  داأبت  اجلزائر التي 
ال�رشعية  غري  الهجرة  لظاهرة 
التي  النتقادات  من  حملة  تواجه 
حني  يف  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ص  ل 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  نفى 
اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  تطرق 
مريكل مللف خالل زيارتها الأخرية 

للجزائر.

فاروق ق�شنطيني: 
على �لو�شاية تكذيب 

�لتقارير �لدولية ب�شاأن 
�لأفارقة

اأكد رئي�ص اللجنة   ويف هذا ال�شدد 
الإن�شان  حقوق  لرتقية  ال�شت�شارية 
باأن  »فاروق ق�شنطيني«،  الأ�شبق، 
فيما  اجلزائر  على  الدائم  الهجوم 
يخ�ص ملف املهاجرين غري مفهوم 
اإطالقا �شيما اأن احلكومة اجلزائرية 
هذه  اجتاه  واجباتها  بكل  قامت 
الفئة امل�شطهدة يف بلدانها، م�شريا 
اإىل جتاوب اجلزائر حتى مع دولهم 
الأ�شلية وهذا بتحاورها معهم حول 
اجلزائر  ق�شدوا  الذين  مواطنيهم 
قال:«  حيث  واللجوء،  للهجرة  كبلد 
دور اإيجابي يف  لها  كان  احلكومة 
هذا امللف بل وعملت ب�شكل جدي 
املهاجرين ملا  اإعانة  و�شاهمت يف 

وفرت لهم ما يجب و�شعت اإىل فتح 
الأ�شلية«.  بلدانهم  مع  �شامل  حوار 
»ق�شنطيني«  �شدد  ال�شياق  ذات  ويف 
حلملة  تتعر�ص  اجلزائر  اأن  على 
تو�شح  اأجنبية  دول  قبل  من  �رش�شة 
اأنها اأ�شحت بني اأعينها وهذا الذي 
يتوجب احلذر ح�شب ما اأكده رئي�ص 
حقوق  لرتقية  ال�شت�شارية  اللجنة 
اآخر  �شياق  ويف  الأ�شبق.  الإن�شان 
باأن  ق�شنطيني«،  »فاروق  اأفاد 
عليها  يتوجب  اجلزائرية  احلكومة 
كذلك،  بقوة  ذلك  وتفنيد  التكذيب 
الو�شاية  اأو  احلكومة  قال:«  حيث 
نف�شها  عن  الدفاع  عليها  يتوجب 
هذه  يف  جدي  ب�شكل  عملت  لأنها 
من  اجلزائر  قدمته  وما  امللف 
اإىل  م�شريا  الفئة،  لهذه  ت�شهيالت 
مب�شداقية  مت�ص  التقارير  هذه  اأن 
الذي  العمل  ومب�شداقية  اجلزائر 
م�شددا  امللف،  هذا  يف  به  قامت 
اأن ترد  الديبلوما�شية يجب  اأن  على 
لأن  تداوله  مت  ما  وتكذيب  بقوة 
عليها  اعتمدت  التي  املعلومات 
هذه التقارير مغلوطة ول حتمل اأي 

معلومة �شحيحة.
 

عبد �لعزيز جماهد: م�شتحيل 
�أن تكون �جلز�ئر مقر� 

ملحت�شد�ت �لأفارقة
 

العزيز  عبد  املتقاعد  اجلرنال  اأما 
لفرن�شا  اتهامات  جماهد فقد وجه 
باأنها  واأكد  املخزن  نظام  وكذا 
الدولية  املوؤ�ش�شات  على  ت�شغط 
اجلزائر  ابتزاز  اأجل  من  الر�شمية 
واأن  �شيما  املهاجرين،  ملف  يف 
امل�شري  نف�شها  ترى  لزالت  فرن�شا 

اإفريقيا،  �شمال  يف  الناهي  والأمر 
حيث قال:« من كتب التقرير الأخري 
عامل مرت�شي من قبل فرن�شا، لأنها 
يف  اجلزائر  على  ت�شغط  اأن  تريد 
اأ�شحى  الذي  هذا امللف احل�شا�ص 
اأن  رغم  اخلارج،  بيد  قويا  �شالحا 
ووفق  جدي  ب�شكل  تعمل  اجلزائر 
الإفريقية  الدول  مع  ت�شاركية  اأطر 
مع  اإيجابي  فعل  رد  لها  كان  التي 
اجلزائر يف هذه النقطة«. ويف �شياق 
اآخر تطرق ذات امل�شدر اإىل نقطة 
يف  خا�شة  وفرن�شا  اأوروبا  رغبة 
باجلزائر  لالأفارقة  حمت�شد  اإقامة 
اأو اإحدى دول �شمال اإفريقيا، حيث 
اأكد باأنه من عا�رش امل�شتحيالت اأن 
تقبل اجلزائر بهذا الطلب لأنه ي�رش 
النقطة:«  هذه  مو�شحا  ب�شورتها، 
فرن�شا  تنجح  اأن  امل�شتحيل  من 
اإخواننا  مع  م�شداقيتنا  �رشب  يف 
هي  اأوروبا  باأن  م�شيفا  الأفارقة«، 
ملا  الأفارقة  هجرة  يف  ت�شببت  من 
اأرا�شيهم  واحتلت  خرياتها  نهبت 
با�شم الدميقراطية وما ي�شابه ذلك 
اآخر  جانب  ومن  م�شطلحات.  من 
احلكومة  جماهد  العزيز  عبد  دعا 
الدول  اأوراق  ك�شف  �رشورة  اإىل 
ابتزاز اجلزائر  التي تلعب على وتر 
وحتى  املخزن  مثل  امللف،  بهذا 
عمل  هنالك  واأن  �شيما  باري�ص، 
كل  على  اجلزائر  ي�شتهدف  منظم 

اجلبهات.
 

�أحمد كرو�س: �تهام �جلز�ئر 
�أ�شبح عادة مملة

 
املتقاعد  العقيد  و�شف  جهته  من 
الأخري  التقرير  كرو�ص،  اأحمد 

اأي  يحمل  مل  والذي  باملتكرر 
التهامات  ليعيد  لكونه جاء  جديد، 
حيث  للجزائر  ُوجهت  طاملا  التي 
قال:« هذه اخلرجات اأ�شبحت مملة 
ذات  وراح  معنى«،  اأي  حتمل  ول 
اأكد  ذلك ملا  من  اأكرث  اإىل  امل�شدر 
�شارمة  قرارات  اتخذت  اأوروبا  اأن 
الآتني  العرب  وحتى  الأفارقة  �شد 
تخوفهم  ب�شبب  والعراق  �شوريا  من 
 »: مو�شحا  بلدانه  اأمن  على  الزائد 
موانئ  باأن  التقرير  معد  يعلم  هل 
ل  ا�شبانيا  وحتى  واإيطاليا  فرن�شا 
حتمل  اإنقاذ  �شفن  بر�شو  ت�شمح 
ويف  متنها؟«.  على  جثث  حتى 
املحت�شدات  عن  احلديث  خ�شم 
التي دعت اإليها دول اأوروبية بدول 
�شمال اإفريقيا، قال ذات املت�شدر 
تقبل  اأن  امل�شتحيل  من  باأنه 
مثلها  وهذا  الطلب،  هذا  اجلزائر 
مل  فيحني  املغرب،  وحتى  وتون�ص 
لهذه  مركزا  ليبيا  تكون  اأن  ي�شتبعد 
تُفر�ص  قد  لكونها  املحت�شدات، 
الأو�شاع  ب�شبب  عليها  غر�شا 
طرابل�ص،  تعرفها  التي  الكارثية 
اأ�شحت  الفو�شى  واأن  �شيما 

امل�شيطر على الو�شع هنالك.
ويف الأخري اأكد كرو�ص بان اجلزائر 
احرتام  على  تعمل  اأن  عليها  يجب 
القانون مثلما هي عليه الآن، خا�شة 
اأكمل  واأن اجلي�ص يقوم بعمله على 
وجه �شيما واأنه يحارب مثل هكذا 
جهات  تُ�شريها  منظمة  هجرات 
لها اأجندة �شد اجلزائر، وراح ذات 
امل�شدر اإىل اأكرث من ذلك ملا �شدد 
ت�شويه  تريد  دول  هنالك  اأن  على 
العام  الراأي  لدى  اجلزائر  �شورة 

الإفريقي.
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وكالة الطاقة الدولية 

نرتقب ارتفاعا يف الأ�سعار 
وا �ستقرارا يف املعرو�ض

قالت الوكالة الدولية للطاقة اأم�س اجلمعة اإن اأ�سواق النفط 
تبدو »بها اإمدادات كافية الآن« بعد زيادة كبرية يف الإنتاج 
خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية، لكنها اأ�سارت اإىل اأن قطاع 
زيادة  مع  التكيف  حماولته  مع  ل�سغوط  يتعر�س  النفط 
اأن  ال�سهري  تقريرها  يف  الوكالة  وذكرت  العاملي.  الطلب 
العاملي  النفط  قطاع  يف  الحتياطية  الإنتاجية  الطاقة 
الطلب  من  فقط  باملائة   )2( اثنني  اإىل  بالفعل  انخف�ست 
العاملي واأنها من املرجح اأن ت�سجل املزيد من الرتاجع. 
قد  النفط  قطاع  على  ال�سغط  هذا  اأن  الوكالة،  واأ�سافت 
ي�ستمر معنا لبع�س الوقت و�سيكون وم�سحوبا على الأرجح 
بارتفاع يف الأ�سعار، »وهو ما ناأ�سف لأكرثه نظرا ملا له من 
اأثر �سلبي حمتمل على القت�ساد العاملي«وقالت الوكالة اإن 
اأع�ساء منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( وغريهم 
يف  ال�سخري  النفط  ومنتجي  رو�سيا  مثل  امل�سدرين  من 
الوليات املتحدة زادوا اإنتاجهم من اخلام ب�سدة منذ مايو 
برميل  مليون   1.4 الرتفاع  اإىل  الإنتاج  قاد  ما  وهو  اأيار، 
يوميا. وب�سكل عام، زادت اأوبك اإنتاجها مبقدار 735 األف 
منطقة  من  منتجني  تعوي�س  مع  مايو  منذ  يوميا  برميل 
فنزويال  اإنتاج  تراجع  والإمارات  ال�سعودية  مثل  اخلليج 
املقبل  ال�سهر  من  اأمريكية  عقوبات  تواجه  التي  واإيران 
ياأتي هذا فيما تراجعت التوقعات لال�ستهالك العاملي من 
النفطن وخف�ست الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العاملي على 
النفط 0.11 مليون برميل يوميا  للعامني احلايل واملقبل 
اإىل 1.28 مليون برميل يوميا يف 2018 و1.36 مليون برميل 
يوميا يف 2019 وقالت الوكالة التي تقدم امل�سورة مل�ستهلكي 
اخلام ب�ساأن �سيا�سات الطاقة اإن »هذا ب�سبب �سعف الآفاق 
اأ�سعار  وارتفاع  التجارية  واملخاوف  العاملية  القت�سادية 
النفط وتعديل يف البيانات ال�سينية«واأ�سافت اأن خمزونات 
ارتفعت  التجارية  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة 
مليار   2.854 اإىل  اآب  اأغ�سط�س  يف  برميل  مليون   15.7
برميل، وهو اأعلى م�ستوى منذ فرباير  كما اأ�سارت اإىل اأن 
التجارية  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  خمزونات 
من املرجح اأن تكون ارتفعت مبقدار 43 مليون برميل يف 
اأكرب زيادة ف�سلية يف املخزونات منذ  الثالث، وهي  الربع 
الربع الأول من عام 2016. وقالت الوكالة اإن »زيادة �سايف 
الإمدادات من منتجني رئي�سيني منذ ماي بنحو 1.4 مليون 
برميل يوميا بقيادة ال�سعودية، وحقيقة اأن خمزونات النفط 
وتبدو   2018 من  الثاين  الربع  برميل يف  مليون   0.5 زادت 
العام، يعطيان ثقال  الثالث من  الربع  الأمر ذاته يف  فعلت 
للراأي القائل اإن �سوق النفط بها اإمدادات كافية اإىل الآن«.

وزير املالية عبداحلمان راوية

نعمل على توجيه املوارد 
املتوفرة ل�سالح النمو 

القت�سادي
خالل  راوية  الرحمن  عبد  املالية  وزير  جدد 
النقد  �سندوق  و  للبنك  ال�سنوية  الجتماعات 

الدوليني التي تنعقد اإىل غاية 14 
اإرادة  الندوني�سية،  بايل  مبدينة  اجلاري  اأكتوبر 
موا�سلة  على  اجلزائرية  احلكومة  والتزام 
اإىل  تهدف  التي  الهيكلية  القت�سادية  ال�سالحات 
املوارد  توجيه  وكذا  املوؤ�س�ساتي  الإطار  حت�سني 
اأن  وبعد  القت�سادي  النمو  ل�سالح  املتوفرة 
واآفاقها،  للجزائر  القت�سادية  الو�سعية  ا�ستعر�س 
العلنية مبجموعة  اجلل�سات  راوية خالل هذه  ذكر 
والتي  اجنازها  اجلاري  املهيِكلة  امل�ساريع  من 
القت�ساد  ديناميكية  على  اإيجابي  اأثر  لها  �سيكون 
تزال  ل  »اجلهود  اأن  الوزير  واأ�سح  اجلزائري. 
لل�رضائب  الأمثل  التح�سيل  اجل  من  متوا�سلة« 
وحت�سني الأجهزة لت�سجيع ال�ستثمار اأكرث مع و�سع 
الآليات الالزمة لت�سمل القطاع املوازي اإ�سافة اإىل 
مالية  �سمولية  اأجل  من  البنكية  املنتوجات  تنويع 
فيها  ي�سارك  التي  الجتماعات  هذه  وافتتح  اأو�سع 
الأ�سيوية  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء  من  العديد 
امل�سيف.  البلد  اأندون�سيا  رئي�س  ويدودو  جوكو 
وقد مت الوقوف دقيقة �سمت خالل افتتاح الدورة 
والت�سونامي  القوية  الزلزل  �سحايا  على  ترحما 

الذي �رضب اندوني�سيا يوم 28 �سبتمرب.

اأحمد  الأول  الوزير  حكومة  قررت 
احد  مع  التجاوب  ر�سميا  اأويحي 
رفعها   التي  ال�سعبية  املطالب  ابرز 
الحتجاجية  الوقفة  يف  امل�ساركون 
�سوق  ب�ساحة  احلا�سدة  ال�سلمية 
اأ�سا�سا  واملتمثل   ، بورقلة  احلجر 
الغالف  على  التجميد  رفع  يف 
وجتهيز  لإجناز  املخ�س�س  املايل 
بالعا�سمة  اجلامعي  امل�ست�سفى 

املركزية باجلنوب ال�رضقي .
امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  ك�سفت 
احلكومة   اأن   ،  « »الو�سط  ليومية 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  من  وباأمر 
ر�سميا  قررت  قد  بوتفليقة  العزيز 

املايل  الغالف  على  التجميد  رفع 
املخ�س�س لإجناز وجتهيز امل�ست�سفى 
اجلامعي هذا امل�رضوع الذي تدعمت 
به ورقلة قبل  اأكرث من 05 �سنوات الإ 
املعنية  امل�ساريع  �سمن  ادراجه  اأن 
التق�سف  �سيا�سة  ب�سبب  بالتجميد 
وذلك  احلكومة  طرف  من  املنتهجة 
التي  ال�سعبة  املالية  لظروف  نظرا  
اأ�سعار  تهاوي  ب�سبب  البالد   بها  متر 

البرتول بالأ�سواق العاملية .
الأول  الوزير  حكومة  اأن  ومعلوم   
عديد  تلقت  قد  اأويحي  اأحمد 
والإدارية وحتى من  الأمنية  التقارير 
احلركة اجلمعوية وممثليات املجتمع 
ب�رضورة  تطالب   ، بورقلة  املدين 
القرار  �سناع  طرف  من  جاد  تدخل 
بالبالد ، لالإ�رضاع يف اإحتواء احتقان 

املحلية  الجتماعية  اجلبهة  وغليان 
من خالل التجاوب اجلاد مع مطلب 
منطقة  و  ورقلة  و�ساكنة  �ساكني 
ال�رضقي عموما على  غرار  اجلنوب 
الوادي ،غرداية ، ايليزي ، مترنا�ست 
الغالف  على  التجميد  رفع  اأجل  من 
وجتهيز  لإجناز  املخ�س�س  املايل 
بعا�سمة  اجلامعي   امل�ست�سفى 
على   كبري  ب�سكل  للق�ساء   ، الواحات 
الطبية  الأطقم  يف  الفادح  النق�س 
والأطباء  التقنيني   و  املتخ�س�سة 
القطاع  عتاد  بت�سيري  املكلفيني  
الك�سف  و  ال�سكانري  كجهاز  ال�سحي 
انهاء  ثم  ومن   ، املغناط�سي  بالرنني 
م�سافات  قطع  مع  املر�سى  معاناة 
باجتاه  كلم   900 تتجاوز  بعيدة 
للبحث  ال�سمال  وليات  م�ست�سفيات 

عن �سبل العالج .
عديد  ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلمعيات املحلية الفاعلة يف ميدان 
ل�سناع  الفعلية  ال�ستجابة   ، ال�سحة 
رئي�س  راأ�سهم  وعلى  بالبالد  القرار 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
للمطلب ال�رضعي ل�سكان ولية ورقلة  
يف  النظر  اإعادة  يف  اأ�سا�سا  املتمثل 
الغالف املايل  مل�رضوع امل�ست�سفى 

اجلامعي بعا�سمة الواحات .
لهذا  الفعلي  التج�سيد  اإنتظار  ويف 
باجلنوب  الهام  ال�سحي  املك�سب 
باملنطقة  املواطنني  ،يبقى  ال�رضقي 
الفعلي  التجاوب  ينتظرون  املذكورة 
مبلفات  اخلا�سة  املطالب  بقية  مع 
ال�سحة و ال�سكن و  بدرجة اأكرب قطاع 

الت�سغيل .

 اأحمد باحلاج 

متكنت فرقة الدرك الوطني املتنقلة 
ظرف  يف  بورقلة  الروي�سات  ببلدية 
قيا�سي من الإطاحة مبنحرفني اثنني 
ابتدائية  اقتحام  يف  تورطهما  ثبت 
وزرع  بورقلة  �سكرة  بحي  دوي 
التالميذ  اأو�ساط  يف  والهلع  اخلوف 

و الأ�ساتذة والطاقم الإداري .
علمت يومية » الو�سط » من م�سادر 
البحث  ف�سيلة  اأن   ، مطلعة  اأمنية 
للدرك  القليمية  بالكتيبة  والتحري 
الوطني ببلدية الروي�سات الواقعة 05 
كلم عن مقر ولية ورقلة قد  متكنت 
يف ظرف قيا�سي من الإيقاع بال�سابني  
اللذين اقتحما ابتدائية دوي ب�سكرة 
واخلوف  الهلع  زرع  يف  وت�سبب   ،
 ، التالميذ  نفو�س  يف  الكبريين 

الأولياء ، الأ�ساتذة والطاقم الرتبوي 
، ليتم اقتيادهما ملقر الدرك وبعد 
ا�ستكمال التحقيقات معهما واجناز 
مبوجبه  مت  �سدهما   ق�سائي  ملف 
احالتهما على وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة ورقلة ، اأين �سدر يف حقهما 
اأمر بالإيداع رهن احلب�س املوؤقت يف 
اإنتظار حماكمتهما بالتهم املن�سوبة 

لهما �سالف .
 ، التالميذ  اأولياء  اأن جمعية  ومعلوم 
الأ�ساتذة والطاقم الرتبوي بابتدائية 
وقفة  بتنظيم  قاموا  ب�سكرة  دوي 
وا�ستنكارا  تنديدا  احتجاجية 
اأق�سى   بت�سليط  مطالبني  باحلادثة 

العقوبة على املتورطني فيها .
 اأحمد باحلاج 

املن�سورية  ثانوية  الأيام  هذه  تعي�س 
�سفيح  على  ادرار  بولية  تيمي  ببلدية 
املديرية  تدخل  اأ�سبح  مما  �ساخن 
اأمرا  القائمة  امل�ساكل  من  وتخلي�سها 
بني  الثقة  فقدان  بعد  خا�سة  �رضوريا 
موؤخرا  ت�سموا  الذين  التالميذ  اأولياء 
الثانوية  مدخل  اأمام  احتجاجية  وقفة 

مقدمتها  يف  مطالب  عدة  رافعني 
التالميذ  متدر�س  ظروف  حت�سني 
كما  الت�سيري  ب�سوء  الإدارة  اتهام  مع 
بعد  خلت  اأيام   4 منذ  حادثة  وقعت 
تعر�س ناظر الثانوية حلالة اعتداء من 
طرف احد الأولياء اأمام اأعني وم�سمع 
ال�سلك الرتبوي والإداري اأين دخل يوم 

وقفة  يف  الأ�ساتذة  املا�سي  اخلمي�س 
توفري  ب�رضورة  مطالبني  احتجاجية 
الأمن داخل وخارج الثانوية م�ستنكرين 
التهم  التجاذب يف  حالة العتداء هذا 
عدم  حالة  يف  الثانوية  و�سع  مما 
ال�ستقرار وفقدان الثقة بني الأطراف 
تدخل  واأ�سبح  واأ�ساتذة  واإدارة  اأولياء 

التالميذ  اأولياء  وجمعية  املديرية 
اأمرا حتميا بفتح حوار �رضيح يخل�س 
الثانوية من امل�ساكل التي تزداد وتغليب 
العقل وم�سلحة التالميذ وو�سع ال�رضح 
املنا�سب  للعملية  مكانه  يف  الرتبوي 

الرتبوية
بو�صريفي بلقا�صم /ادرار   

على خلفية اقتحامهم  ابتدائية دوي ب�صكرة وزرع اخلوف والهلع

ثانوية املن�صورية ببلدية تيمي  بوالية ادرار

الدرك الوطني ببلدية الروي�سات بورقلة يطيح مبنحرفني يف ظرف قيا�سي

تعي�ض على وقع الحتجاجات وتبادل التهم والثقة مفقودة ...

بعد الوقفة االحتجاجية ال�صعبية ال�صلمية احلا�صدة 15 �صبتمرب

 رفع  التجميد على اإجناز وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي  بورقلة
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من  موثوقة  م�صادر  �أكدت 
بورقلة  �لوالئي  �ل�صعبي  �ملجل�س 
�أطر�ف  ،�أن   « »�لو�صط  ليومية 
�لذي  �لهدوء   يخدمها  ال  خفية 
�ل�صعبي  �ملجل�س  على  يخيم 
�لتخالط  خلف  تقف  �لوالئي   
�ملمار�س يف حق رئي�س �ملجل�س 
�رشع  �لذي  زعطوط  م�صطفى 
�الجر�ء�ت  من  جملة  �تخاذ  يف 
�أ�صا�صا  �ملتمثلة  �لرتتيبات  و 
ل�صمان  �للجان  دور  تفعيل   يف 
ملختلف  �مليد�نية  �ملر�فقة 
�ملوجودة  �لتنموية  �مل�صاريع 
تلك  غر�ر  على  �الجناز  طور  يف 
�ملح�صوبة على قطاعات �الأ�صغال 
�لري و�ملو�رد �ملائية   ، �لعمومية 
�ل�صحة    ، و�لريا�صة  �ل�صباب   ،
�ل�صكنية  للرب�مج  �إ�صافة  و�لرتبية 
مبختلف �ل�صيغ �ملوجودة يف طور 

�الجناز .
من جهة ثانية فقد �أو�صحت ذ�ت 
تغريت   كثرية  �أمور  �أن  �جلهات 
�لوالئي   �ل�صعبي  �ملجل�س  د�خل 
مبجرد �نتخاب م�صطفى زعطوط 
على ر�أ�س �ملجل�س �ل�صعبي �لوالئي 
�إ�صارة  يف   ، �الآن  من  �صنة  قبل 
على  �مل�صادر  نف�س  من  و��صحة 
وممثلي  �ملنتخبة  �ملوؤ�ص�صة  �أن 
�ل�صعب فيها  �أبو�بهم مفتوحة �أمام 
�ن�صغاالتهم  الإي�صال  �ملو�طنني 

للجهات �ملعنية .
�ل�صعبي  �ملجل�س  �أن  ومعلوم 
بورقلة  قد جدول بع�س  �لوالئي 
خالل  �حل�صا�صة  �لقطاعات 
للمجل�س  �لعادية  �لدورة  �أ�صغال 
خالل  �ملرتقبة  �لوالئي  �ل�صعبي 
تعلق  ما  خا�صة   ، �جلاري  �ل�صهر 
بالقطاعات �لتي لها �صلة بيوميات 
حاالت  غر�ر  على   ، �ملو�طن 
�مل�صجلة  و�الحتقان  �لت�صنج 
 ، �لرتبية   ، �ل�صحة  بقطاعات 
�ل�صكن و �ل�صغل هذ� �الأخري �لذي 
�أ�صال �لكثري من �حلرب ب�صبب غياب 

�لقر�ر  �صناع  من  حقيقية  �إر�دة 
لتجاوز�ت  حد  لو�صع  بالوالية 
�صاحبت  �لتي  و�خلروقات  
دون  �ملبا�رش  �لتوظيف  عمليات 
�ملحلية  �لوكاالت  على   �ملرور 
يتنافى  �لذي  �الأمر  وهو  للت�صغيل 
�حلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
�أولوية  يف  باحلق  تعلق  ما  خا�صة 
يف  للعمل  �لكبري  �جلنوب  ء  �أبنا 
�رشط  �لكربى  �لنفطية  �ل�رشكات 
�الأولويات  ح�صب  مبد�أ  تطبيق 

و�الإمكانات �ملتاحة .
يف  قائما  �ملو�طنني  �أمل  ليبقى 

ممثلي  جهود  وتكاتف  توحيد 
�ل�صعب باملجل�س �ل�صعبي �لوالئي 
فعلية  ومتابعة  ملر�فقة  بورقلة 
�لتنموية  �مل�صاريع  ملختلف 
و  �الإجناز  طور  يف  �ملوجودة 
برفع  �ملطالبة  خلف  �ل�صعي 
�ملالية  �الأغلفة  على  �لتجميد 
�الأولوية  ذ�ت  للم�صاريع  �ملوجهة 
م�صت�صفى  غر�ر  على  �لق�صوى 
 ، للحروق  وم�صت�صفى  جامعي 
�صبكات  تاأهيل  �إعادة  عن  ناهيك 
ملياه  �لناقلة  و�لقنو�ت  �لطرقات 

�ل�رشف �ل�صحي .

�لقادر  عبد  �لوالية  و�يل  كلف 
�الأول  �مل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
�الأمني  �لتنفيذية   �لهيئة  على 
مبعية  عنه  ممثال  للوالية  �لعام 
�لريا�صة بربجمة  و  �ل�صباب  مدير 
�الأوملبي  �مل�صبح  مل�رشوع  زيارة 
�الأ�صغال  ومعاينة   ، بورقلة  م   50
وو�صعية �مل�رشوع و تقدمي تقرير 
مف�صل لرحل �الأول بورقلة  . قام 
�الأمني  �الأخريين   �ليومني  خالل 
ممثال  بوزيدي  علي  للوالية  �لعام 
بوبكر  مبعية   ، �لوالية  و�يل  عن 
�صتحونة مدير �ل�صباب و �لريا�صة 
�لدر��صات  مكتب  بح�صور  و 
�مل�صندة له متابعة �مل�رشوع و كذ� 
حود  باالإجناز   �ملكلف  �ملقاول 
مي�صة و رئي�س و �إطار�ت م�صلحة 
بالوقوف  باملديرية  �ال�صتثمار 
�إجناز �مل�صبح  �أ�صغال  على  وترية 
�لو�حات  بعا�صمة  م   50 �الأوملبي 
ملختلف  و�لتفقد  �ملعاينة  ،وبعد 
�الأمني  طرح     ، �مل�رشوع  هياكل 
�ملقاول  على  �صوؤ�ال  للوالية  �لعام 
�إمكانيته  و  ��صتعد�ده  حول 
�مل�رشوع  �إ�صتكمال  مو��صلة 
�ملقاول  فاأجاب   - عدمها  من 
��صتكمال  ��صتعد�ده  و  باالإيجاب 

تعلق  ما  وبخا�صة  �مل�رشوع 
ح�صب  على  باخلر�صانة  بالتدعيم 
قبل  من  �ملعدة  �ملخططات 
مكتب �لدر��صات و�إبد�ء �لر�أي من 
للبناء  �لتقنية  �ملر�قبة  هيئة  قبل 
�أ و  – ورقلة- للجناحني  باجلنوب 
�لو�يل  ممثل  منه  طالب  كما   ، ب 
ل�صري  �أ�صبوعي  خمطط  باإعد�د 
يقدمه  �الأ�صغال  وترية  تنفيذ  و 
�أ�صبوعيا مم�صي من قبل �ملقاول 
و�صاحب  �لدر��صات  مكتب  و 
على  �لت�صديد  مع   ، �مل�رشوع 
يت�صمن  �لتز�م  �إعد�د  �رشورة 
. من جهة   ت�صليم �مل�رشوع  تاريخ 
ثانية فقد كلف �الأمني �لعام رئي�س 
باملديرية  �الإ�صتثمار  م�صلحة 
باملعاينة  �لتقنية  �الإطار�ت  و 
�صري  على  �الأ�صبوعي  �لوقوف  و 
�الأ�صغال بامل�رشوع و �إعد�د تقرير 
جانب  �ىل  �لوالية.  لو�يل  ير�صل 
�ل�صباب  مدير  �أبدى  فقد  ذلك 
�صتحونة  بوبكر  بورقلة  و�لريا�صة 
�الأ�صغال  لوترية  �لكبري  �رتياحه 
�ملتعلقة باإجناز �مل�صبح �الوملبي 
�لعا�صمة  به  تدعمت  �لذي  م   50

�ملركزية باجلنوب �ل�رشقي .
اأحمد باحلاج 

�الأ�صبوع  منت�صف  عقد 
على  �جلديد  �لو�فد  �ملن�رشم 
تقرت  �الإد�رية  �ملقاطعة  ر�أ�س 
بورقلة يحي يحياتن لقاء ممثلي 
�لتجزئات  من  �مل�صتفيدين 
بالتكفل  وعد  �أين   ، �لعقارية 
من  لتمكينهم  بان�صغاالتهم 
يف  �صكناتهم  �إجناز  يف  �ل�رشوع 

�لقريب �لعاجل .
�لو�يل  جمع  �لذي  �للقاء  خل�س 
�الإد�رية  للمقاطعة  �ملنتدب 
مبمثلني  يحياتن  يحي  بتقرت 
�لتجزئات  من  �مل�صتفيدين  عن 
على  �لتاأكيد  على   ، �لعقارية 
�ىل  �الإد�ر�ت  كافة  ��صتعد�د 
و�لوقوف  �مل�صتفيدين  مر�فقة 
والأجل  مر�دهم  لتحقيق  معهم 
كافة  متابعة جت�صيد  تقرر  ذلك 
�الإجر�ء�ت ومر�حل تهيئة هاته 
يف   �أ�صا�صا  و�ملتمثلة  �لتجزئات 
و�لبناء  �لتعمري  مديرية  دعوة 
و�لهند�صة �ملعمارية بورقلة �ىل 
�ملكلف  للمقاول  �أو�مر  �إعطاء 
�ملياه  و�صبكة  �لطرقات  بتهيئة 
�ىل مبا�رشة �الأ�صغال بعد �أن مت 
�إ�صافة   ، �إد�رياً  و�صعيته  ت�صوية 
تاأ�صرية  �إجر�ء  متابعة  �إىل 
من  �لتطهري  �صبكة  خمططات 
قبل هيئة �ملر�قبة �لتقنية للري 
لتمكني مديرية �الد�رة �ملحلية 

�ملعنية  �ملقاولة  تن�صيب  من 
�لوكالة  تكليف  وكذ�   ، لذلك 
�لقطع  بتوتيد  توقرت  �لعقارية 
عقب  للم�صتفدين  �الر�صية 
�لطرقات  فتح  �أ�صغال  �إمتام 
�لدر��صات  مبكاتب  و�الإ�صتعانة 
�مل�صالح  كافة  مع  بالتن�صيق 
�لتقنية �ملعنية وهذ� ما�صيمكن 
طلبات  �إيد�ع  من  �مل�صتفيدين 

رخ�س �لبناء .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
�أ�صو�ت �ملو�طنني �مل�صتفيدين 
من �لتجزئات �لعقارية ببلديات 
تقرت  �الإد�رية  �ملقاطعة 
بورقلة  �لتقليدية  بالوالية 
�الأدو�ت  تفعيل  ب�رشورة   ،
�إجناز م�صاريع  ل�صمان  �لرقابية 
�لتهيئة للتجزئات وفقا للمعايري 
بها  �ملعمول  و�لتقنية  �لقانونية 
، مع �إحرت�م �أجال ت�صليمها وفق 
و�ل�رشوط  دفاتر  تن�س عليه  ما 
والية  و�يل  �أن  بالذكر  جدير    .
�لبلديات  وعد عديد  قد  ورقلة 
بورقلة ، بح�ص�س ��صافية  من 
الإمت�صا�س  �لعقارية  �لتجزئات 
�ل�صكن  على  �ملتز�يد  �لطلب 
�لعمومي  �الإيجاري  �الجتماعي 
�خلا�صة  �حل�ص�س  �صح  ظل  يف 

بالرب�مج �ل�صكنية .
اأحمد باحلاج 

نفت م�صادر مطلعة من املجل�س ال�صعبي الوالئي ، ما مت الرتويج له  من �صائعات حول وجود �صراعات 
بني اأع�صاء وجلان املجل�س والرئي�س الذي يتابع ملف التنمية عن كثب كاأداة رقابية لو�صع حد 

للغمو�س الذي يكتنف م�صري عديد امل�صاريع التنموية .

م�صادر م�صوؤولة من املجل�س ال�صعبي الوالئي بورقلة لـ "الو�صط"

اأحمد باحلاج  

اأطراف ت�صعى للإ�صطياد يف املياه العكرة 

�مل�صرتكة  �الأمن  م�صالح  متكنت 
�لهجرة  مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة 
جنوب  بواليات  �ل�رشعية  غري 
عديد  معاجلة  يف   ، �لكبري  �لبالد 
غري  باالإقامة  �ملتعلقة  �حلاالت 

�رشعية بالرت�ب �لوطني .
مطلعة  �أمنية  م�صادر  �أفادت 
م�صالح  �أن   « �لو�صط   « ليومية 
يف  ممثلة  �مل�صرتكة   �الأمن 
بقيادة  و�لتحري  �لبحث  م�صالح 
�الأمن  م�صالح  و  �لوطني  �لدرك 

�لبالد  جنوب  بواليات  �لوطني 
 ، غرد�ية   ، ورقلة  غر�ر  على 
�يليزي   ، ب�صار   ، ،�أدر�ر  مترن��صت 
، �لو�دي وب�صكرة  قد متكنت منذ 
هاته  كتابة  وحلد  �ل�صنة  بد�ية 
عملية   655 معاجلة  من  �الأ�صطر 
توقيف  من  مكنت  نوعية  �أمنية 
�فريقي  رعية   4700 �عتقال  و 
لدول  خمتلفة  جن�صيات  يحملون 
مايل ، �لنيجر ، ت�صاد ، �لكامريون 
و�صاحل  �لغابون   ، ،�ل�صينغال 

للم�صلحة  حتويلهم  ،ليتم  �لعاج 
�ملعنية بالكتائب �القليمية للدرك 
وبعد  �ملذكورة  بالواليات  �لوطني 
�لقانونية  �الجر�ء�ت  ��صتكمال 
ق�صائية  ملفات  و�جناز  معهم 
حتويلهم  مبوجبها  مت  �صدهم 
ح�صب  كل  �جلمهورية  وكالء  �أمام 
�قليم �خت�صا�صه ، �أين مت �د�نتهم 
جميعا ب�صنة �صجنا موقوفة �لنفاذ 
 48 بـ  منهم  و�حد  كل  تغرمي  مع 
�ألف دينار جز�ئري قبل ��صتكمال 

�جر�ء�ت ترحيلهم للرت�ب �لوطني 
بتهمة �الإقامة غري �ل�رشعية .

�الأمنية  �لعمليات  �أن  ومعلوم   
مع  تز�منت  �ملذكورة  �لنوعية 
عدد  تورط  وباالدلة  �كت�صاف 
يف  �الأفارقة  �لرعايا  من  هام 
عمليات ترويج وحيازة �ملخدر�ت 
�لكوكايني  و  �ملهلو�صة  و�الأقر��س 
ما  وفق  �رشعية  غري  بطريقة 

�أوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج

�ملن�رشم  �الأ�صبوع  نهاية  �أقدم 
بد�ئرة  �لبطالني  من  جمموعة 
عني  �الإد�رية  باملقاطعة  �ينغر 
على  مترن��صت  بوالية  �صالح 
  52 رقم  �لوطني  �لطريق  قطع 
و�صل �حلركة �ملرورية للمطالبة 
بال�رشكات  �لعمل  يف  باحلق 

�لعاملة برت�ب �ملنطقة .
مبنطقة  �لبطالني  ممثلي  هدد 
�ينغر �لو�قعة 765 كلم عن مقر 

والية مترن��صت ، يف ت�رشيح لهم 
مبو��صلة   « »�لو�صط  يومية  مع 
و  خطابهم  لهجة  من  �لت�صعيد 
تنظيم �حتجاجات و �عت�صامات 
مفتوحة لل�صغط على  �ل�صلطات 
�ل�رشكات  وممثلي  �ملحلية 
مطالبهم  مع  للتجاوب  �لنفطية 
يف  تاأتي  و�لتي  �مل�رشوعة 
�لتوظيف  �أحقيتهم يف  مقدمتها 
على  �لنفطية   بال�رشكات 

�الأبار  يف  �الأ�صغال  �رشكة  غر�ر 
للتنقيب  �لوطنية   و�ملوؤ�ص�صة 
مبطلب   �لتم�صك  عن  ناهيك   ،
فتح حتقيق �أمني و �إد�ري معمق 
لك�صف مالب�صات تف�صي ظاهرة  
�ملرور  دون  �ملبا�رش  �لتوظيف 
وهو   ، �لقانونية  �الأطر  على 
�الأمر �لذي يتنافى مع توجيهات 
�لر�مية  �حلكومة  وتعليمات 
لفائدة  �لتوظيف  �الأولوية  ملنح  

�أبناء �ملنطقة .
قامت  فقد  ثانية  جهة  من 
�الحتياط  و  �لتدخل  م�صالح 
للدرك  �القليمية  بالكتيبة 
�لوطني بتطويق موقع �الحتجاج 
�لعمومية  �لقوة  و��صتعمال 
، مع �عتقال  لتفريق �ملحتجني 
�ال�صتماع  وبعد  منهم  جمموعة 

لهم مت �إطالق �رش�حهم .
�صيخ مدقن 

بتهمة االإقامة غري ال�صرعية  بالرتاب الوطني 

ب�صبب متاطل امل�صوؤولني يف توفري منا�صب عمل 

توقيف واعتقال 4700 رعية افريقي باجلنوب 

بطالو اإينغر بتامرنا�صت يقطعون الطريق 

يف اإطار التطبيق ال�صارم لتوجيهات 
وتعليمات وايل الوالية 

وجه تعليمات للإ�صراع يف تهيئة الطرقات و�صبكة املياه 

االأمني العام لوالية ورقلة يعاين 
اأ�صغال م�صروع امل�صبح االأوملبي 

الوايل املنتدب بتقرت يلتقي ممثلي 
امل�صتفيدين من التجزئات العقارية 
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اأكد م�صدر من مديرية ال�صحة 
لوالية �صيدي بلعبا�س اأنه  يتم 
االإجراءات  اتخاذ   حاليا 
الالزمة يف حق كل من تورط 
امراأة  وفاة   ق�صية  هذه  يف 
حتقيق  فتح  ومت  ومولودها 
تفتي�س  للجنة  اأ�صند  اإداري 
من  ال�صحة  ملديرية  تابعة 
خمتلف  على  الوقوف  اأجل 
املعطيات واالأ�صباب التي اأدت 
وقعت  التي  احلادثة  هذه  اإىل 
دخلت  حينما  اأ�صبوعني  قبل 
ال�صحية التي تنحدر من بلدية 
امل�صت�صفى  اإىل  خالد  �صيدي 
ليتم  مولودها  و�صع  لغر�س 
اإهمالها من قبل الفريق الطبي 
من  احلادثة  ليلة  املناوب 
واإىل  �صباحا  الرابعة  ال�صاعة 
بحيث  �صباحا  الثامنة  غاية 
الرعاية  املري�صة  تتلقى  مل 
املناوبني  طرف  من  الكاملة 
وتركت تعاين اإىل غاية ال�صباح 
اأين �صاءت حالته ليتم اإدخالها 

اأين  العمليات  غرفة  اإىل 
قي�رصية  عملية  لها  اأجريت 
بعدما  ذلك  اثر  على  لتتوفى 
خطرية  مل�صاعفات  تعر�صت 
الذي  مولودها  لقي  بعدما 
ب�صبب  ولد حيا نف�س امل�صري 
التهاون واالإهمال والتقاع�س.

اتخاذ  تبعها  احلادثة  هذه 
وعقوبات  لقرارات  االإدارة 

املقيمتني  الطبيبتني  �صد 
املناوبة  ت�صمنان  كانتا  اللتني 
�صنة  باحت�صاب  الليلة  تلك  يف 
بي�صاء و االإق�صاء من الرتب�س 
التي  االأولية  العقوبة  وهي 
البيداغوجية  بالناحية  تتعلق 
يوؤكد مدير ال�صحة يف انتظار 
للتحقيق  املفت�صني  ا�صتكمال 
خ�صمه  يف  �صت�صدر  الذي 

يف  �صارمة  عقوبات  اأي�صا 
اأو تهاون  حق كل من تقاع�س 
يف حق هذه املراأة ومولودها 
�صواء من قريب اأو بعيد ،وهو 
التحقيق  مع  اأي�صا  يتزامن  ما 
زوج  اأودع  بعدما  االأمني 
طاقم  �صد  �صكوى  ال�صحية 
زوجته  وفاة  بعد  املناوبة 

وابنه 

فتحت م�صالح امن والية �صيدي بلعبا�س حتقيق معمقا يف ق�صية وفاة �صيدة ومولودها داخل 
املوؤ�ص�صة االإ�صت�صفائية لتوليد الن�صاء منذ اأ�صبوعني وهي املوؤ�ص�صة التي عرفت العديد من 

الف�صائح والتطورات يف ال�صنوات االأخرية ما ت�صبب يف اإنهاء مهام املديرة ،حيث رغم تطوير 
املوؤ�ص�صة وجتهيزها اأح�صن جتهيز وتوفري  كل ما يلزم لتح�صني ظروف الوالدة �صواء الطبيعية 

اأو القي�صرية اإال اأن االإهمال جعلها تعي�س يف اأزمة حقيقة  

موؤ�ص�صة التوليد يف �صيدي بلعبا�س

 �س.�صهيب

   اإق�صاء من الرتب�ص ملدة عامني يف حق طبيبتني 

جيجل

امل�صيلة

�صعيدة

تب�صة

الدرك الوطني بامل�صيلة

الدرك الوطني بامل�صيلة 

ب�صيدي بلعبا�س العزلة تخنق م�صتة بوعقبة ببلدية اأوالد يحي خدرو�ص 

الوايل ي�صدد على الق�صاء على التجارة الفو�صوية 

 حجز اأكرث من 400
 قارورة خمر بالرباحية 

�صيارة ت�صدم قا�صرا ب�صارع 
هواري بومدين 

 حجز ثالثة اأ�صلحة تقليدية
 و 27 كلغ من مادة البارود  

 حجز ما يقارب 5 قناطري
 من مادة ال�صمة املقلدة

 م�صرع �صيخ ده�صه 
قطار يف بوخنفي�ص 

الوالئية  بامل�صلحة  التدخل  فرقة  متكنت 
توقيف  من  ب�صعيدة  الق�صائية  لل�رصطة 
ينحدر  �صنة   24 العمر  من  يبلغ  �صخ�س 
ما  بحوزته  املجاورة  الواليات  اإحدى  من 
بيعها  ب�صدد  كان  قارورة خمر   400 يفوق 
بطريقة غري �رصعية ، وقائع الق�صية تعود 
ال�صاعة  على  اجلاري  اأكتوبر   07 ليلة  اىل 
الثانية و الن�صف ليال و بينما كانت الفرقة 
خالد  اأوالد  بلدية  اإقليم  عرب  دوريات  يف 
بيجو  من  اإنتباههم ملركبة  لفت  الرباحية 
حيث  جماورة  والية  ترقيم  حتمل   208
ال�رصطة  قوات  �صائقها  �صاهد  اأن  مبجرد 

حاول الفرار وقام مبناورة خطرية لي�صطدم 
بعمود كهربائي بالطريق املوؤدي اىل بلدية 
عني ال�صلطان  ليتم على الفور توقيفه فيما 
الذ مرافقه بالفرار وهو معلوم الهوية لدى 
م�صالح االأمن ، بعد تفتي�س املركبة �صبط 
وتبني  خمر  قارورة   408 على  بداخلها 
كراء  لوكالة  تابعة  مركبة  اأن  الوثائق  من 
ق�صائي �صده  اإجراء  اأجنز  فيه  امل�صتبه   ،
من طرف م�صالح االأمن اخلارجي ببلدية 
اجلمهورية  نيابة  اأمام  وقدم  خالد  اأوالد 

لدى حمكمة �صعيدة .

خلدون.ع 

البالغ  اأ�صامة  بوطرفة  قا�رص  تعر�س 
بااملوؤ�ص�صة  تلميذ  �صنة   13 العمر  من 
بحي  ال�رصيف  حممود  العقيد  الرتبوية 
حلادثة  تب�صة   مدينة  امليزاب  طريق 
�صري خطرية بالقرب من ال�صوق التجاري 
son visa   بحي �صارع هواري بومدين  
 Logan بعد اأن �صدمته �صيارة  من نوع
dacia والذت بالفرار اإىل وجھة مجھولة. 
فاإن  عيان  �سھود  به   اأفاد  ما  وح�صب 
القدم  م�صتوى  على  اأ�صيب  قد  القا�رص 
اإثر  اخلطورة  متفاوتة  وجروح  لي�رصى  

ليلة  وقع   الذي  اخلطري  اال�صطدام 
اخلام�صة  ال�صاعة  حدود   يف  اجلمعة  
والن�صف م�صاء فيما مت نقل ال�صحية يف 
�صيارة  خا�صة اإىل اال�صتعجاالت الطبية  
العالج  لتلقي  �صالح  عاليا  مب�صت�صفى 
يذكر اأن ظاهرة فرار اأ�صحاب ال�صيارات 
ارتكاب حوادث  بعد  النارية  والدراجات 
تب�صة   مدينة  يف  تتزايد  اأ�صبحت  �صري 
دون اأن يتم �صبطھم و معاقبتھم على 

االأفعال التي  ارتكبوها
 ع/ ر�صيد

للدرك  االإقليمية  املجموعة  اأفراد  متكنت 
كانت  معلومات  اثر  على  بامل�صيلة  الوطني 
فيهم  م�صتبه  ثالثة  توقيف  من  متابعة  حمل 
على منت �صيارة نوع هيونداي اأك�صنت قادمة 
امل�صيلة،   مدينة  باجتاه  بو�صعادة  مدينة  من 
بعد اتخاذ جميع االإجراءات االأمنية وتفتي�س 
العثور  مت  دقيقا  اأمنيا  تفتي�صا  املركبة 
بال�صندوق اخللفي لل�صيارة على كمية معتربة 
من مادة البارود مموهة وخمباأة باإحكام تقدر 
بـ  )27 كغ(، باالإ�صافة اإىل 1299 كب�صولة، وعند 

موا�صلة التحقيق مت توقيف م�صتبه فيه اآخر 
كما مت حجز ثالثة )03( اأ�صلحة نارية تقليدية 
من  االنتهاء  فور  ال�صابع  ال�صنف  من  ال�صنع 
املعنيني  تقدمي  �صيتم  القانونية  االإجراءات 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام 
من  اأ�صلحة  حيازة  جنحة  اأجل  من  امل�صيلة 
ال�صنف ال�صابع بدون رخ�صة، اقتناء وحيازة 
ذخرية من ال�صنف اخلام�س دون رخ�صة من 

ال�صلطة املوؤهلة .
عبدالبا�صط بديار 

الأمن  االإقليمية  ال�رصية  اأفراد  حجزت 
ما  بامل�صيلة  الوطني  للدرك  الطرقات 
يقارب 5 قناطري من مادة ال�صمة املقلدة 
بخدمة  قيام  اثناء  احلجز  عملية  جاءت 
نوع  �صاحنة  بتوقيف  الطريق  �رصطة 
�صوناكوم k120 قادمة من مدينة �صطيف 
ثالثة  متنها  على  امل�صيلة  مدينة  باجتاه 
ال�صاحنة  تفتي�س  بعد  اأ�صخا�س،   )03(
تفتي�صا دقيقا مت العثور ب�صندوق ال�صاحنة 
ال  ال�صمة  مادة  من  كمية  على  اخللفي 
و  للتبغ  الوطنية  ال�رصكة  عالمة  حتمل 

الكربيت خمباأة و مموهة باإحكام بوا�صطة 
اأين  بــ  4837.5كلغ،  تقدر  الكاكاو  اأكيا�س 
يتعلق  و  مرافقيه  و  ال�صائق  توقيف  مت 
)اأ  و   ) ع  ع  )ب  امل�صمون   من  بكل  االأمر 
�صطيف  بوالية  ال�صاكنني  ف(  ي  )ب   ) ح 
حيث مت تقدمي املعنيني اأمام ال�صيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة امل�صيلة من اأجل 
)�صمة(،  التبغ  مادة  م�صجلة  عالمة  تقليد 
لال�صتهالك  موجه  منتوج  بيع  يف  الغ�س 

الب�رصي .
عبدالبا�صط بديار 

تدخلت اأم�س ،م�صالح  احلماية املدنية 
نقل  اأجل  من  بلعبا�س  �صيدي  لوالية 
من  بالقرب  االإ�صابات  متعدد  �صحية 
بوخنفي�س  بلدية  احلديدية  ال�صكة  ممر 
القادر  عبد  اجلامعي  امل�صت�صفى  اىل 

ح�صاين حيث لفظ اأنفا�صه االأخرية هناك 
ال�صحية البالغ من العمر 66 �صنة يدعى 
الدرك  م�صالح  فتحت  ،حيث   " ا  "م 

حتقيقا يف احلادثة 
�س.�صهيب

بوعقبة  م�صتة  �صكان  يعاين 
اأوالد  لبلدية  اجلنوبية  باجلهة 
من  جملة  خدرو�س  يحي 
نتيجة  كاهلهم  اأثقلت  امل�صاكل 
ال�صعبة  املعي�صية  الظروف 

التي الزمتهم لع�رصات
 ال�صنني،حيث تعتربالبطالة اأهم 
ويف  ال�صباب  بال  ي�صغل  م�صكل 

ال�صهادات  اأ�صحاب  مقدمتهم 
اجلامعات،باالإ�صافة  وخريجي 
النقل  خدمات  توفر  عدم  اإىل 
ما  واملدر�صي،وهو  العمومي 
جعل تالميذ املدار�س يدفعون 
الثمن م�صيا على االأقدام مل�صافة 
البلوط  غابة  و�صط  طويلة 
وتي�صة   بوبراهم  بواد  مرورا 

من اجل االلتحاق باملوؤ�ص�صات 
مبنطقتي  الكائنة  الرتبوية 
واآ�صبو،هذا  ملداوية   العني 
باملخاطر  املحفوف  التنقل 
من  دوامة  يف  االأولياء  اأدخل 
اأكبادهم  فلذات  على  اخلوف 
باخلنازير  تعج  املنطقة  لكون 
النقل  جانب  من  والذئاب،هذا 

حرج  وال  فحدث  الطريق  اأما 
من  قطرات  �صقوط  فبمجرد 
املطر ي�صبح غري �صالح لل�صري 
وتزداد معاناة االأهايل اأكرثعند 
اأين ميكثون يف  الثلوج  ت�صاقط 
منازلهم الأ�صابيع ي�صارعون من 

اأجل البقاء . 
ر�صيد هـزيل

"حاج  امل�صيلة  والية  وايل  امر 
كل  اإزالة  ب�رصورة  مقداد" 
ال�رصعية  غري  التجارة  ا�صكال 
بلديات  عرب  الفو�صوية  و 
تطبيق  ب�رصورة  مطالبا  الوالية 
لهم  منحها  التي  ال�صالحيات 
الظاهرة  هاته  ملحاربة  القانون 
التي �صاهمت يف ت�صويه املنظر 
اجلمايل للمدينة جاء ذلك خالل 
تراأ�صه  الذي  املو�صع  االجتماع 
والذي  الوالية،  مبقر  الوايل 
بالوالية  التجارة  قطاع  يخ�س 
طرف  من  اجلل�صة  افتتاح  مت  و 
اأن  على  اأكد  الذي  الوالية  وايل 
هاما  قطاعا  التجارة  قطاع 
االإقت�صاد  روافد  من  ورافدا 

اأهمية  اإبالء  وعلى  الوطني 
وهي  الغاية،  هذه  لتحقيق  بالغة 
الق�صاء على التجارة الفو�صوية، 
املظاهر  اأحد  ت�صكل  الأنها 
موؤكدا  جمتمعنا  يف  ال�صلبية 
الالزمة  التدابري  كل  اإتخاذ  على 
املتنقلة عن  االأمرا�س  ملحاربة 
طريق املياه و احليوان خ�صو�صا 
التجارة،  و  الفالحة  جمال  يف 
املراقبة  عمليات  بتكثيف 
الوقاية  وو�صائل  واملتابعة 
متوين  �صمان  على  وبال�صهر 
و  الغذائية  باملواد  لل�صوق  جيد 
اأي  لتفادي  امل�صاربة  حماربة 
ارتفاع يف اأ�صعار املواد الغذائية 
حمالت  تكثيف  على  زيادة 

التجارية  الن�صاطات  مراقبة 
النظافة  جمال  يف  خا�صة 
مع  العمومية،  ال�صحة  و  اجلودة 
ملراقبة  خا�صة  عناية  اإعطاء 
احل�صا�صة،  املواد  و  املنتجات 
الرقابة  فرق  تفعيل  وكذا 
مديرية  ت�صمل  التي  امل�صرتكة 
مديرية  و  الفالحية  امل�صالح 
برنامج  ت�صطري  و   ، التجارة 
و  اليومية  االأ�صواق  ي�صمل  رقابة 
على  املذابح  كذا  و  االأ�صبوعية 
الوالية  بلديات  كافة  م�صتوى 
املائية،  املوارد  جمال  يف  اأما 
فقد اأمر باإ�صتغـالل كل حمطات 
 ، ببو�صعادة  املوجودة  الت�صفية 
ل�صقي  عي�صى  �صيدي   ، امل�صيلة 

وبالتايل  الفالحية  االأرا�صي 
العمل على رفع القدرة االإنتاجية 
ال�صيما  الفالحي،  املجال  يف 
والفواكه  باخل�رصوات  تعلق  ما 
الزراعية  املحا�صيل  وخمتلف 
�صاأنه  من  الذي  االأمر  االأخرى، 
ال�صعبة  العملة  من  الكثري  توفري 
االعتبار  ورد  لال�صترياد  التوجه  جراء 
كما دعا اىل �رصورة  للمنتوج املحلي 
والعمل  املوجودة  املذابح  مراقبة 
اأجل  من  االإ�صتثمار  ت�صجيع  على 
على  تتوفر  ع�رصية  مذابح  اإن�صاء 
جميع �رصوط النظافة بهدف الق�صاء 
الع�صوائية  و  ال�صغرية  املذابح  على 

املنت�رصة عرب تراب الوالية .
عبدالبا�صط بديار 
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العملية الفدائية القادمة بعد »بركان«
اإياد القرا

ال�ضفة الغربية تغلي، وهناك نار 
حتت الرماد، الرعب القادم من 
ال�رشق، كلها ت�ضلح ا�ضتنتاجات 
املتابعون  اإليها  ي�ضل 
الإ�ضكالية  لكن  واملحللون، 
املوؤيدون  فيها  يقع  التي 
ال�ضتنتاج  لهذا  واملعار�ضون 
تختلف  فدائية  عملية  كل  اأن 
منفذها  وطبيعة  ظروفها  يف 
التي  واملعلومات  و�ضخ�ضيته، 
املخابرات  اأجهزة  اإليها  ت�ضل 
يحدث  كما  عنهم،  الإ�رشائيلية 
والأكرث  فدائية،  عملية  كل  بعد 
الذين  ال�ضبان  طبيعة  هو  اإثارة 

يبادرون لتنفيذها.
املخابرات  عجزت  لذلك 

لهم  الو�ضول  عن  الإ�رشائيلية 
كل  ي�ضبح  حيث  التنفيذ،  قبل 
واحد منهم خمتلًفا عن الآخر، 
بركان  م�ضتوطنة  عملية  فمنفذ 
نعالوة،  اأ�رشف  نابل�س  جنوب 
وظروفه  موا�ضفاته  تختلف 
خرج  الذي  جرادات  خليل  عن 
قبل  الغربية  ال�ضفة  جنوب  من 

اأ�ضبوعني وقتل م�ضتوطنا.
النتيجة ثقيلة يف عملية املقاوم 
اأ�رشف من مدينة طولكرم، وهي 
ثالث  واإ�ضابة  مقتل م�ضتوطنني 
وبا�ضتخدام  حرجة،  بجراح 
وتدعي  ر�ضا�س.  �ضالح 
كان  اأنه  الإ�رشائيلية،  امل�ضادر 
لو  بكثري  اأكرث  تكون  اأن  ميكن 
ا�ضتمرت ملزيد من الوقت، وقد 
البحث  وعند  ب�ضالح،  ان�ضحب 

اأنك  جتد  اأ�رشف  ظروف  عن 
تتحدث عن �ضاب يعمل ويتلقى 
على  وحا�ضل  جمزيا،  راتبا 
ت�رشيح للعمل يف امل�ضتوطنات، 
اأنه  منزله  طبيعة  من  ويبدو 
اقت�ضاديا مريحا،  يعي�س و�ضعا 
ي�ضوقها  اإ�ضكالت  اأي  ول يعاين 
الحتالل �ضد منفذي العمليات 

الفدائية لت�ضويه �ضورهم.
احلكاية  خل�ضت  اأ�رشف  والدة 
-الحتالل-  »اأنتم  بقولها: 
تبِد  ومل  حدث«،  فيما  ال�ضبب 
من  هو  الحتالل  لأن  الندم، 
اأ�رشف  ودفع  ويدمر،  يقتل 
للقيام بذلك، وهنا يكمن الف�ضل 
الإ�رشائيلي، ويجر ذيول اخليبة 
الذين  هناك  اجلي�س  لقادة 
لديهم  اأن  اأيام  قبل  تفاخروا 

متابعة  يف  متخ�ض�ضة  وحدات 
لكن  الفل�ضطينيني،  ال�ضبان 
اأ�رشف كان من النوع املختلف، 
عبارات  كتب يف �ضفحته  حيث 
لذلك،  متجه  اأنه  على  توؤ�رش 
كما  باحرتاف،  عمليته  ونّفذ 
ال�ضاب  جرادات  خليل  فعل 
طعن  على  اأقدم  عندما  اليافع 
م�ضتوطن يعمل م�ضوؤول اأمن يف 
ج�ضمية  بنية  ذا  امل�ضتوطنات، 
ع�ضكرية، لكن متكن ال�ضاب منه 

وقتله حتى الرمق الأخري.
العمليتني  ظروف  اختالف 
يك�ضف  وو�ضائلهما،  واأدواتهما 
تنام،  لن  الغربية  ال�ضفة  اأن  لنا 
وحدهم  العمليات  منفذي  واأن 
ينفذونها،  كيف  يعرفون  من 
ويواجهون البيئة الأمنية القائمة 

ويخفون  الأمني،  التن�ضيق  على 
كما  املقربني،  اأقرب  عن  ذلك 
اعتقل  الأوىل  يف  الثنان؛  فعل 
زال  ما  نعالوة  بينما  جرادات، 
الأيام  من  الرغم  وعلى  ا،  حًرّ
العملية  على  مرت  التي  القليلة 
ال�ضفة  عزز  الحتالل  فاإن 
اجلي�س  من  بكتيبتني  الغربية 
ملالحقته، وهنا نتذكر ال�ضهيد 
اأن  والختالف  جرار،  اأحمد 
بانتمائه  موؤطًرا  كان  جرار 
بع�س  و�ضاعدت  حلما�س، 
لكن  له،  الو�ضول  يف  الظروف 
تختلف  قد  اأ�رشف  حالة  يف 
يف  زيادة  وهناك  الظروف، 
اجلمهور،  لدى  الأمني  الوعي 
ولدى املنفذين. انتظروا العملية 
ال�ضفة  يف  القادمة  الفدائية 

اأين  من  يعرف  ل  التي  الغربية 
�ضتاأتي ومن املنفذ، لكن الأهم 
القادمة حتمية،  العملية  اأن  هو 
وانتهاكاته  الحتالل  ل�ضتمرار 
ولعل املقاوم  وال�ضفة،  يف غزة 
لغزة،  منا�رًشا  خرج  اأ�رشف 
ومنفذ  اأ�رشف  اأن  املوؤكد  لكن 
العملية القادمة يجمعهما اأنهما 
لل�ضهادة،  يذهبان  مقاومان 
لأجهزة  �رشباتهما  ويوجهان 
عالية،  بحرفية  الحتالل  اأمن 
للنيل  نظريه،  قل  واإ�رشار 
وبطريقتيهما  الحتالل،  من 
التن�ضيق  اإجنازات  يحطمان 
بها  يتباهى  التي  الأمني 
اأثًرا  لي�ضبح  وغريه،  الحتالل، 
اخليبة  ذيول  ويجر  عني،  بعد 

واخل�رشان. 

الهواتف جردت اأغلب �سبابنا من الإن�سانية
بقلم :جمال ن�صراهلل

اأن  من  الرغم  على 
ِنعم  من  نعمة  التكنولوجيا 
كل  بها  تزخر  التي  اهلل 
وت�ضتغلها  املعمورة  بقاع  
الهانئ  العي�س  يف  الب�رشية 
امل�ضكل  اأن  والكرمي،اإل 
ويوؤرق  قائما  يظل  الذي 
اأن  هو  الكثريين  م�ضاجع 
تقع هذه اخلال�ضة العلمية 
العظيمة بني اأيادي ل حت�ضن 
توجهها  ا�ضتعمالها،بل 
العدوانية  اأفكارها  ح�ضب 
العن�رشية  ومرات  والعنيفة 
والنتقامات  املقيتة 
�ضاهدنا  ال�ضخ�ضية،وقد 
مرة  من  كذا  يف  و�ضمعنا 
كيف اأن اأ�ضخا�ضا ي�ضتعملون 

الهواتف امل�ضجلة لعدد من 
ق�ضد  يبثونها  الفيديوهات 
والت�ضهري  لآخرين  الإ�ضاءة 
ل  موا�ضع  يف  وهم  بهم 
عليها.وفئة  يح�ضدون 
اأخرى قبل اأن تقوم باأفعالها 
اإل  هذه،ت�ضارع  امل�ضينة 
على  اأ�ضحابها  تهديد 
الأك�ضن حني  اأفالم  طريقة 
يطلبون الفدية، لأنه لطاملا 
ظلت هذه ال�ضلوكات �ضارية 
الغايات  بحكم  املفعول 
م�ضدرها  التي  والأهداف 
مادي يف املقام الأول،وقد 
املحللني  من  كثري  ل  تو�ضّ
العارفني بجواهر  واخلرباء 
امل�ضكل  اأن  الأمور 
�رشف..وينت�رش  اأخالقي 
داخل  اله�ضيم  يف  كالنار 

التي تعاين من  املجتمعات 
باأن  .وراأوا  اأخالقية  اأزمة 
هاته  من  واحدة  اجلزائر 
امل�ضابة  والدول  البلدان 
احل�ضاري  الوباء  بهذا 
معلومة  اأ�ضباب  بحكم 
الدميغرايف  النمو  اأهمها 
مع  املتزامن  الرهيب 
ملوجات  الهائل  التدفق 
تطور عوامل الإت�ضال وعلى 
مل  التي  الأنرتنات  راأ�ضها 
وكبرية  �ضغرية  اأي  ترتك 
الإجناز  قيد  و�ضعتها  اإل 
التج�ضيد  قيد  والتنفيذ،بل 
هذه  .واأن  وال�ضتعمال 
متاحة  �ضارت  الأخرية 
�رشوط  اأدنى  دون  للكل 
املراحل  تداخلت  وبالتايل 
الُعمرية  الأجيال  وروؤى 

املرء  بينها.واأ�ضحى  فيما 
ل يفرق بني فكرة اأو�ضلوك 
ب�رشيني  جن�ضني  ن  �ضادر 
من  حتى  ول  خمتلفني 
لذلك  متفاوتة؟ا  اأعمار 
وجب اأخذ احليطة واحلذر 
يكون  م�ضائل  اأمام  التامني 
الأنرتنات  هو  م�ضدرها 
الو�ضائل  والفاي�ضبوك،وكل 
املرتبطة بها وعلى راأ�ضها 
النقالة،لأن  الهواتف 
جمتمعات  داخل  ن�ضاطها 
الأجيال  تناطح  من  تعاين 
العنف  يكون  وف�ضاءات 
اأ�ضيادها.كان  والتعنيف 
ولبد اأنت تنتظر اأي نتيجة 
حتمية..فهذا يقوم بت�ضوير 
ون�رشها  اخل�ضو�ضيات 
وهذا يتخذها درعا للتهديد 

بها  ي�ضاعد  واآخر  والوعيد 
اأخرى.لتجدها  اأطراف 
والتقليل  للتنكيل  فر�ضة 
وفلتان؟ا  فالن  �ضاأن  من 
اأ�رشنا  كما  طبعا  هذا  وكل 
الإن�ضانية  العالقات  يف�ضد 
نف�س  يف  تتخبط  ويجعلها 
نف�س  املحور..وجترت 
يُذكر  تقدم  دون  الأ�ضاليب 
.لأنها جمتمعات متلك بيئة 
نا�ضجة  وغري  موؤهلة  غري 
لتقبل هذا النوع من التقدم 
ت�ضتعملها  ..فهي  الرقمي 
وجتريح  طعن  كاأدوات 
الك�ضف  �ضبيل  يف  ولي�س 
يف  والتنمية  البناء  والنقد 
هنا  املجالت..ومن  �ضتى 
الإن�ضانية  املاآ�ضي  جاءت 
هبوبها  هبت  بل  الكربى 

وحياة  دوران  يف  لت�ضتقر 
تربح  م�ضتمرين..ولن 
املكان حتى حتقق مرادها.
التقدم  باأن  نقول  ومنه 
ذو  �ضالح  فعال  هو  العلمي 
ا�ضتخدامه  مت  اإن  حدين 
ح�ضل  وترو  بعقالنية 
التوافق الب�رشي وعرب كافة 
العالقات ومناحي احلياة..
اأما اإذا اأطلق العنان للغرائز 
لن  املراهقة  وامليولت 
تلوى  الويالت  اإل  جنني 
جمتمعاتنا  وظلت  الأخرى 
دائرة  يف  تتخبط  ومدننا 
الإ�ضعاف  وثمة  الإ�ضعاف 
النطالق  عن  ..بدل 
والتجديد. وحتذيق وتهذيب 
النفو�س الأمارة بال�ضوء كذا 

املواقف املتعرثة.
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وثيقة  ذلك،  على  مثال  �أحدث 
لكتاب  م�ؤخر�  ن�شطاء  تد�ولها 
�خلارجية  وزير  من  م�ّقع  تعيني 
ريا�ض  �هلل،  �حلمد  حك�مة  يف 
�شيماء  بنقل  يق�شي  �ملالكي، 
دي��ن قا�شي  �لهبا�ض من  حمم�د 
�إىل  و�لدها،  ير�أ�شه  �لذي  �لق�شاة 
يف  لفل�شطني  �لعامة  �لقن�شلية 
��شطنب�ل. و�تكاأ �ملالكي يف قر�ره 
�ل�شفار�ت،  جلنة  ت��شية  على 
و�عتماٍد من رئي�ض �ل�شلطة حمم�د 
عبا�ض، معلال ذلك بعبارة "حتقيًقا 
�لعامة".!  �مل�شلحة  ملقت�شيات 
عّينت  �لتي  �لطريقة  و�أثارت 
من  ��شتهجانا  �لهبا�ض،  �بنة  بها 
�لأذهان  �إىل  و�أعادت  �ملتابعني، 
كيف �نتقلت �شقيقتها "�إ�رس�ء" من 
به  �لتحقت  �لذي  �لرئا�شة  دي��ن 
ف�ر تخرجها يف �جلامعة وعملت 
�أ�شهًر� معدودة، �إىل دي��ن �لهبا�ض، 

."C" وبدرجة مدير
�لق�شية،  هذه  تخب�  تكد  ومل 
نقابة  بني  �شجال  وقع  حتى 
بر�م  �لعامة  و�لنيابة  �ملحامني 
جرت  �لتي  �لطريقة  ب�شبب  �هلل، 
معاوين  لختيار  �لختبار�ت  فيها 
�إثر �خلالف،  �لنيابة، وعلى  وكالء 
من  �ملحامني  نقابة  �ن�شحبت 
�لختيار  لك�ن  �لختبار�ت؛  جلنة 
�لفر�ض  تكاف�ؤ  ومبد�أ  يتفق  مل 
و�مل�شاو�ة، ومل يتما�َض مع معايري 
و�نت�رست  و�مل�شد�قية،  �ل�شّفافية 
على م��قع �لت���شل �أ�شماء معاوين 
 ،25 قِبل��، وعددهم  �لذين  �لنيابة 

من �أ�شل �أكرث من 800 مر�شح.
نقابة  د�خل  من  م�شادر  وتق�ل 
�لأقل  على  �شتة  �إن  �ملحامني: 
و�أقارب  �أبناء  هم  �ملقب�لني  من 
ما  �ل�شلطة،  يف  مل�ش�ؤولني 
ي�شتدعي �لتحقيق بالأمر يف �شبهة 
�لف�شاد بدورها نفت �لنيابة �لعامة 
و�أكدت  نقابة �ملحامني،  �تهامات 
بجميع  �لختبار  �إجر�ء�ت  �أن 
�لأ�ش�ل،  ح�شب  متت  مر�حله 
و�أنها حري�شة على �ختيار معاوين 
تكاف�ؤ  مبد�أ  وفق  �لعامة  �لنيابة 

�لفر�ض.

�صوابق تتكرر

وي�ش�ب م�قف �لنيابة �شعف كبري 
ب�شبب �هتز�ز م�شد�قيتها، خا�شة 

�لتي  و�أن هذه لي�شت �ملرة �لأوىل 
يعنَيّ فيها �أبناء م�ش�ؤولني و�أقاربهم 
يف هذه �ملنا�شب بطرق مريبة ففي 
�لعام 2016 رّقي �شبعة من معاوين 
وكالء �لنيابة �إىل وكالء نيابة، كان 
يف مقدمتهم ب�شار ماجد فرج جنل 
مدير �ملخابر�ت، ويف �لعام نف�شه 
�أن  تبني  نيابة،  وكالء  معاون�  عنِيّ 
و�أقارب  �أبناء  منهم  كبري�  عدد� 
�أن�ض  منهم  ووزر�ء،  مل�ش�ؤولني 
�جتيازهم  بعد  �لهبا�ض،  حمم�د 
�متحانا �شكلًيّا، منف�شلني عن بقية 
ُرّق��  �ملتقدمني، وبعد عام و�حد 

�إىل وكالء نيابة.!

غمو�ض وغياب 
ال�صّفافية

�لطريقة  �لغم��ض  ويكتنف 
لل�ظائف  �لتعيني  بها  يتم  �لتي 
ت�جد  ل  �لذي  �ل�قت  يف  �لعليا، 
هذه  �لتعيني  عملية  تر�قب  جهة 
�ل�شعيبي،  عزمي  �لدكت�ر  ويرى 
�أجل  من  �لئتالف  م�شت�شار 
�أنه ل  "�أمان"،  و�مل�شاءلة  �لنز�هة 
متفق  �أو جلنة  وج�د جهة  من  بد 
�لتعيني؛  عمليات  تر�قب  عليها، 
ل�شمان �لنز�هة و�ل�شفافية وتكاف�ؤ 
تز�ل  ل  �ل�شلطة  �أن  �إل  �لفر�ض، 

ترف�ض فكرة وج�د جلنة رقابية.
ويق�ل �ل�شعيبي �أن دي��ن �مل�ظفني 
على  �لرقابة  من  ن�عا  ميار�ض 
�ل�ظائف �لدنيا، خا�شة يف �لرتبية 

و�لتعليم و�ل�شحة، لكنه ل ميار�ض 
�لتعيني  على  �لرقابة  من  ن�ع  �أي 
ك�ظائف  �لعليا،  �ل�ظائف  يف 
و�لق�شاء،  �لدبل�ما�شي،  �ل�شلك 
�ل�ز�رية،  غري  و�لهيئات  و�لنيابة، 
و�ملحافظني، وهذه هي �ل�ظائف 
�لنف�ذ  �أ�شحاب  ي�شارع  �لتي 
حتققه  ملا  نظًر�  بها؛  لال�شتئثار 
وظيفية  �متياز�ت  من  لأ�شحابها 

ومالية كبرية.
وي�شري �إىل �أنه رغم �إ�رس�ك بع�ض 
�جلهات يف �لرقابة على �ختبار�ت 
هناك  تز�ل  ل  �أنه  �إل  �لتعيني، 
و�لتي  �لختيار،  عملية  م�شكلة يف 
مر�كز  بع�ض  تدخل  من  تخل�  ل 
�لنف�ذ ويت�شبب ظه�ر �أ�شماء �أبناء 
ق��ئم  يف  و�أقاربهم  �مل�ش�ؤولني 
�ل�ظائف،  بهذه  للتعيني  �ملقب�لني 
�ل�شعبي  �ل�شخط  درجة  بزيادة 
عمليات  بنز�هة  �لثقة  وفقد�ن 
�لتعيني ويق�ل �ل�شعيبي: �إن �ل�رس�ع 
بني  حمتدم  �ل�ظائف  هذه  على 
�أ�شحاب �لنف�ذ �أنف�شهم، وحتى من 
نف�شه،  باحلكم  �ملم�شك  �حلزب 
و�إن جزًء� من �ملعرت�شني هم من 
ذلك  ويعزو  نف�شه  �حلزب  �أبناء 
�ل�شتفادة  طرف  كل  حماولة  �إىل 
�لعليا،  �ل�ظيفة  �متياز�ت  من 
يف  �ل�شخ�شية،  م�شاحلهم  ل�شمان 
جتاه  �لأمان  بعدم  �شع�رهم  ظل 

�مل�شتقبل.

االحتالل يعلن اعتقال 

منفذ عملية الطعن 
جنوب نابل�ض

�لحتالل  ق��ت  �أعلنت 
�لليلة،  منت�شف  "�لإ�رس�ئيلي"، 
�عتقال �شابني مدعية �أن �أحدهما 
حاجز  على  �لطعن  عملية  منفذ 
�شمال  نابل�ض،  جن�ب  ح��رة 
�إىل  �أدت  �لتي  �ملحتلة،  �ل�شفة 
خطرية  بجر�ح  جندي  �إ�شابة 
ووفق  طفيفة.  بجر�ح  وم�شت�طنة 
�ل�حدة  فاإن  �لعربية؛  �لإذ�عة 
"ميام"  �خلا�شة  "�لإ�رس�ئيلية" 
��شتخباري  جهد  "بعد  �عتقلت 
�لطعن،  عملية  منفذ  وميد�ين" 
حج  قا�شم  �أحمد  عز  �ل�شاب  وه� 
بلدة  �شكان  من  عاما(،   19( علي 
و�أفادت  نابل�ض،  ق�شاء  جماعني 
م�شادر حملية �أن وحدة �إ�رس�ئيلية 
خا�شة )م�شتعربني( ت�شللت �إىل بلدة 
معز  �ل�شابني:  و�عتقلت  جماعني، 
عاما(�أ   19( علي  حج  قا�شم  �أحمد 
�أن  و�أ�شافت  ح�شا�ض  ه�شام  ور�مز 
منت�شف  �ل�شابني  �عتقل  �لحتالل 
�لبلدة  حما�رسة  بعد  �لفائتة  �لليلة 
طائرة  وحتليق  ح��جز  ون�شب 
ت�ش�ير ومر�قبة يف �أج��ئها ،و�أغلقت 
�لي�م  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  ق��ت 
�لرئي�شة  �لطرق  مفارق  �خلمي�ض، 
ون�شبت  �لغربية،  �ل�شفة  �شمال 
و�ش��شت  مكان،  كل  يف  �حل��جز 
حركة  يف  �مل��طنني  حركة  على 

ذورة نهاية �لأ�شب�ع.

ُي�صدم املواطن الفل�صطيني بني الفينة واالأخرى باأخبار عن وظائف ر�صمية رفيعة يف ال�صلطة، 
ذهبت اإىل ابن هذا امل�صوؤول اأو ابن ذاك الوزير، دون امتالكه املوؤهالت املطلوبة، فيما ي�صكو االآالف 

من حَملة خمتلف ال�صهادات العلمية، غياب تكافوؤ الفر�ض بالتعيني.

فل�صطني املحتلة

ملاذا ي�ستاأثر اأبناء امل�سوؤولني بالوظائف العليا لل�سلطة الفل�سطينية؟

االحتالل يحّول �سمال ال�سفة اإىل ثكنة ع�سكرية
�ل�شهي�ين  �لحتالل  ق��ت  �أغلقت 
�شمال  �لرئي�شة  �لطرق  مفارق   ،
�حل��جز  ون�شبت  �لغربية،  �ل�شفة 
حركة  على  و�ش��شت  مكان،  كل  يف 
نهاية  ذورة  حركة  يف  �مل��طنني 
حملية  م�شادر  وقالت  �لأ�شب�ع  
ملر��شلنا: �إن ق��ت �لحتالل �أغلقت 
و�لطنيب  وجيت  زعرتة  مفارق 
و�لفندق،  وعناب،  �شمرون  و�شامي 

ح��رة، يت�شهار، بيت ليد.
و�أ�شارت �إىل �أن جن�د �لحتالل منع�� 
حركة �ملرور، و��شتغرق �لأمر بع�ض 

من  �شاعات  �شت  نح�  �مل��طنني 
�أو  جلنني  �هلل  ر�م  من  �ل��ش�ل  �أجل 
ط�لكرم وتعذر على �آخرين �ل��ش�ل. 
�لرئي�شة  �لطرق  جميع  ت�شهد  كما 
و�شط  �لحتالل  لدوريات  �نت�شاًر� 
حالة من �ل�شتنفار يف �شف�ف جي�ض 
�لأثناء،  �ل�شفة ويف  �لحتالل �شمال 
عمليات  �لحتالل  جي�ض  و��شل 
يف  وبلد�ت  قرى  عدة  يف  �لتم�شيط 
حميط نابل�ض؛ بحًثا عن منفذ عملية 
�لطعن يف ح��رة. و�أفاد مر��شلنا �أن 
يف  منازل  عدة  �قتحم  �لحتالل 

خالد  منزل  منها  عرف  ب�رين  بلدة 
جنار  �أحمد  وهيكل  عمر�ن  ت�فيق 
ق��ت  و�أغلقت  �لربمكي.  و�شعيد 
جن�ب  ح��رة  حاجز  �لحتالل 
للم�شت�طنني  �نت�شار  و�شط  نابل�ض، 
يف �ملنطقة، حيث جتمع عدد كبرية 
من �مل�شت�طنني على مفرق يت�شهار 
�أغلق  كما  �لع�شكري،  وحاجز ح��رة 
�ل�شري  وحّ�ل  �لرئي�ض،  طريق ح��رة 
باجتاه معرب ع�رتا. ويف بلدة ع�شرية 
�لقبلية جن�ب نابل�ض تعر�ض �ل�شاّبان 
ق�شاء  يا�شني  و�أيبق  �شالح  حمم�د 

جن�د  من  �ملربح  لل�رسب  نابل�ض 
�لحتالل.

كما �أفادت �شبكة "كان" �لإ�رس�ئيلية 
كتائب  �أر�شل  �لحتالل  جي�ض  �أن 
للم�شاركة  �لغربية  �ل�شفة  �إىل  عدة 
عمليتي  منفذي  عن  �لبحث  يف 
طعن  �شاًبّا  �أن  يذكر  �ل�شفة  �شمال 
نابل�ض،  يف  �لي�م  م�شت�طنني 
خطرية،  �أحدهما  بجر�ح  و�أ�شابهما 
و��شتطاع �لن�شحاب، بعد 5 �أيام من 
�ن�شحاب منفذ عملية "بركان" �لذي 

قتل م�شت�طنني و�أ�شاب ثالثا.

ل�صنا نحن من ي�صاوم 
على االإن�صان واالأر�ض

 الزهار: "امل�ساعدات االإن�سانية" 
لن يقابلها اأي ثمن �سيا�سي

�ل�شيا�شي  �ملكتب  ع�ش�  �أَكّد 
�لإ�شالمية  �ملقاومة  حلركة 
�لزهار  حمم�د  د.  حما�ض 
حلركته  �ل�شلطة  �تهامات  "�أَنّ 
�لقرن  �شفقة  مع  بالتماهي 
كذبة  �إن�شانية  م�شاريع  مقابل 
ول  �لعقل  ي�شدقها  ل  كبرية، 
على  تنطلي  تعد  ومل  �ملنطق، 
�أحد"، م�شدد�ً على �أَنّ �دعاء�ت 
�لتغطية  �شياق  تاأتي يف  �ل�شلطة 
مترير  يف  �مل�شب�ه  دورها  على 

"�شفقة �لقرن".
حديث  يف  �لزهار  و�أو�شح 
�ل�شلطة  �أَنّ  �لي�م"  لـ"فل�شطني 
متار�ض  عبا�ض  حمم�د  برئا�شة 
حركات  على  �لإ�شقاط  دور 
�ملقاومة يف غزة، �إذ حتاول �أن 
لتبعد  للمقاومة  عي�بها  تن�شب 
عن  �لقرن  �شفقة  مترير  �شبهة 
"�شفقة  �أَنّ  �إىل  م�شري�ً  نف�شها، 
ل�ثيقة  فعلي  تطبيق  �لقرن" 
طرحها  �لتي  "عبا�ض-بيلني" 
عبا�ض مع �ل�شيا�شي �لإ�رس�ئيلي 

ي��شي بيلني يف �لعام 1995.
ومعها  حما�ض  �أَنّ  �لزهار  و�أكد 
�أن  ميكنها  ل  �ملقاومة  ف�شائل 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقابل 
�إىل  م�شري�ً  �شيا�شي،  ثمٍن  باأي 
عن  عنه  �حلديث  يدور  ما  �أن 
م�شاعد�ت دولية �أو عربية لغزة 
برعاية �أممية مل ولن يقابلها �أي 
�إىل  لفتاً  مطلقاً،  �شيا�شي  ثمٍن 
�أَنّ �مل�شاعد�ت �لإن�شانية جاءت 
ب�شغط من �لحتالل �لإ�رس�ئيلي 
�لذي يخ�شى �ن تنفجر غزة يف 
وجهه نتيجة �لأو�شاع �لإن�شانية 

و�لقت�شادية �ملرتدية يف غزة.
�لحتالل  �لزهار:  وقال 
متاماً  يدرك  �لإ�رس�ئيلي 
�لإن�شانية  �لأو�شاع  خط�رة 
قطاع  �أن  جيد�ً  ويعلم  غزة،  يف 
وجهه،  يف  لالنفجار  قابل  غزة 
ومن �شالح �لإ�رس�ئيليني �لهدوء 
�ل�شارع  �أن  �شيما  ل  غزة،  مع 
حرب  يف  يرغب  ل  �لإ�رس�ئيلي 
مب�شاحلهم  ت�رس  �ملقاومة  مع 
وبني  وحياتهم.  و��شتثمار�تهم 
حما�ض  حمدد�ت  �أن  �لزهار 
�و  م�رسوع  �أي  مع  للتعامل 
ت�شدر  �أو  تطرح  خطة  �أو  فكرة 
عدم  معيار  ه�  جهة،  �أي  عن 
و�لن�شان،  بالأر�ض،  �لتفريط 
قائاًل  و�لعقيدة،  و�ملقد�شات، 
ي�رس  مل  فاإذ�  ون��زن  "نقارن 
و�مل�رسوع  و�لروؤية  �لطرح 
بالث��بت �لأربعة نقبله وما دون 
ذلك نرف�شه )..( ل�شنا نحن من 
ثمن،  باي  �لن�شان  كر�مة  يبيع 
ول�شنا نحن من يبيع حق �لن�شان 
باي �شيء، ول�شنا نحن من ي�شاوم 
على �لأر�ض، ول على �لعقيدة �أو 

�ملقد�شات.
حماولة  �أَنّ  �أو�شح  �ل�شياق،  ويف 
قطاع  على  �لت�ش�ي�ض  �ل�شلطة 
�جله�د  وعرقلة  ومقاومته  غزة 
قدمية  �شيا�شة  �لإن�شانية 
 2006 �لعام  يف  بد�أت  جديدة، 
�أغلبية  عندما فازت حما�ض يف 

�لت�رسيعي،  �ملجل�ض  مقاعد 
م�شري�ً �إىل �أَنّ حماولت �ل�شلطة 
�ملقاومة  �أد�ء  على  �لت�ش�ي�ض 
ق�ة  �ملقاومة  فز�د  �إليها  �رتد 
�لتف  �إذ  �شعفاً،  �ل�شلطة  وز�د 
�ملقاومة  خيار  ح�ل  �لنا�ض 
فيه  �نف�ش��  �لذي  �ل�قت  يف 
مع  �ملفاو�شات  �شيا�شة  عن 

�لحتالل.
وقال: عبا�ض يحارب غزة بالدو�ء 
كلها  وهي  و�لرو�تب  و�لكهرباء 
جر�ئم حرب، و�لهدف �لأ�شا�شي 
�حلا�شنة  تاأليب  ور�ئها  من 
�ل�شعبية على �ملقاومة، غري �أن 
�ل�شارع �لفل�شطيني يف غزة �لتف 
ح�ل �ملقاومة، بل �أكرث من ذلك 
�أ�شبح �ل�شعب يف غزة كله حالة 
وه�  �لحتالل  وجه  يف  مقاومة 
�لع�دة  م�شري�ت  يف  جتلى  ما 
�إىل  �لزهار  ودعا  �لكربى. 
قائاًل  عبا�ض،  �لرئي�ض  حماكمة 
عبا�ض  يحاكم  �أن  "�ملفرت�ض 
�لتي  جر�ئمه  على  مرة  ملي�ن 
�رتكبها بحق �ل�شعب �لفل�شطيني 
�لقد�ض  عن  تنازل  عبا�ض   )..(
و�لن�شان  و�لأر�ض  و�حلدود 
من  �أكرب  خيانة  �أي  و�لكر�مة 
ذلك، ويرتكب جر�ئم بحق �أهايل 
�لدو�ء  من  يحرمهم  �إذ  غزة؛ 
فظاعة  �أي  و�لكهرباء  و�لرو�تب 
و�شدد  ترى".  يا  ذلك  من  �أكرب 
وك�رس  �لع�دة  م�شري�ت  �أَنّ  على 
منيعاً  �شد�ً  تقف  �لتي  �حل�شار 
يف وجه �شفقة �لقرن م�شتمرة، 
م�شري�ً �إىل �أن �مل�شري�ت حققت 
�إجناز�ت عظيمة و�أبطلت خطة 
غزة،  �شد  �إجر�مية  جهنمية 
قائاًل "�إن �خلطة متثلت يف منع 
�إعطاء  وعدم  �مل�ظفني  رو�تب 
وم�شتلزمات  �أدوية  غزة  قطاع 
قطاعات  يلزم  ما  �أو  �شحية، 
خط��ٍت  و�لزر�عة؛  �لتعليم 
لبد�ية �شفقة �لقرن )..( م�ؤكد�ً 
�أن هذه �لإجر�ء�ت هدفت لف�ض 
عن  غزة  قطاع  و�أهايل  �لنا�ض 
وحتري�شهم  �ملقاومة،  برنامج 

ليخرج�� يف وجه �أ�شحابه.
كانت  �لنتيجة  �أن  �إىل  و�أ�شار   
رجل  قلب  على  �لنا�ض  �أن خرج 
وجه  يف  ق�تهم  مبنتهى  و�حد 

�لحتالل "�لإ�رس�ئيلي".
م�شري�ت  �نتقال  على  و�شدد    
�لع�دة �إىل �ل�شفة �لغربية بنف�ض 
يف  �مل�ج�د  �مليد�ين  �لزخم 
غزة من �شانه �أن يربك �لحتالل 
�لإ�رس�ئيلي وقطعان م�شت�طنيه 
من  �لهروب  على  ويجربهم 

�ل�شفة �ملحتلة.
يف  �لزهار  �أ�شاد  �ل�شياق،  يف   
ينفذها  �لتي  �لبط�لية  �لعمليات 
�لغربية  بال�شفة  �لفل�شطيني�ن 
و�لقد�ض، قائاًل َ"مقاوم� �ل�شفة 
�حلدود،  �أبعد  �إىل  مبدع�ن 
�لأمني  �لتن�شيق  يتخط�ن  �إذ 
وي�رسب�ن  �لحتالل  وق��ت 
�ل�شميم"  يف  �لإ�رس�ئيليني 
�لأمني  �لتن�شيق  �أَنّ  م��شحاً 

يعرقل �لعلميات �لفد�ئية. 
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حترك تركي فاعل

ا�ستدعت اخلارجية الرتكية لأول 
اأنقرة،  لدى  الريا�ض  �سفري  مرة 
الأربعاء 3 اأكتوبر / ت�رشين الأول 
اختفاء  يوم من  بعد  اأي  اجلاري، 
ت�ستدعيه  اأن  قبل  خا�سقجي، 
 / اأكتوبر   7 الأحد  الثانية  للمرة 

ت�رشين الأول، لل�سبب ذاته.
رجب  الرتكي  الرئي�ض  وطالب 
طيب اأردوغان، م�سوؤويل القن�سلية 
ال�سعودية باإثبات خروج خا�سقجي 
منها، بتقدمي ت�سجيالت م�سورة، 
موؤكدا اأنها "لي�ست حادثة عابرة"، 
مهما  نتائجها  �ستعلن  تركيا  واأن 
اأعلنت  املا�سي،  وال�سبت  كانت 
نيابة اإ�سطنبول فتح حتقيق حول 
اختفاء خا�سقجي، و�سط اهتمام 
واإعالمي  حملي  وا�سع  تركي 

وحزبي بالق�سية واأبعادها.
�سيما  الرتكي، ل  التحرك  وخلّف 
للرئي�ض  ت�رشيحات  اأول  بعد 
يف  املا�سي  الأحد  اأردوغان 
ظهرت  دولية،  اأ�سداء  الق�سية، 
لروؤ�ساء  متتالية  ت�رشيحات  يف 
دولية،  ومنظمات  وم�سوؤولني 
غري  اإعالمي  اهتمام  جانب  اإىل 
الأ�سداء  تلك  وتر�سد  م�سبوق 

على النحو الآتي:

ردود الفعل الدولية

املتحدة الواليات   1-

الرئي�ض  اأجراها  حمادثات   *
ترامب،  دونالد  الأمريكي 
ال�سعودية  القيادة  مع  الأربعاء، 
مطالبا  خا�سقجي،  اختفاء  حول 

ال�سعوديني بـ "تقدمي اإجابات".
خطيبة  دعوة  عزمه  اأعلن  كما 
جنكيز  خديجة  خا�سقجي 

وكالة  وفق  الأبي�ض،  البيت  اإىل 
اأ�سو�سييتد بر�ض.

اخلارجية  وزير  من  ات�سالت   *
الأمريكي مايك بومبيو، وم�ست�سار 
الأبي�ض  للبيت  القومي  الأمن 
م�ساعدي  وكبري  بولتون،  جون 
الرئي�ض الأمريكي جاريد كو�سرن، 
ال�سعودي  العهد  بويل  الأربعاء، 
حممد بن �سلمان، ب�ساأن الق�سية، 
حمتوى  عن  الك�سف  دون  من 

املحادثات.
مايك  الأمريكي  الرئي�ض  نائب   *
بن�ض، يعلن يف حوار اإذاعي نقلته 
الأربعاء،  املحلية،  احلرة  قناة 
بـ  للم�ساعدة  بالده  ا�ستعداد 
اختفاء  حتقيقات  يف  �سكل"  "اأي 

خا�سقجي.
* وزير الدفاع الأمريكي جيم�ض 
الثالثاء،  ت�رشيحات،  يف  ماتي�ض 
خا�سقجي  ق�سية  متابعة  يوؤكد 

عن كثب.
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة   *
جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي، طالبت 
اإطار  "يف  حتقيق  بفتح  ترامب 
قانون غلوبال ماغنت�سكي حلقوق 
ملعرفة  وامل�ساءلة"  الإن�سان 

م�سري خا�سقجي.
* ال�سيناتور الأمريكي اجلمهوري 
يف  يعترب  غراهام،  ليند�سي 
ارتكاب  اأن �سحة مزاعم  تغريدة 
اختفاء  يف  لأخطاء  ال�سعودية 
مدّمرا  �سيكون  خا�سقجي، 

للعالقات بني البلدين.
بول  راند  الأمريكي  ال�سيناتور   *
بوقف  اإذاعي  حوار  يف  طالب 
يف  لل�سعودية  الأ�سلحة  مبيعات 
اختفاء  عن  م�سوؤولة  كانت  حال 

خا�سقجي.
* وزير الطاقة الأمريكي ال�سابق 
وفق  قرر،  مونيز،  اإرن�ست 
ال�ست�ساري  دوره  تعليق  بيان، 
اأحد  "نيوم"  مدينة  مب�رشوع 
القت�سادية  امل�رشوعات  اأبرز 
مزيد  معرفة  حلني  ال�سعودية، 
م�سري  عن  املعلومات  من 

خا�سقجي.

بريطانيا  2-

* اخلارجية الربيطانية ت�سف يف 
مبدينة  خا�سقجي  اختفاء  بيان، 
اخلطري  "الأمر  بـ  اإ�سطنبول 

للغاية".
الربيطاين  اخلارجية  وزير   *
تغريدة،  يف  يقول  هنت،  جريمي 
�ستتعامل  بالده  اإن  الثالثاء، 
اختفاء  حادثة  مع  "جدية"  بـ 
مقابلة  عن  كا�سفا  خا�سقجي، 
حممد  لندن  يف  ال�سعودية  �سفري 
بن نواف، للح�سول على اإجابات 

عاجلة.

فرن�صا  3-

* اخلارجية الفرن�سية تعرب عن 
خا�سقجي،  اختفاء  اإزاء  قلقها 
موؤكدة رغبة بالدها يف ا�ستي�ساح 

مالب�سات احلادثة باأقرب وقت.

اأملانيا  4-

اخلارجية  با�سم  املتحدث   *
الأملانية كري�ستوفر برغر، يعرب 
خالل موؤمتر �سحفي الثنني، عن 
خا�سقجي،  م�سري  حيال  قلقه 
مالب�سات  عن  بالك�سف  مطالبا 

احلادثة ب�رشعة.

املتحدة االأمم   5-

املتحدث  دوغريك،  �ستيفان   *
با�سم الأمني العام لالأمم املتحدة 
املنظمة  اإن  الأربعاء،  يقول، 
ق�سية  كثب"  عن  "تتابع  الدولية 
اختفاء خا�سقجي، جمددا القلق.

* خرباء من الأمم املتحدة، بينهم 
جمموعة  رئي�ض  دومي  برنارد 
العمل املعنية بالختفاء الق�رشي، 
الأربعاء،  م�سرتك  بيان  يف  قالوا 

مرتبط  خا�سقجي  اختفاء  اإن 
ال�سعودية،  لل�سيا�سات  بانتقاده 
دويل  حتقيق  اإجراء  اإىل  ودعوا 

م�ستقل وفوري يف الق�سية.
للمتحدة  لالأمم  العام  الأمني   *
يطالب  غوتريي�ض،  اأنطونيو 
يف  بالتعاون  الثالثاء،  ال�سعودية، 
التحقيقات اجلارية ب�ساأن اختفاء 

خا�سقجي.

االأوروبي االحتاد   6-

املفو�سية  با�سم  املتحدث   *
لويز  مارتني  "كارلو�ض  الأوروبية 
يف  يقول  جورديجيويال"،  دي 
موؤمتر �سحفي، اإن الحتاد يتطلع 
لبيان من ال�سعودية يو�سح م�سري 

خا�سقجي.

حترك اإعالمي غري 
م�صبوق

"جا�سقجي"،  اختفاء  واقعة  منذ 
وق�سيته حمل متابعة حلظية من 
و�سائل الإعالم الرتكية والغربية، 
واأخرى  مواقف  اتخذ  وبع�سها 
ك�سفت عن احتمالت، وذلك على 

النحو الآتي:
تاميز"  "نيويورك  �سحيفة   *
ان�سحابها  اأعلنت  الأمريكية، 
ال�ستثمار  عن  مبادرة  رعاية  من 
الريا�ض  يف  اأيام  خالل  تنّظم 
بن  حممد  العهد  ويل  برئا�سة 
�سلمان، وفق ت�رشيح اإيلني مرييف 
اليوم  ال�سحيفة،  با�سم  املتحدثة 
"وا�سنطن  �سحيفة  اخلمي�ض.  
عن  نقلت  الأمريكية،  بو�ست" 
القول،  الأمريكية  ال�ستخبارات 
اإن ويل العهد ال�سعودي حممد بن 
با�ستدراج خا�سقجي  اأمر  �سلمان 

اإىل بالده والقب�ض عليه.
�سائع"،  "�سوت  عنوان  حتت   *
اأبقت "وا�سنطن بو�ست" امل�ساحة 
خا�سقجي  ملقال  املخ�س�سة 

فارغة، يف �سياق ت�سامنها معه.
* مرا�سلو و�سائل الإعالم الرتكية 
والأجنبية يوا�سلون لليوم العا�رش 
العامة  القن�سلية  اأمام  انتظارهم 
اإ�سطنبول،  مدينة  يف  ال�سعودية 
املتعلقة  التطورات  اآخر  ملتابعة 

بالواقعة.
* �سحيفة "غارديان" الربيطانية، 
اعتربت الأربعاء يف مقال مبوقعها 
خا�سقجي  ق�سية  اأن  الإلكرتوين، 
متثل "اختبارا حا�سما" للعالقات 

بني لندن والريا�ض.

�صمت ر�صمي عربي

عربية  بيانات  اأي  ت�سدر  مل 
فيما  "خا�سقجي"،  ب�ساأن  ر�سمية 
ظهرت بيانات جلماعات ونقابات 
حقوقية و�سحفية بعدد من الدول 

بينها تون�ض واجلزائر.
الإعالم  ماكينة  كما خفت �سوت 
با�ستثناء  الر�سمي،  العربي 
برف�ض  مت�سك  الذي  ال�سعودي، 
للريا�ض  املوجهة  التهامات 
ب�ساأن احلادث، واملثارة يف اإعالم 
ال�سحف  غربي وعربي. وتناولت 
ق�سية   ، ال�سادرة  القطرية 
وذلك  لفت،  ب�سكل  خا�سقجي 
ومقالت،  اأخبار  عدة  خالل  من 
وكذلك احلال بالن�سبة اإىل �سحف 
مقابل  ويف  وجزائرية  فل�سطينية 

الهتمام  بدا  الر�سمي،  ال�سمت 
من  جليا  الأزمة  ال�سعبي مبتابعة 
خالل مواقع التوا�سل الجتماعي 
حول  بتعليقات  �سجت  والتي 

الأزمة.
اأن  اإىل  التعليقات  اأغلب  وذهبت 
خا�سقجي مل يغادر قن�سلية بالده 
ل�سارعت  حدث  ولو  باإ�سطنبول، 
بتقدمي  ال�سعودية  ال�سلطات 

الدليل على ذلك.

غياب اإيراين 
و"اإ�صرائيلي"

املوقف الر�سمي الإيراين واأي�سا 
امل�سهد،  عن  غاب  الإ�رشئيلي 
اأي  ي�سدر  مل  ال�ساعة  وحتى 
م�سوؤول  اأي  من  ر�سمي  فعل  رد 

بالدولتني معلقا على املو�سوع.
خا�سقجي  خطيبة  اأن  يذكر   
قالت يف ت�رشيح  خديجة جنكيز 
لل�سحفيني، اإنها رافقته اإىل اأمام 
واإنه  باإ�سطنبول،  القن�سلية  مبنى 

دخل املبنى ومل يخرج منه.
اأن  تركية  اأمنية  م�سادر  وك�سفت 
15 مواطنا �سعوديا و�سلوا مطار 
رحلتني،  منت  على  اإ�سطنبول 
بالدهم  قن�سلية  اإىل  توجهوا  ثم 
اأثناء تواجد خا�سقجي فيها، قبل 
جاوؤوا  التي  الدول  اإىل  عودتهم 

منها، يف غ�سون �ساعات.

حتولت واقعة اختفاء ال�صحفي ال�صعودي جمال خا�صقجي قبل 10 اأيام، اإىل ق�صية راأي عام دويل، �صاحبتها �صجة عاملية. ردود االأفعال الدولية 
املطالبة بالك�صف عن م�صري خا�صقجي توالت تباعا، وت�صاعدت ب�صكل �صريع لتت�صدر "مان�صيتات" ال�صحف ون�صرات االأخبار العاملية، وت�صريحات 
م�صوؤولني وقادة دول ومنظمات عاملية، مع ا�صتمرار ماكينة االإعالم الغربي يف ر�صد الواقعة وحتليل تداعياتها، ويف الوقت الذي جاء فيه املوقف 

العربي الر�صمي "�صامتا"، كانت هناك حرب م�صتعلة على �صفحات التوا�صل االجتماعي، اأما اإيران واإ�صرائيل فغابتا عن امل�صهد "ر�صميا".

م٫�س 

عربي  ر�سمي  و�سمت  العامل  حول  �سجة  "خا�سقجي".. 

وا�صنطن بو�صت

 تركيا اأبلغت اأمريكا بحيازتها ت�سجيالت تثبت مقتل خا�سقجي 
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  كتبت 
اأتراَك  م�سوؤولني  اأن  الأمريكية 
باأنهم  الأمريكيني  نظرائهم  اأبلغوا 
ميلكون ت�سجيالت �سوتية ومرئية 
ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل  تثبت 
اإىل  وا�ستناًدا  خا�سقجي  جمال 
م�سوؤولني اأتراك واأمريكيني، قالت 
الرتكية  احلكومة  اإن  ال�سحيفة 
باأن  الأمريكي  اجلانب  اأبلغت 
لديها الت�سجيالت التي تثبت مقتل 
العامة  القن�سلية  يف  خا�سقجي 

ال�سعودية مبدينة اإ�سطنبول.

الت�صجيالت تظهر 

تفا�صيل احلادثة

اأن  ال�سحيفة  تقرير  يف  وجاء 
احتجاز  تظهر  "الت�سجيالت 
خلا�سقجي  �سعودي  اأمني  فريق 
 2 يف  القن�سلية  دخوله  بعد 
وثيقة  على  اأكتوبرللح�سول 
لحق  وقت  يف  وقيامه  ر�سمية، 

بقتله وتقطيع جثته".
نقلت  الذين  للم�سوؤولني  ووفًقا 
الت�سجيل  فاإن  ال�سحيفة،  عنهم 
ُمقنع  ب�سكل  يك�سف  ال�سوتي 
م�سوؤولية الفريق الأمني ال�سعودي 
خا�سقجي،  ال�سحفي  مقتل  عن 

"اإننا  امل�سوؤولني  اأحد  وقال 
ن�ستطيع �سماع �سوته )خا�سقجي( 
الآخرين  الأ�سخا�ض  واأ�سوات 
العربية،  باللغة  يتحدثون  الذين 
معه  التحقيق  مت  كيف  وكذلك 

وتعذيبه ومن ثم قتله".
�سحيفة "وا�سنطن بو�ست" اأ�سارت 
اإىل اأنه من غري املعروف بعد ما 
اإذا كان امل�سوؤولون الأمريكيون قد 
املذكورة،  الت�سجيالت  �ساهدوا 
ولكن امل�سوؤولني الأتراك �رشحوا 
قدم  وخا�سقجي،  فحواها،  لهم 
ل�سحيفة  كبرية  م�ساهمات 
هامة  من�سة  تعد  التي  "الوطن" 

لل�سعوديني الإ�سالحيني، وهو اأحد 
ال�رشق  يف  تاأثريا  ال�سحفيني  اأكرث 
�سحيفة  يف  وكاتب  الأو�سط، 
الأمريكية  بو�ست"  "وا�سنطن 
با�سم  املتحدث  اأعلن  ،واأم�ض 
قالن،  اإبراهيم  الرتكية  الرئا�سة 
يف ت�رشيح لالأنا�سول، عن "اإقرار 
م�سرتكة  عمل  جمموعة  ت�سكيل 
للك�سف عن جميع جوانب حادثة 
من  مقرتح  على  بناًء  خا�سقجي، 
وقت  ،ويف  ال�سعودي"  اجلانب 
الأمريكي  الرئي�ض  قال  �سابق، 
حادثة  اإن  ترامب،  دونالد 
جدا  مهمة  م�ساألة  خا�سقجي 

فيها  �سيبحثون  واأنهم  له  بالن�سبة 
حتى النهاية.

اإنه  قال  الأمريكي  الرئي�ض  لكن 
يعار�ض تخفي�ض مبيعات الأ�سلحة 
لل�سعودية ب�سبب حادثة خا�سقجي 
اأمريكيون  برملانيون  ويطالب 
بوقف املبيعات الع�سكرية للمملكة 
يف  تورطها  مزاعم  خلفية  على 
حادثة اختفاء خا�سقجي واختفى 
دخوله  بعد  ال�سعودي  ال�سحفي 
اإ�سطنبول،  يف  بالده  قن�سلية 
،يذكر  احلايل  اأكتوبر   2 بتاريخ 
خديجة  خا�سقجي،  خطيبة  اأن 
ت�رشيح  يف  قالت  جنكيز، 

اأمام  اإىل  رافقته  اإنها  لل�سحفيني، 
واأن  باإ�سطنبول،  القن�سلية  مبنى 
الأخري دخل املبنى ومل يخرج منه 
نفيما نفى م�سوؤولو القن�سلية ذلك، 
وقالوا اإن الرجل زارها، لكنه غادر 

بعد ذلك. 
اأمنية  م�سادر  ك�سفت  ولحًقا، 
�سعودًيا  مواطًنا   15 اأن  تركية، 
منت  على  اإ�سطنبول  مطار  و�سلوا 
توجهوا  ثم  خا�ستني،  طائرتني 
تواجد  اأثناء  بالدهم  قن�سلية  اإىل 
اإىل  عودتهم  قبل  فيها،  خا�سقجي 
الدول التي جاوؤوا منها، يف غ�سون 

�ساعات.



ريا�ضةاجلمعة12 ال�صبت13  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل04 �صفر 1440هـ 12

عي�صة ق.

اإذاعية  ت�رصيحات  يف  بو�ستة  وك�سف 
اال�ستقالة  على  اإ�رصارهم  اأن  اأم�س 
خالل  من  جت�سيده  يتمك  �سوف 
يعلنون  �سوف  عامة  ا�ستدعاء جمعية 
ال�رصكة  من  ا�ستقالتهم  خاللها 
الهاوي،  والفريق  للفريق  الريا�سية 
االإدارة  مدل�س  اع�ساء  اأن  م�ستطردا 
احلالية  الفرتة  خالل  يعملون  للنادي 
للفريق  االإدارية  االأمور  ت�سوية  على 
وب�سمري  نهائيا  عنه  الرحيل  قبل 
االأ�سباب  املتحدث  وبرر  مرتاح. 

املغادرة  على  ي�رصون  جعلتهم  التي 
االنتقادات  اإىل  بناء  الفريق  وترك 
التي يتلقونها يف كل مرة رغم حداثة 
قدومه اإىل الفريق لالإ�رصاف عليه يف 
احلايل،  املو�سم  من  املقبلة  الفرتة 
م�سوؤويل  واإ�رصار  تعنت  اأن  م�سيفا 
منحهم  عدم  على  ال�سابقة  االإدارة 
البلوزدادي  بالنادي  اخلا�سة  الوثائق 
والعمل على عرقلة عملهم جعله يقرر 
عمل  اأنه  وا�ستطرد  املن�سفة،  رمي 
االت�سال  على  املا�سية  الفرتة  خالل 
بامل�سريين ال�سابقني وامل�ساهمني من 
امل�ساكل  حل  على  م�ساعدتهم  اأجل 

يتلق  مل  اأنه  اإال  ال�سباب  يعانيها  التي 
موقفا اإيجابيا من طرفهم.

التي  »مدار«  �رصكة  اأن  بو�ستة  واأكد 
وقعت عقدا متويليا مع النادي تنتظر 
لالإدارة  املالية  واحل�سيلة  الوثائق 
مهامها،  يف  تنطلق  اأن  قبل  ال�سابقة 
�رصاء  م�رصوع  تواجد  ظل  يف  خا�سة 
اأغلبية االأ�سهم وامتالك اأغلبية اأ�سهم 
الفريق، وتوعد بو�ستة االإدارة ال�سابقة 
توا�سل  حال  يف  العدالة  اإىل  باللجوء 
فيما  معهم  التعاون  ورف�س  التعنت 
يتعلق مبنح الوثائق التي تخ�س نادي 

�سباب بلوزداد.

بو�ضتة: ا�ضتقالتنا ل رجعة فيها وبيننا العدالة مع الإدارة ال�ضابقةك�صف ا�صتدعاء جمعية عامة لرت�صيم اال�صتقالة من ال�صركة والنادي الهاوي
�صّدد الرئي�ض املوؤقت ملجل�ض اإدارة فريق �صباب بلوزداد ريا�ض بو�صتة على التم�صك بقرار 

اال�صتقالة الذي اتخذه اأع�صاء جمل�ض االإدارة وجاء منذ االأربعاء املن�صرم مبا�صرة عقب الهزمية 
التي تكبدها الفريق يف الداربي العا�صمي اأمام اجلار احتاد اجلزائر والتي زادت و�صعية النادي 

تعقيدا، وهو الذي يحتل ذيل جدول الرتتيب ويلعب على تفادي ال�صقوط هذا املو�صم

اجلولة العا�صرة 
للرابطة املحرتفة 

الثانية

املالحقون 
يف فر�ضة 

ت�ضييق اخلناق 
بالريادة

مباريات  اليوم  م�ساء  جتري 
الرابطة  من  العا�رصة  اجلولة 
والتي  الثانية  املحرتفة 
مباراة  تاأجيل  تعرف  �سوف 
و�سبيبة  ال�سلف  جمعية  الرائد 
�ستكون  حيث  �سكيكدة، 
من  املالحقني  اأمام  الفر�سة 
اأجل تقلي�س الفارق عن الرائد 
وت�سييق اخلناق عليه يف �سباق 
اأجل  من  االأوىل  االأدوار  لعب 
اإحراز اإحدى التاأ�سريات الثالث 
لدوري  ال�سعود  اإىل  املوؤهلة 
االأ�سواء، ويف هذا ال�سدد فاإن 
املالحقني اأمام مهام متباينة، 
الو�سيفان وداد  يف ظل تواجد 
اأمام  العلمة  ومولودية  تلم�سان 
اإىل  االأول  يقود  �سعب  تنقل 
اجلار جمعية وهران يف داربي 
خالله  يبحث  والذي  الغرب 
الثالث  النقاط  على  الزيانيون 
�سمن  البقاء  �سمان  اأجل  من 
»الزمو«  اأمام  املقدمة،  كوكبة 
الفوز لالبتعاد  اإىل  التي حتتاج 
ويف  اخلطر،  منطقة  عن 
و�سعية م�سابهة يلعب مولودية 
ثالث  اأمام  العا�سمة  العلمة يف 
رائد  بال�سقوط  املهددين 
فوزه  عن  يبحث  الذي  القبة 
والتم�سك  املو�سم  هذا  االأول 
منطقة  مغادرة  يف  بحظوظه 

اخلطر.
احتاد  من  كل  يراقب  بينما 
وترجي  مقرة  جنم  ب�سكرة، 
املالحقني  تعرث  م�ستغامن 
لالقرتاب من كوكبة املقدمة، 
ت�سكيلة  العبو  ميلك  اأين 
ل�سمان  الفر�سة  »الزيبان« 
عندما  الورق  على  االنت�سار 
الرتتيب  متذيل  ي�ستقبلون 
يتواجد  فيما  احلرا�س،  احتاد 
جنم مقرة وترجي م�ستغام اأمام 
مهمة �سعبة خارج القواعد يف 
واأمل  بجاية  �سبيبة  مواجهة 

بو�سعادة على التوايل.

برنامج املباريات

احتاد البليدة / مولودية 
�سعيدة

اأمل بو�سعادة / ترجي 
م�ستغامن

رائد القبة / مولودية العلمة
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�ساعة 15:00
احتاد عنابة / �رصيع غليزان
جمعية وهران / وداد تلم�سان
اللقاءان يجريان على ال�ساعة 

16:00
�سبيبة بجاية / جنم مقرة 
ابتداء من ال�ساعة 17:00
احتاد ب�سكرة / احتاد 

احلرا�س بدون جمهور ابتداء 
من 18:00

بادو الزاكي اأر�صل ا�صتقالته اإلكرتونيا

بابا: لن اأتعاقد مع مدرب اأجنبي م�ضتقبال

حت�صريا لبطولة العامل للمالكمة �صيدات

املنتخب الوطني يف دورة حت�ضريية ب�ضوفيا

مولودية  فريق  رئي�س  ك�سف 
املدعو  بلحاج  اأحمد  وهران 
التعاقد  جتربة  يكرر  لن  اأنه  »بابا« 
على  مادام  اأجانب  مدربني  مع 
املتحدث  النادي،وقال  اإدارة  راأ�س 
اأنه  اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات  يف 
مو�سوع  اإىل  التطرق  ي�ستطيع  ال 
املدرب اجلديد لت�سكيلة احلمراوة 
املدرب  ملف  ت�سوية  عدم  ظل  يف 

الزاكي،  بادو  املغرب  ال�سابق 
اأن  وهران  مولودية  رئي�س  واو�سح 
�سيكون  لفريقه  اجلديد  املدرب 
التعاقد  جتربة  يكرر  ولن  حمليا 
مع مدرب اأجنبي جمددا. لالإ�سارة 
�سباب  لفريق  ال�سابق  املدرب  قام 
بلوزداد باإر�سال ا�ستقالته اإىل اإدارة 
الربيد  عرب  وهران  مولودية  فريقه 
ت�سهل  اأن  ينتظر  حيث  االلكرتوين، 

مهامه  بغنهاء  املتعلقة  االإجراءات 
من اأجل االإعالن عن هوية املدرب 
الفريق  ابن  �سيكون  والذي  اجلديد 
بلعطوي  عمر  ال�سابق  وجمربه 
الذي كان اتفق على كافة التفا�سيل 
االإعالن عن  وتاأجيل  بابا  اإدارة  مع 
اإجراءات  تعقد  غلى  يعود  ال�سفقة 

االنف�سال عن املدرب الزاكي.
عي�صة ق.

اجلزائري  املنتخب  ي�سارك 
الدورة  يف  �سيدات  للمالكم 
 12 من  املقررة  للبلقان  الدولية 
بلغاريا،  ب�سوفيا  اأكتوبر   15 اإىل 
بنيودلهي  العامل  لبطولة  حت�سبا 
اإىل  الفرتة من 12  الهندية خالل 
من  علم  ما  ح�سب  نوفمرب   25
االحتادية اجلزائرية للفن النبيل، 
وطار الوفد اجلزائري -املتكون 
وبقيادة  مالكمات  ثماين  من 
�سفيان  الريا�سي  التنظيم  مدير 

كرا�س- اأول اأم�س باجتاه �سوفيا 
للم�ساركة يف هذه الدورة ما قبل  

التناف�سية التي تدوم اأربعة اأيام.
املالكمات  على  وي�رصف 
الفني  الطاقم  اجلزائريات 
املتكون من الثنائي عبد الرحمان 
كنزي و ابراهيم خملوف، واأو�سح 
مراد  الوطني  الفني  املدير 
االأنباء  لوكالة  ت�رصيح  يف  مزيان 
اأمام   »�ستكون  قائال:  اجلزائرية 
الفر�سة  اجلزائريات  املالكمات 

لالحتكاك بامل�ستوى العايل خالل 
هذه الدورة  الدولية التي �ستعرف 
يف  املالكمات  اأح�سن  ح�سور 
ترب�س  يف  ال�رصوع  قبل  العامل، 
و  اأوكرانيا  يف  برجمناه  اإعدادي 
الهند«، وعلى هام�س هذه الدورة 
لفائدة  ترب�س  تنظيم  �سيتم 
نبيل   جزائريان  منهم  احلكام 
اللذان  نورالدين،  وخالد  روابح 
بو�سائلهما  �سوفيا  اإىل  تنقال 

اخلا�سة«.

 ا�صتدعم اإىل جل�صة ا�صتماع 
الأقوالهم بتاريخ 17 اأكتوبر

 جلنة الن�ضباط تدر�س
 ملف ديون لعبي اإحتاد عنابة

الدورة الدولية ماجيك تور

تاأهل اإيبو اإىل الدور الثاين

التابعة  االن�سباط  جلنة  قّررت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
الدائنني  الالعبني  ملف  فتح 
مل  والذين  عنابة  احتاد  لفريق 
بها  يدينون  التي  االأموال  يتلقوا 
على  ال�سكاوى  رفعهم  رغم  للنادي 
النازعات  جلنة  طاولة  م�ستوى 
للعبة،  التابعة لالحتادية اجلزائرية 
به  يقوم  الذي  التحرك  واأن  خا�سة 
الالعبون املعنيون جاء بعد تقدمي 
زعيم  البا�سط  عبد  الرئي�س  اإدارة 
للديون  اإدارته  ت�سوية  توؤكد  وثائق 
العبيها  نحو  عاتقها  على  التي 
احلقيقة،  عك�س  وذلك  ال�سابقني، 
الالعبني  خروج  بدليل  لها  وتزويرا 
لرفع  يح�رصونه  الذين  املعنيني 

�سكوى على م�ستوى االحتاد الدويل 
التي  اأموالهم  تلقي  اأجل  من  للعبة 

يدينون بها.
وتاأتي اخلطوة التي قامت بها الهيئة 
الكروية بناء على قانون العقوبات، 
املكتب  اتخذه  الذي  والقرار 
الذي جمعه  االجتماع  الفدرايل يف 
اإىل  عنابة  مبدينة  اأوت   30 بتاريخ 
جانب الطلب الذي قدمه الالعبون 
الدائنون، اأين مت ا�ستدعاء العنا�رص 
اإىل  اال�ستماع  جل�سة  اإىل  املعنية 
اأقوالهم واملقررة بتاريخ 17 اأكتوبر 
امللف  الف�سل يف  اأجل  من  املقبل 
وتفادي تدويل الق�سية على م�ستوى 

الفيفا.
ع.ق.

تاأهلت العبة التن�س اجلزائرية اإينا�س 
اإيبو اإىل الدور الثاين من الدورة الدولية 
الدورة الدولية ماجيك تور لل�سيدات، 
اجلارية وقائعها بنادي من�ستري للتن�س  
بعد   اأكتوبر،   14 اإىل   4 من  بتون�س 
الكندية جي�ستني  الالعبة  على  فوزها 
بري�سون بواقع 6-0، 6-2، خالل الدور 
الثاين املقرر اإجراوؤه اأول اأم�س واجهت 
اإميانوال  الفرن�سية  مناف�ستها  اإيبو 
جريار التي خا�ست جدول الت�سفيات، 
فقد  عي�سى  بن  اأمرية  مواطنتها  اأما 

قبل  من  االأول  الدور  يف  اأق�سيت 
 ،1-6 بنتيجة  بريال  مانون  الفرن�سية 
6-3.وي�سارك يف هذه الدورة املقدرة 
الف دوالر  جوائزها املالية مببلغ 15 
العديد من الالعبات املتواجدات يف 
العاملي  الت�سنيف  يف  متقدمة  مراكز 
اإلونا جيورجينا  الرومانية   على غرار 
464 عامليا، االأملانية ناتاليا�سيدي�سكا 
 635 جي�سيكا  واالأمريكية  عامليا   634

عامليا.
ق.ر.

 االإدارة وقعت عقدا متويليا 
رفقة موؤ�ص�صة »�صوميك«

بوغرارة يرتاجع عن ال�ضتقالة 
ويعود اإىل �ضبيبة �ضكيكدة

بوغرارة  اليامني  املدرب  تراجع 
راأ�س  باال�ستقالة على  قراره  عن 
�سبيبة  لفريق  الفنية  العار�سة 
ح�سوره  عقب  وذاك  �سكيكدة 
عقد  توقيع  مرا�سيم  اأم�س  اأول 
�سبيبة  اإدارة  جمع  الذي  التمويل 
�سوناطراك،  و�رصكة  �سكيكدة 
بوغرارة  ح�سور  جاء  حيث 
العمل  مبوا�سلة  اقتناعه  ليوؤكد 
تبقى  ملا  حت�سبا  الفريق  مع 
وجاءت  اجلاري،  املو�سم  من 
مليلة  عني  مدينة  ابن  ا�ستقالة 
بعد  املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية 
على  اأ�سباله  �سجله  الذي  التعرث 
اأر�س ميدانهم امام احتاد ب�سكرة 
�سمن اللقاء الذي جرى حل�ساب 
الرابطة  من  التا�سعة  اجلولة 
جعله  ما  وهو  الثانية،  املحرتفة 
ومغادرة  املن�سفة  رمي  يقرر 

النتائج  توايل  ظل  يف  الفريق 
اإىل  بالفريق  دفعت  التي  ال�سلبية 
التواجد �سمن مراكز متاأخرة يف 
جدول الرتتيب، قبل اأن يعود اإىل 

الظهور جمددا. 
يف املقابل، وقعت اأول اأم�س اإدارة 
متويليا  عقدا  �سكيكدة  �سبيبة 
التابعة  »�سوميك«  موؤ�س�سة  رفقة 
�سوناطراك،  البرتولية  لل�رصكة 
ال�رصكة  م�سوؤولو  ح�رص  حيث 
مب�سوؤويل  �سكيكدة  يف  الواقعة 
رو�سيكادا،  مدينة  اأبناء  ت�سكيلة 
الطرفني  بني  العقد  توقيع  ومت 
تتدعم  عام،  ملدة  يدوم  الذي 
على اإثره خزينة النادي مببلغ 10 
يف  ي�ساهم  �سوف  �سنتيم،  مليار 
رفع امل�ساكل املالية وال�سعوبات 

التي تواجهها اإدارة الفريق.
ع.ق.
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عي�سة ق.

املقابالت  يف  بقوة  والعودة 
الأدوار  لعب  اأجل  من  املقبلة، 
�صعوبة  رغم  املو�صم  هذا  الأوىل 
املاأمورية فيما تبقى من املو�صم 
الأول  الفوز  هذا  ويعترب  احلايل، 
الداربيات  يف  »العميد«  لت�صكيلة 
العا�صمية خالل املو�صم احلايل، 
اأمام  تعادلت  ثالث  ت�صجيل  بعد 
نادي  بلوزداد،  �صباب  من  كل 
وهو  العا�صمة،  واحتاد  بارادو 

املعنويات  يرفع  الذي  النت�صار 
خالل الفرتة املقبلة من املو�صم 
نف�س  على  املوا�صلة  اجل  من 
الديناميكية وحتويل هذا النت�صار 
لأ�صبال  احلقيقية  النطالقة  اإىل 

املدرب رفيق �صايفي.
تكتيكيا  تفوقا  املقابلة  و�صهدت 
ح�صاب  على  �صايفي  للمدرب 
اأبان  حيث  دزيري،  بالل  نظريه 
الفرتة  اأخذها خالل  التي  اخلربة 
موازين  قلب  يف  وجنح  املا�صية 
واأنه  خا�صة  املباراة  يف  القوى 

اأتت  ف�صل اللعب بخطة هجومية 
العميد  قيادة  يف  وجنحت  اأكلها 
خالل  من  النت�صار  حتقيق  اإىل 
م�صرتجعا  ديانغ  على  العتماد 
من  املطالبة  مقابل  للكرات 
ال�صعود  وبردمي  دبكة  بن  الثنائي 
لعبي  وم�صاعدة  الهجوم  غلى 
�صويبع  نقا�س،  الأمامي  اخلطة 
التي  اخلطة  وهي  ودرارجة، 
واأن  خا�صة  النتيجة  منحت 
الثنائي  توقيع  من  جاءا  الهدفني 

عزي وبن دبكة.

وي�رشع رفقاء الالعب عبد الغني 
دمو ابتداء من اليوم الرتكيز على 
تنتظرهم  التي  املقبلة  املقابلة 
يواجهون  عندما  املقبل  الثنني 
 5 ملعبهم  على  ق�صنطينة  �صباب 
بني  متاأخرة  مباراة  يف  جويلية 
الفريقني، وطي �صفحة النت�صار 
الت�صكيلة  خا�صة  الن�رشية،  اأمام 
الرابع  املركز  اإىل  تقفز  �صوف 
املواجهة،  بنقاط  الفوز  حال  يف 
اإىل  قوية  عودة  ت�صجيل  وبالتايل 

املناف�صة على الأدوار الأوىل.

الت�سكيلة تطوي �سفحة الفوز على الن�سرية وتركز على ال�سيا�سي

مولودية اجلزائر حتقق االنطالقة وتفوز باأول داربي هذا املو�ضم
ا�ستعاد فريق مولودية اجلزائر معانقة االنت�سارات جمددا بعد �سل�سة ثالث تعرثات على التوايل، وجاء �سيناريو الفوز 

على ح�ساب اجلار ن�سر ح�سني داي يف مباراة كثرية وقوية بني الفريقني اللذان قدما مباراة كبرية، جنحت املولودية من 
التاألق وخطف النقاط الثالث التي �سمحت لها باالبتعاد عن منطقة اخلطر وال�سعود اإىل و�سط جدول الرتتيب، حيث 

يعول الفريق على جعل اللقاء نقطة االنطالقة لتحقيق بقية م�سوار يف امل�ستوى

مت تقدميها اإىل وزارتي ال�سباب والريا�سة والداخلية

 مرا�ضلة متنع اأن�ضار ال�ضيا�ضي
 ح�ضور لقاء مولودية اجلزائر

توهج األكا�ضري ي�ضاعف 
ال�ضغوط على فالفريدي

اأوملبيك مار�ضيليا يجدد 
االهتمام برباهيمي

لكرة  املحرتفة  الرابطة  تقدمت 
وزارة  اإىل  ر�صمي  بطلب  القدم 
اخلروج  اأجل  من  والريا�صة  ال�صباب 
�صباب  فريق  اأن�صار  تنقل  بقرار مينع 
اأجل  من  العا�صمة  اإىل  ق�صنطينة 
ح�صور املواجهة التي جتمع فريقهم 
الثنني  واملقرر  اجلزائر  مبولودية 
اجلولة  حل�صاب  ويندرج  املقبل 
الثامنة من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
حيث ك�صفت م�صادر من داخل الهيئة 
الكروية اأن هيئة الرئي�س عبد الكرمي 
مدوار را�صلت الوزارة الو�صية من اأجل 
من  »ال�صيا�صي«  اأن�صار  منع  تر�صيم 
التنقل اإىل العا�صمة وح�صور مواجهة 
وهو  اجلزائر،  مولودية  اأمام  فريقهم 
وزارة  اإىل  حتويله  مت  الذي  الطلب 
القرارات  باإ�صدار  املخّولة  الداخلية 

يف هذا ال�صاأن.

منع  قانون  تفعيل  على  العمل  ويعود 
اإىل  نظرا  اأنديتهم  مع  الأن�صار  تنقل 
املو�صم  جرت  التي  العنمف  احداث 
ق�صنطينة  �صباب  ان�صار  بني  الفارط 
ومولودية اجلزائر وذلك خالل املباراة 
التي جمعت النادي العا�صمي ب�صبيبة 
كاأ�س  نهائي  ن�صف  حل�صاب  القبائل 
اجلمهورية والتي مت نقلها غلى ملعب 
ال�صهيد حمالوي بق�صنطينة بناء على 
طلب من اإدارة رئي�س الكناري �رشيف 
مالل، حيث قامت جماهري ال�صيا�صي 
املولودية  اأن�صار  على  بالعتداء 
ي�صهدها  كبرية  فو�صى  جعل  ما  وهو 
خطرية  جتاوزات  وعرفت  امللعب 
اأن�صار  واإ�صابات خطرية بني �صفوف 

املولودية.
عي�سة ق.

بورو�صيا  جنم  األكا�صري  باكو  تخطى 
كل  بر�صلونة  من  املعار  دورمتوند 
احتاج  حيث  املو�صم،  هذا  التوقعات 
�صاحب 25 عاما 81 دقيقة فقط لكي 
يت�صدر هدايف الدوري الأملاين بر�صيد 
كبار  جنوم  على  متفوقا  اأهداف،   6
وماركو  ليفاندوف�صكي  روبريت  مثل 
من  �رشيًعا  املكافاأة  وجاءت  روي�س، 
مدرب منتخب اإ�صبانيا لوي�س اإنريكي، 
الذي ا�صتدعاه ليوؤكد تاألقه بهدفني يف 
�صباك ويلز خالل النت�صار 4-1، وقد 
توجيه  اإىل  حالًيا  األكا�صري  تاألق  اأدى 
اإرن�صتو  بر�صلونة  ملدرب  انتقادات 
مهاجمه  يف  فرط  الذي  فالفريدي، 
فقط  �صواريز  لوي�س  وجود  رغم 
كمهاجم �رشيح، قبل تغيري مركز منري 
احلدادي لي�صبح بديال له، خا�صًة مع 
و�صناعة  ت�صجيل  يف  الفريق  اعتماد 
ب�صكل  مي�صي  ليونيل  على  الأهداف 
املعار  بالعبه  فالفريدي  ودفع  كبري، 
يف 17 مباراة بالليغا املو�صم املا�صي، 
اأحرز خاللها 4 اأهداف و�صنع مثلهم، 
ومل ير�س األكا�صري بهذا الدور يف قلعة 

بالرحيل  يطالب  نو، حيث ظل  كامب 
اإذ مل يدخل الت�صكيلة الأ�صا�صية �صوى 
7 مرات فقط يف الليغا، بينما مل يلعب 
اأبطال  دوري  يف  واحدة  مباراة  �صوى 
األكا�صري  قلة م�صاركات  اأوروبا، ورغم 
يف املو�صم املا�صي، اإل اأنه كان الأكرث 
جنوم  بني  من  املرمى  على  فاعلية 
ن�رشتها  اإح�صائية  وت�صري  البلوغرانا. 
�صبكة »اأوبتا« اأن النجم الإ�صباين متكن 
من اإحراز 4 اأهداف يف الليغا املو�صم 
على  ت�صويبة   3.75 مبعدل  املا�صي، 
على  متفوقا  الواحد  للهدف  املرمى 
كوتينيو، �صواريز، باولينيو ومي�صي يف 
األكا�صري  �صجل  كما  املو�صم،  نف�س 
لعبها  دقيقة   81 خالل  اأهداف   6
 3 مقابل  املو�صم،  هذا  بالبوند�صليغا 
اأهداف فقط ل�صواريز يف 659 دقيقة 
بالليغا، ورمبا تتعدى خ�صائر بر�صلونة 
لت�صل  الفني  اجلانب  األكا�صري  برحيل 
ميتلك  حيث  ا،  اأي�صً املادي  اإىل 
دورمتوند حق �رشائه، بنهاية املو�صم 
اجلاري مقابل 25 مليون يورو فقط، 

وفًقا لتقارير �صحفية.

اأعلنت اإدارة فريق اوملبيك مار�صيليا 
الفرن�صي اهتمامها بخدمات الالعب 
براهعيمي  يا�صني  اجلزائري  الدويل 
واحل�صول  معه  التعاقد  اأجل  من 
تقارير  ك�صفت  حيث  خدماته،  على 
غدارة  اأن  ام�س  فرن�صية  اإعالمية 
تدر�س  الفرن�صي  اجلنوب  نادي 
اإمكانية تقدمي طلب ر�صمي اإىل وكالء 
الالعب من اأجل التعاقد معه ابتداء 
من فرتة التحويالت ال�صتوية املقبلة، 
الطريق  قطع  يف  منها  رغبة  وذلك 
احل�صول  يف  الراغبة  الأندية  على 
غدارة  رغبة  وتاأتي  خدماته،  على 
متو�صط  مع  التوقيع  يف  مار�صيليا 
بالنظر  الوطني  املنتخب  ميدان 
العقدج مع فريقه  نهاية  لتواجده يف 
حد  اإىل  ويرف�س  الربتغايل  بورتو 
اإدارة  العقد مع  ال�صاعة جتديد  هذه 
»الدراغاو«، اأين مل يتو�صل اإىل اتفاق 

التجديد  ب�صاأن  ناديه  م�صريي  مع 
�صفوف  يف  مل�صوار  وموا�صلةا 
نف�صه  الالعب  �صيجد  اأين  الفريق، 
املو�صم  بنهاية  التزام  اأي  من  حرا 
احلايل و�صيكون باإمكانه التوقيع لأي 
فريق يرغب يف التعاقد معه ابتدا من 

�صهر جانفي املقبل.
اوملبيك  م�صوؤويل  مهمة  تكون  ولن 
احل�صول  بخ�صو�س  �صهلة  مار�صيليا 
ال�صابق مللعب  الالعب  موافقة  على 
يف  اللعب  اأجل  من  الفرن�صي  رين 
اهتمام  حمل  واأنه  خا�صة  �صفوفه، 
بدورها  متلك  كبرية  اأوروبية  اندية 
الرغبة يف التوقيع معه بالنظر لتاألقه 
يف �صفوف بورتو وتقدميه م�صتويات 
غرار  على  �صفوفه  يف  مت�صاعدة 
روما  الجنليزي،  اإيفرتون  نادي 

واأنتري ميالن اليطاليان.
ع.ق.

�سرار يوافق على طلب مالل بلعب 

املواجهة ذهابا واإيابا مبلعب 5 جويلية

 حطــــــاب ميـــــنح اإ�ضــــــارة 
 انطالق بناء مركز تكوين

 احتاد الـــــجزائر الـــــــيوم
مركز  بناء  انطالق  اإ�صارة  اليوم  تعطى  اأن  ينتظر 

يقع  والذي  اجلزائر  احتاد  بفريق  اخلا�س  التكوين 

مبنطقة عني البنيان، حيث �صيو�صع حجر الأ�صا�س 

حطاب  حممد  والريا�صة  ال�صباب  وزير  وبح�صور 

مطلعة  م�صادر  وفق  بتد�صينه  يقوم  �صوف  الذي 

ربوح  وبح�صور  العا�صمي  النادي  بيت  داخل  من 

حداد واملدير العام عبد احلكيم �رشار دون التاأكد 

�صيكون  اأين  حداد،  علي  النادي  مالك  ح�صور  من 

بناء  ي�رشعون يف  �صوف  الذين  الأوائل  الحتاد من 

عاملية،  مبقايي�س  �صيكون  والذي  التكوين  مركز 

ميادين  ثالثة  التكوين  مروؤكز  ي�صم  �صوف  حيث 

جانب  غلى  والإطعام  لالإقامة  وفندق  للتدريب، 

اأخرى  الع�صالت ومرافق  تقوية  مركز طبي وقاعة 

منها  ال�صتفادة  اجل  من  الفريق  مل�صلحة  تكون 

لالحتاد  ت�صمح  جتارية  حمالت  اإن�صاء  غرار  على 

�رشار  وافق  املقابل،  يف  ماليا.  منها  ال�صتفادة 

ر�صميا على طلب نظريه من �صبيبة القبائل �رشيف 

ذهابا  الفريقني  مباراتي  اإقامة  بخ�صو�س  مالل 

واإيابا على ملعب 5 جويلية، اأين �صوف تلعب مباراة 

الذهاب حل�صاب اجلولة 13 واملقررة �صهر نوفمرب 
املقبل.

عي�سة ق.

 الت�سكيلة قفزت اإىل املركز الثالث 
يف جدول الرتتيب

 وفاق �ضطيف ي�ضتعد 
الأوملبي املدية دون راحة

عقب  مبا�رشة  التدريبات  جو  اإىل  اأم�س  �صطيف  وفاق  فريق  من عاد  ق�صط  اخذ  دون  ق�صنطينة،  �صباب  اأمام  املواجهة  جتري الطاو�صي ح�صة تدريبية على ملعب الثامن ماي حت�صريا للمقابلة الراحة، حيث برمج الطاقم الفني بقيادة املدرب املغربي ر�صيد خو�س  والتي  املدية  اأوملبي  امام  املقبل  الثنني  تنتظرهم  املناف�صة الأوىل، وهي الربجمة التي حتتم على لعبي الوفاق التدرب مبا�رشة �صمن املباراة املتاأخرة عن اجلولة ال�صابعة من الرابطة املحرتفة التي  اأجواء  يف  الدخول  قبل  الراحة،  من  ق�صط  اأخذ  اأبطال دون  رابطة  نهائي  ن�صف  غياب  ملقابلة  وال�صتعداد  الثالث يف جدول الرتتيب على بعد نقطتني عن الو�صافة وخم�س النت�صار �صمح لرفقاء جلا املباراة ميلود ربيعي بالقفز اإىل املركز اجلولة الفارطة خارج القواعد وعلى ح�صاب مولودية وهران، هذا البطولة الوطنية، خا�صة واأنه الفوز الثاين على التوايل بعد انت�صار حققته اول ام�س امام �صباب ق�صنطينة �صمن اجلولة العا�رشة من وا�صتعادت ت�صكيلة »الن�رش الأ�صود« التوازن بعد الفوز الثمني الذي اإفريقيا املقررة يف 23 اأكتوبر املقبل اأمام الأهلي امل�رشي.القارية 
نقاط عن املت�صدر �صبيبة القبائل.

عي�سة ق. 



ا�سبانيا ت�سحق ويلز وديا
جنمها  اجلديد  مدربها  بقيادة  املتتالية  وانت�صاراتها  اجليدة  عرو�صها  اإ�صبانيا  تابعت 
دولية  مباراة  كارديف يف  4-1 يف  ويلز  م�صيفتها  �صحقت  اأنريكي عندما  لوي�س  ال�صابق 
ودية، وتدين ا�صبانيا بفوزها اىل مهاجم بر�صلونة املعار اىل بورو�صيا دورمتوند الأملاين 
األكا�صري الذي �صجل ثنائية يف الدقيقتني 8 و29، واأ�صاف القائد �صريجيو رامو�س   باكو 
ومارك بارترا الهدفني الآخرين، وهو الفوز الثالث تواليا لإ�صبانيا باإ�رشاف اأنريكي الذي 
ع�صية  من�صبه  من  اأقيل  الذي  لوبيتيغي  خلفا جلولن  املا�صي  جويلية  املهمة يف  ا�صتلم 
انطالق مونديال رو�صيا 2018، وا�صتهل اأنريكي م�صواره مع »ل روخا« بالفوز على اجنلرتا 
2-1 يف دوري الأمم الأوروبية، قبل اأن ي�صحق كرواتيا 6-0 يف اجلولة الثانية، وت�صت�صيف 
للم�صابقة  الثالثة  اجلولة  ا�صبيلية يف  يف  املقبل  الثنني  الثالثة  الأ�صود  منتخب  ا�صبانيا 
اأ�صا�صي خ�صو�صا  اأكرث من لعب  ا�صبانيا املباراة يف غياب  القارية اجلديدة. وخا�صت 
ثنائي ريال مدريد اي�صكو ب�صبب عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية وداين كارفاخال 
ب�صبب الإ�صابة، بالإ�صافة اىل دييغو كو�صتا مهاجم اأتلتيكو مدريد الذي اأ�صيب يف املباراة 
انريكي  واأ�رشك  املا�صي،  الأربعاء  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  البلجيكي  بروج  كلوب  �صد 
الفريق الرديف يف ظل اإبقائه على �صريجيو بو�صكت�س وماركو ا�صين�صيو وتياغو الكانتارا 
اغلب عنا�رشه من  ويلزي  الفوز على منتخب  البدلء فلم يجد �صعوبة يف  على مقاعد 
الدرجة الثانية يف اجنلرتا با�صتثناء لعب و�صط ار�صنال اآرون رام�صي واأمام ناظري جنمه 

وريال مدريد غاريث بايل امل�صاب. 
وحافظت ا�صبانيا على �صجلها اخلايل من الهزائم خارج قواعدها للمباراة 17 على التوايل، 
وبكرت ا�صبانيا بالت�صجيل عرب األكا�صري الذي ا�صتغل كرة من لعب و�صط اتلتيكو مدريد 
وعزز  هيني�صي،  واين  للحار�س  الت�صعني  الزاوية  يف  بيمناه  قوية  �صددها  نيغويز  �صاوول 
اثر كرة من  راأ�صية من م�صافة قريبة  الثاين ب�رشبة  بالهدف  رامو�س  ريال مدريد  قائد 
ركلة حرة انربى لها لعب و�صط ميالن �صو�صو ثم اأ�صاف األكا�صري هدفه ال�صخ�صي الثاين 
والثالث لال�صبان عندما ا�صتغل دربكة اأمام املرمى فتابع الكرة بيمناه من م�صافة قريبة 
على ي�صار هيني�س، تابعت ا�صبانيا اأف�صليتها يف ال�صوط الثاين وعززت تقدمها بهدف رابع 
�صجله مدافع بر�صلونة ال�صابق وريال بيتي�س مارك بارترا ب�رشبة راأ�صية اثر ركلة ركنية 
انربى لها �صو�صو، و�صجلت ويلز هدف ال�رشف بوا�صطة مهاجم برينلي الجنليزي �صام 
فوك�س ب�رشبة راأ�صية من داخل املنطقة اثر متريرة عر�صية من ديفيد بروك�س ا�صكنها 
يونايتد  مان�ص�صرت  حار�س  بديل  اريزابالغا  كيبا  الجنليزي  ت�صل�صي  حار�س  ميني  على 

دافيد دي خيا.

 اإبراهيموفيت�ش يفكر 
يف العودة ملان�س�سرت يونايتد

اأجنلو�س  لو�س  فريق  لعب  اإبراهيموفيت�س  زلتان  العمالق  ال�صويدي  املهاجم  ر  يُفِكّ
جالك�صي الأمريكي، يف العودة اإىل �صفوف فريقه ال�صابق مان�ص�صرت يونايتد، وقالت �صبكة 
اليونايتد  اإىل  العودة  يفكر يف  العمالق  ال�صويدي  املهاجم  اإن  اأم�س  العاملية   »ESPN«
وياأمل  املو�صم،  نهاية  حتى  اإعارة  �صفقة  يف  املقبلة،  ال�صتوية  النتقالت  فرتة  خالل 
املهاجم ال�صويدي اأن ي�صاعد مدربه ال�صابق مورينيو يف الأزمة التي يعي�صها يف مان�ص�صرت 
يونايتد يف الوقت احلايل، حيث يعاين الفريق من قلة ت�صجيل الأهداف والنتائج ال�صلبية، 
وان�صم لعبون من الدوري الأمريكي اإىل الربميريليغ يف منت�صف املو�صم من قبل، مثلما 

فعل لندون دونوفان؛ حيث انتقل اإىل اإيفرتون وان�صم تيريي هرني لأر�صنال.
اإنرت ميالن، كما عمل  اأن عمل مع مورينيو عندما كان لعبًا يف  و�صبق للنجم ال�صويدي 
ا، ويقول اإبراهيموفيت�س: »ملاذا مورينيو رجل خا�س لأنه  معه يف مان�ص�صرت يونايتد اأي�صً
قبل كل �صيء �صخ�س لديه عقلية الفوز، اإنه يفعل كل �صيء من اأجل الفوز«، واأ�صاف: »اإنه 
يعرف كل �صيء ويقراأ املباراة جيدا، اإنه يتالعب بعقول لعبيه، اأتذكر عندما جاء لالإنرت 
يف املرة الأوىل، جعل كل الالعبني يعطون 200%، لي�س للنادي اأو للفريق بل من اأجله«، 
واختتم: »هذا يجعله مميًزا جًدا بالن�صبة يل، اأتذكر كيف عملت مع فابيو كابيلو كان قا�صًيا 

ومن�صبطا، اأما مورينيو فلديه �صخ�صية اأخرى خمتلفة«.

اإنرت ميالن يجني ثمار التاألق الأوروبي
يعي�س اإنرت ميالن فرتة جيدة حالًيا، بعدما متكن من العودة للم�صار ال�صحيح حمقًقا 6 
ال�صدد، ذكرت  اأوروبا والدوري الإيطايل، ويف هذا  اأبطال  انت�صارات متتالية، يف دوري 
النادي  خزانة  دخلت  يورو  مليون   54 اأن  الإيطالية  �صبورت«  ديللو  »لغازيتا  �صحيفة 
موؤخًرا، واأو�صحت اأن اإنرت ح�صل على 44.3 مليون يورو من دوري الأبطال، مبا يف ذلك 
 10 على  النرياتزوري  كما ح�صل  البطولة،  له يف  مباراتني  باأول  والفوز  امل�صاركة  ر�صوم 
ماليني يورو متثل عوائد تذاكر املباريات اخلم�س التي لعبها مبعقله منذ انطالق املو�صم 

اجلاري.

الربتغال تتغلب على بولندا دون رونالدو

وا�صل املنتخب الربتغايل بدايته القوية يف دوري الأمم الأوروبية يف غياب جنمه كري�صتيانو رونالدو بفوزه الثمني على م�صيفه 
البولندي 3-2 يف �صورزوف حل�صاب اجلولة الثالثة من امل�صتوى الأول، وهو الفوز الثاين على التوايل للربتغال فعززت موقعها 
يف ال�صدارة بر�صيد 6 نقاط، فيما منيت بولندا بخ�صارتها الأوىل عقب تعادلها مع ايطاليا 1-1 يف اجلولة الأوىل، وكانت بولندا 
البادئة بالت�صجيل عرب مهاجم جنوى مت�صدر لئحة الهدافني يف الدوري اليطايل 9 اأهداف كري�صتوف بياتيك ب�رشبة راأ�صية 
من م�صافة قريبة اثر ركلة ركنية، واأدركت الربتغال التعادل عرب مهاجم ا�صبيلية ال�صباين اأندريه �صيلفا اثر تلقيه كرة عر�صية من 
بيتزي تابعها من م�صافة قريبة على ي�صار حار�س مرمى و�صت هام يونايتد الجنليزي لوكا�س فابيان�صكي، ومنح مدافع بولندا 
وموناكو الفرن�صي كميل غليك التقدم للربتغال عندما حاول اإبعاد كرة من اأمام رافا داخل املنطقة فتابعها باخلطاأ داخل مرمى 
منتخب بالده، وعزز جناح مان�ص�صرت �صيتي الجنليزي برناردو �صيلفا تقدم ال�صيوف بعد جمهود فردي رائع اأنهاه بت�صديدة قوية 
زاحفة بي�رشاه من خارج املنطقة على ميني احلار�س فابيان�صكي، وقل�س لعب و�صط فولف�صبورغ الأملاين الفارق لأ�صحاب 

الأر�س بت�صجيله الهدف الثاين بت�صديدة قوية على الطائر من حافة املنطقة على ميني احلار�س روي باتري�صيو.
وهي املباراة الثالثة التي يغيب فيها رونالدو، اأف�صل لعب يف العامل خم�س مرات عن �صفوف الربتغال بعد غيابه عن لقاءين يف 
�صبتمرب، و�صيفتقده زمالوؤه اأي�صا يف مواجهتي اإيطاليا يف 17 نوفمرب وبولندا يف 20 منه، اإ�صافة اإىل ودية �صد ا�صكتلندا يف 14 
من ال�صهر احلايل، وكان رونالدو طلب اإعفاءه للرتكيز على اأدائه مع ناديه اجلديد جوفنتو�س اليطايل الذي ان�صم اإىل �صفوفه 

�صيف العام احلايل من ريال مدريد الإ�صباين مقابل نحو 100 مليون يورو.

اأنقذ املهاجم الواعد كيليان مبابي منتخب ببالده فرن�صا من 
اخل�صارة اإمام �صيفته اي�صلندا بادراكه التعادل 2-2 يف املباراة 
الدولية الودية التي اأقيمت اأول ام�س يف غانغان.وكان املنتخب 
الأوىل  للمرة  اخل�صارة  اإىل  طريقه  العامل، يف  بطل  الفرن�صي 

ال�صيوف بهدفني عرب  اأي�صلندا، حيث فاجاأه  اأمام  تاريخه  يف 
بيكري بيارنا�صون وكاري اأرنا�صون، قبل ان يدفع مدربه ديدييه 
دي�صان مبهاجم باري�س �صان جرمان بعد دقيقتني مكان جنم 
اأتلتيكو مدريد ال�صباين اأنطوان غريزمان، وكان مبابي اأف�صل 
لعب واعد يف مونديال رو�صيا عند ح�صن مدربه لأنه ت�صبب 
يف الهدف الأول ملنتخب بالده والذي �صجله املدافع هوملار 
يدرك  اأن  قبل  بالده  منتخب  مرمى  يف  باخلطاأ  اإييولف�صون 

التعادل من ركلة جزاء يف الدقيقة الأخرية.
وقرر دي�صان الإبقاء على النجم الباري�صي على مقاعد البدلء 
على غرار نغولو كانتي وبليز ماتويدي خ�صو�صا وانه تنتظره 
قمة �صاخنة اأمام اأملانيا الثالثاء املقبل يف باري�س يف اجلولة 
الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، لكنه ا�صطر اإىل اإ�رشاكه يف 
التهديفي  �صجله  مبابي  ورفع  املوقف،  لإنقاذ  الثاين  ال�صوط 
مع منتخب بالده اإىل 10 اأهداف، وبات اأول لعب يف تاريخه 

ي�صل هذا احلاجز قبل بلوغه �صن الع�رشين.                  

مبابي ينقذ فرن�سا من �سدمة اأي�سلندية
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ريفالدو ين�سح هازارد
لالعبني، فاإذا كان يتاألق يف اإجنلرتا فاإنه ميكنه اأن ي�صبح اأف�صل يف اإ�صبانيا«. وينتهي عقد هازارد مع ت�صيل�صي يف 2020 وي�صعى اأعتقد اأن هازارد ميكنه اأن يلعب ب�صكل اأف�صل يف ريال مدريد اأكرث من اإجنلرتا، حيث متنح كرة القدم الإ�صبانية حرية اأكرب »قد  بعد رحيل رونالدو، هازارد موهوب جًدا، وي�صجل اأهداًفا كثرية، اإنه لعب رائع واأنا اأقدره ب�صكل خا�س«، واختتم: »براأيي يفكر يف التوقيع معه، خا�صة بالنظر لأداء املرينغي ال�صعيف يف الفرتة الأخرية ورغبة هازارد يف اللعب يف الربنابيو«، واأ�صاف: امللكي يتالءمان مًعا متاًما، وقال ريفالدو يف ت�رشيحات نقلتها �صحيفة »ذا �صن« الربيطانية اأم�س: »ينبغي على الريال اأن الإ�صباين، وحث ريفالدو، هازارد على ترك ت�صيل�صي، والنتقال اإىل ريال مدريد بالفرتة املقبلة، م�صيفا اأَنّ البلجيكي والنادي ن�صح الربازيلي ريفالدو لعب بر�صلونة ال�صابق البلجيكي اإيدين هازارد جنم ت�صيل�صي، ب�صاأن رغبته يف الن�صمام لريال مدريد 

البلوز لتمديده يف الفرتة احلالية.



 اإلي�سا يف خرب �سادم: االن�سحاب
 من اأنغامي ويوتيوب ورمبا روتانا

�أغانيها وكليباتها �سيتم �سحبها من  �أن جميع  �إىل  �ألي�سا  �للبنانية  �لفنانة  مّلحت 
�لذي  �لأمر  �ملو�سيقية،  و�خلدمات  �لإلكرتونية  �ملو�قع  جميع  عن  �لتد�ول 
�سدم متابعيها وقد يت�سبب بارتد�د�ت كبرية يف عامل �ملو�سيقى �لعربية. وكانت 
تلقتها  �لتي  �ملن�سور�ت  من  عدد  مع  �ملا�سية  �ل�ساعات  خالل  تفاعلت  �إلي�سا 
من  �مل�ستمعني  متكن  عدم  على  فيه  رّدت  تويرت،  على  �لر�سمي  ح�سابها  عرب 
من  �أغانيها  جميع  �سحب  ت�سهد  قد  �ملقبلة  �لأيام  باأن  �لأغاين،  �إىل  �ل�ستماع 
�لتد�ول على �لإنرتنت كي ت�سبح يف مكان و�حد ب�سكل ح�رصي. و�أعربت �لفنانة 
�ملا�سية  �ل�سنو�ت  على مدى  �أنها عملت  بخا�سة  يح�سل،  ما  �إز�ء  عن غ�سبها 
»يوتيوب«.  بينها  ومن  �لتو��سل  من�سات  �لفنية على  لأعمالها  �لرتويج  �أجل  من 
ويف �لتفا�سيل �لتي �رّصحت بها �ألي�سا، �ستعمل �رصكة روتانا على �سحب جميع 
�أغاين �لفنانني �ملتعاقدين معها عن كل �لتطبيقات، من بينها يوتيوب و�أنغامي 
لكي حت�رصهم يف مكان و�حد. و�إز�ء �لتطور�ت �لأخرية، �أكدت �ألي�سا �أنه يف حال 
�سارت روتانا بقر�ر �سحب �لأغاين من يوتيوب، فاإنها قد تقدم على ف�سخ �لعقد 

�ملوقع بينها وبني روتانا.

تو�سع روتانا
وكانت �رصكة »�ململكة �لقاب�سة« �لتابعة لالأمري �ل�سعودي �لوليد بن طالل �أعلنت يف 
بيان لها �سابقاً �أنها ��ستكملت �سفقة بقيمة مليار ريال ل�رص�ء �أ�سهم م�سدرة حديثاً 

من �رصكة »ديزر« �لفرن�سية �لعاملية خلدمات بث �ملحتوى �ل�سمعي عرب �لإنرتنت.
 ومن �ملقرر �رص�ء �أ�سهم يف ديزر عن طريق �رصكة �ململكة �لقاب�سة وجمموعة روتانا، 
 Deezer تطبيق  من خالل  �لديجيتال  �سوق  �إىل  لدخول  �لأخرية  ت�ستعد  حيث 
للمو�سيقى و�لذي �سيح�سل على �حلق �حل�رصي لعر�ض �لأعمال �ملنتجة من قبل 
�ل�رصكة. وعلى �لرغم من �لتهديد �لذي �أطلقته �ألي�سا باإمكانية ف�سخ عقدها يف حال 
مل يتم �ل�سماح لها باإبقاء �أغانيها مفتوحة �أمام معجبيها، �إل �أن �لعقود �لقانونية قد 
�أر�سيف �لأغاين  �أخذ  باإمكانها  �أنه يف حال تركت روتانا، لن يكون  تطالها، بخا�سة 
�خلا�ض بها بعيد�ً عن »�ململكة �لقاب�سة« كون �أن �لأعمال �لفنية مت �إنتاجها د�خل 

��ستديوهات روتانا �لتي ل تز�ل متلك �حلق �حل�رصي لها.
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 تامر ح�سني ي�ستعد ملغادرة م�سر 

لالطمئنان على اأحباله ال�سوتية
من�سور  وليد  �ملنتج  طماأن 
ح�سني  تامر  �لنجم  حمبي 
بعد  �ل�سحية،  حالته  علي 
�سحية  لوعكة  تعر�سه 
�إىل  نقله  ��ستلزمت  مفاجئة 
�إحدى �مل�ست�سفيات مبنطقة 

�ل�ساد�ض من �أكتوبر.
ح�سني  �إن   ، من�سور  وقال 
�أول  منزله،   �إىل  وعاد  بخري 
من  عدد�ً  و�سيجري  �أم�ض 
م�ساء  و�لأ�سعة،  �لفحو�سات 
وهناك  �خلمي�ض،  �ليوم 
خارج  ل�سفره  �حتمالية 

ملزيد  �جلمعة،  غد�ً  م�رص، 
حالته  على  �لطمئنان  من 

�ل�سحية، بح�سب قوله
�لر�سمية  �ل�سفحة  �أن  يذكر 
على  ح�سني  تامر  للفنان 
�أعلن  قد  بوك«  »في�ض 
�سحية  لوعكة  تعر�سه 
�إىل  نقله  ��ستلزمت  مفاجئة 
�إحدى �مل�ست�سفيات مبنطقة 
وذلك  �أكتوبر،  من  �ل�ساد�ض 
�أثناء ت�سجيل حلقة خا�سة من 
برنامج »�ساحبة �ل�سعادة« مع 

�لإعالمية �إ�سعاد يون�ض.   

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

رحيل االإيطايل األدو مانياتو عميد كورال االأوبرا امل�سرية

وهران  زهاء ثالثني فنانا يف مهرجان االأغنية الوهرانية

فنان جنوب اأفريقي ير�سم العامل كما يراه ذوو ق�سر النظر

لطفي بو�سناق يغّني يف لبنان �سد »�سفقة القرن« 

  �أكد زهاء ثالثني فنانا م�ساركتهم يف �لطبعة 
�ل 11  ملهرجان �لأغنية �لوهر�نية �ملنتظر 
�أوت �جلاري بوهر�ن،   �إىل 11  �إقامتها من 5 
من  كل  »ويعد  �ملنظمني.  لدى  علم  ح�سبما 
وبارودي بخدة ومعطي �حلاج  بوعلي  �سعاد 
من  �لقادر  عبد   وخالدي  يو�سف  وجهيدة 
�لوهر�نية  �لأغنية  يف  �لبارزين  �لنجوم  بني 
�لتظاهرة«،  هذه   يف  م�ساركتهم  �ملتوقع 
�ملهرجان  حمافظة  �أو�سحت  ح�سبما 
خليدة بن بايل خالل ندوة �سحفية ن�سطتها  
�فتتاح  مر��سم  و�ستقام  �لثقافة  مبديرية 
�جلهوي  بامل�رصح  �لثقافية  �لتظاهرة  هذه 
»عبد �لقادر  علولة« و�ست�سهد تكرمي خا�ض 
�لفنان  �لوهر�ين  �لغنائي  �لطابع  لعميد 

وفق   ،)1993-1921( وهبي  �أحمد   �لر�حل 
�لطبعة  هذه  �ستتميز  كما  �مل�سوؤولة  نف�ض 
�لفنية  للفرق  �أو�سع  مب�ساركة  �أي�سا  �جلديدة 
�لتي تن�سط يف  جمال �لأغنية �لبدوية و�ل�سعر 
من  �ملنظمون  و�أ�سار  )�مللحون(.  �ل�سعبي 
جهة ثانية �إىل �لهتمام �ملتز�يد �لذي يبديه 
�ملغنيون  �ل�سباب �لهو�ة لهذ� �حلدث �لفني، 
مرت�سحا   20 حو�يل  �إح�ساء  مت  �أنه  مربزين 
للم�ساركة يف هذ�  ت�سعة منهم  �ختيار  جرى  
برئا�سة  للتحكيم  جلنة  و�ستعكف  �ملهرجان 
�ملغنيني  هوؤلء  �أد�ء  تقييم  على  بكاي  باي 
�ملتناف�سني  لأح�سن  منح جو�ئز  يتم  �أن  على 
�لوهر�نية �سيقوده  �لأغنية  �أن جوق مهرجان 

قويدر بركان، ح�سبما �أ�سري  �إليه.

فيليب  �لفنان  لوحات  تتميز 
�إفريقيا  جنوب  من  بارلوو 
ير�سم  حيث  خا�ض،  باأ�سلوب 
�ملحيط  للعامل  عادية  م�ساهد 
ذوو  ير�ها  كما  ولكن  باملرء، 

ق�رص �لنظر.

�أ�سخا�سا  �لفنان  ير�سم  وعندما 
�أو  م�سيئة  �سو�رع  �أو  مباين  �أو 
غري  تكون  طبيعية،  م�ساهد 
و��سحة �ملالمح وكاأن �مل�ساهد 
ينظر �إليها من خالل زجاج مبلل. 
�لفوتوغر�يف  �لت�سوير  فن  ويف 

�ملوؤثر�ت  هذه  على  يطلق 
 ،»bokeh« م�سطلح  �لب�رصية 
و��سح«  و«غري  »غام�ض«  معناه 
�لفنان  ويقول  �ليابانية.  باللغة 
يف  يعي�ض  �لذي  بارلوو  فيليب 
مدينة كيب تاون بجنوب �إفريقيا 

�ملرئية  للم�ساهد  »ت�سكيلته  �إن 
تعد جمرد �آلية يدر�ض من خاللها 
�أي  خمتلفة،  طبيعة  له  جمال 
م�سهد غري عادي، حيث يبدو �أن 
�حلدود بني �لف�ساءين �لفيزيائي 

و�لروحاين تختفي«.

�سد  ب�سناق  لطفي  �لتون�سي  �ملطرب  غّنى 
يف  وذلك  �لقرن«،  بـ«�سفقة  يعرف  بات  ما 
م�رصح  وعلى  �للبنانية  �سور  مبدينة  مهرجان 
غنى  �للبناين،  �جلنوب  يف  »�ل�سقيف«  قلعة 
مل  �أو  قرعت  �إن  �لعودة  »�أجر��ض  بو�سناق: 
»فالعرب  �أي�سا:  �لعجلة«وقال  فلم  تقرع، 
باأخطر مرحلة وجميع حروفهم علّة.. �أغرتهم 
وبو�د  قلّة..  جموعهم  وبرغم  لكن،  كرثتهم 
�ل�سحكة  من  �ستموت  عربو�..  �إذ�  �لنمل 
�حلايل  �لع�رص  »ف�سليمان  �لنملة«وتابع: 
حرب  عن  وحديث  �ل�سلة..  ملء  يف  م�سغول 
لطفي  غنى  خمتلة«كما  قرن  �سفقة  �أو  كربى 

بو�سناق )64 عاما( عدة �أغان وطنية وعروبية، 
علما �أنه ��سطحب فرقته من تون�ض، وهم 13 
مقطع  يف  وقال  �لكور�ل.  من  و�ثنان  عازفا 
من  �أنا  �لعربي،  »�أنا  �جلمهور:  �إعجاب  �أثار 
�أنا  �حلياة،  على  �حلياة  نهاية  يف  �سي�سهد 
�لعربي عزيز �لروح يل فجر من �لأجماد، و�إذ� 
موجه  من  �سنعت  مبوجه،  طّوقني  �لبحر  ما 
طوق �لنجاة« و�أطلق بو�سناق �ألبوما حمل ��سم 
»لبنان«، وقال يف �أحد �أغانيه :«بحبك يا لبنان 
مهما  �سامد  لبنان  يا  بحبك  بجنون،  بحبك 
�سوت:  باأعلى  نادو�  �أحبابك  تون�ض  يكون، 

بحبك يا لبنان وبحبك بجنون«.

رحل �لثالثاء �ملا�سي ، �أحد �أهم 
�لأوبر�يل  �لغناء  يف  �ملخت�سني 
كور�ل  قائد  م�رص،  يف  و�لكور�ل 
�لإيطايل،  �لقاهرة،  �أوبر�  فرقة 
مع  �رص�ع  بعد  مانياتو،  �ألدو 

�ملر�ض.
ويعود م�سو�ر مانياتو �إىل 50 عاما 

�لعا�سمة  �إىل  قدم  حينما  م�ست، 
�لقاهرة  باأوبر�  وعمل  �مل�رصية 
و�سط  تقع  كانت  �لتي  �لقدمية 
�ملدينة بالقرب من ميد�ن �لعتبة 
�ل�سهري، ويف و�سط ما ي�سمى حتى 
�لأوبر�«  »ميد�ن  بـ  هذ�  يومنا 
مقر  عابدين،  ق�رص  من  بالقرب 

�حلكم قبل ثورة جوييلة 1952.
كانت �لأوبر� �ملهنة و�لهو�ية �لتي 
�ألدو مانياتو  كر�ض لها �ملاي�سرتو 
باأ�رصها،  وحياته  وجمهوده  وقته 
يقود  �أحد�  ر�أيت  �أن  �أذكر  فال 
�ألدو  �سوى  �لقاهرة  �أوبر�  كور�ل 
�لتي  �لأوىل  �للحظة  منذ  مانياتو 

�سيمفونية  �إىل  فيها  ��ستمعت 
»�لكور�لية«،  �لتا�سعة  بيتهوفن 
�لر�حل  �لأورك�سرت�  قائد  بقيادة 
�ل�سنو�ت  وحتى  �ل�سي�سي،  يو�سف 
هيئة  يف  ق�سيتها  �لتي  �لأخرية 
�مل�رصي  �لقومي  �لثقايف  �ملركز 

»د�ر �لأوبر� �مل�رصية«.

منها  ينبعث  بخيا�سيم  تنني  ي�سق 
يف  �ملاء،  د�خل  طريقه  �لدخان 
مهد  فيتنام  يف  يحدث  م�سهد 
�أكرث  م�رصح �لدمى �ملائية، وهو من 
لل�سياح  ��ستقطاباً  �لثقافية  �لأن�سطة 
يف �لبالد رغم �لمتعا�ض �لذي يثريه 
حمركو  وينتعل  �لفيتناميني.  لدى 
بال�سيادين  �خلا�سة  �لأحذية  �لدمى 
�لذي  �حلو�ض  لدخول  �لكو�لي�ض  يف 
برمتها،  �مل�رصح  م�ساحة  يحتل 
�لأخ�رص  �خليزر�ن  من  �ستار  وخلف 
يحرك  �ملتفرجني،  �أنظار  يقيهم 
دماهم  �ملياه  حتت  باأيديهم  هوؤلء 
خ�سبية  ع�سي  على  �ملو�سوعة 
طويلة. وي�سكل هذ� �مل�رصح مرجعاً 
�ملائية،  �لدمى  عرو�ض  �سعيد  على 
مهرجانات  ��ست�سافة  على  و�عتاد 
وبات  �لن�ساط  لهذ�  خم�س�سة  دولية 
�إلز�مية يف �أي زيارة �سياحية  حمطة 
�إىل فيتنام، ودر�ض �لفنانون �لعاملون 
�مل�رصح  كلية  يف  �لفن  هذ�  فيه 
و�ل�سينما يف هانوي �لتي ت�سم ق�سماً 

لتحريك �لدمى.

منط ق�س�سي

وتلتزم �لق�س�ض �لتي تُقدم منطاً ثابتاً 
�لقائمون عليها �خلو�ض يف  ويتجنب 
مو��سيع ت�ستفز نظام �حلزب �لو�حد 
بعر�ض  مكتفني  �لبالد،  �ل�سيوعي يف 
م�ساهد م�ستوحاة من �حلياة �لقروية 
و�لأ�ساطري �ملحلية بينها على �سبيل 
ملك  �سرية  �إىل  يتطرق  ما  �ملثال 

�أن  يتغلب على �لغز�ة �ل�سينيني. كما 
تغيري� طفيفا طر�أ على �سكل �لدمى 
متثل  �أنها  �ذ  �لوقت  مع  �خل�سبية 
كلها  وحيو�نات،  و�سيادين  قرويني 
و�لأخ�رص  و�لأحمر  بالذهبي  ملونة 
�للّماع ح�سب مدير م�رصح ثانغ لونغ، 
ت�سو لوونغ. ويو�سح ت�سو لوونغ: »ورد 
م�سلة  �أقدم  يف  �ملائية  �لدمى  ذكر 
�إىل  تاريخها  يعود  فيتنام  حجرية يف 
�إىل  �إ�سارة  يف  �سنة«،  �ألف  حو�ىل 
�إىل  �لعائدة  لينه،  ديني  �سونغ  م�سلة 
�لقرن �لثاين ع�رص، و�لتي عرث عليها 
�لبالد.  �سمال  يف  بوذي  معبد  يف 
�لأجيال  �ستح�رص  »عندما  ويقول: 
كما  �سريونه  �لعر�ض،  هذ�  �ملقبلة 

كان بن�سخته �لأ�سلية«.

جتارب يف كندا

�لذي  فييم  دينه  فام  �حلريف  ويقر 
يدوياً،  �لدمى  هذه  ت�سنيع  يو��سل 
قدرة  تدريجياً  يفقد  �لفن  هذ�  باأن 
بفعل  �لفيتناميني  لل�سباب  �جلذب 
تطور  يف  �لع�رص،  مع  متا�سيه  عدم 
�ل�سينية  �لأوبر�  �سهدته  ملا  مماثل 
وبقيت  بها  �لهتمام  �نح�رص  �لتي 
�لف�سوليني.  على  تقت�رص  متابعتها 
مع  عمل  �لذي  �حلريف  ويو�سح 
مع  �أطفال  كتب  لتكييف  ُمدر�سني 
�أنو�ع  »ثمة  �ملائية:  �لدمى  م�رصح 
جديدة من �لعرو�ض و�أي�ساً �لنرتنت، 
وهو ما ي�سعب �لت�سدي له«. ويحاول 

متحف �لعلوم �لتنية يف.
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الكاتب ال�صاب رفيق طيبي جلريدة الو�صط 

 ال �أ�ؤمن بكتابة ال تنب�ش 
يف جر�ح �حلياة

.      لو طلبت منك �أن تعّرف رفيق طيبي لقّر�ئنا ماذ� تقول ؟

حاوره / اأ . خل�صر . بن يو�صف 

منذ متى ع�صقت 
الكتابة ومتى كان 

اأول ن�ص لك ؟

منذ بداأت اأوىل املواجهات مع 
يف  قوبلت  حني  التعبري،  حرية 
طفولتي  �ضمن  كثرية  مواقف 
بطلب ال�ضمت اأو االجبار عليه، 
حاملة،  خواطر  اأكتب  كنت 
طفل،  تفكري  ب�ضاطة  ب�ضيطة 
االأطفال،  عن  قليال  خمتلف 
لالآخرين  وحمبا  ه�ضا  كنت 
بعيدا عن االأنانيات رغم عامل 
ال�ضن، تعلقت اأكرث بالكتابة مع 
الوقت وتعاظم املتاعب  تقدم 
النف�ضية، اأول ن�ص غري ر�ضمي 
الن�ص  االبتدائي،  يف  كان 

مبفهوم الن�رش كان �ضنة 2013

اأنت اليوم ب�صدد 
ا�صدار عملك الثالث 

وهو عبارة عن رواية  
، فاأنت تكتب وتبدع 
يف الرواية وال�صعر، 

هل هذا نتاج التمازج 
اأم ماذا ؟

الفرق جوهري بني كتابة ال�ضعر 
مقام  ال�ضعر  الرواية،  وكتابة 
كومة  ورا�ضخ،  طارئ  روحي، 
ترتجم يف  واأفكار  م�ضاعر  من 
ن�ضو�ص لها خ�ضو�ضياتها، اأما 
هند�ضي  عمل  فهي  الرواية 
القول  ال ميكن  وطويل.  معقد 
اأن  االأ�ضلح  بينهما،  مزج  اأنه 
من  حلظتني  امتالك  نقول 
خاللهما  من  اأنتج  ال�ضمو 
ن�ضو�ضا ال اأعرف قيمتها، لكن 

االأ�ضداء م�ضجعة عموما
ن�ص   257 اجلديد  ا�ضدارك  
يحاكي احلادثة االأليمة مبطار 
كيف   ،  2018 اأفريل  بوفاريك 
تبلورت يف ذهنك اأن ت�ضتح�رش 
وما   ، االأليمة   الواقعة  تلك 
قبل  و�ضعورك  اح�ضا�ضك  هو 
الأحداثها  تدوينك  وبعد  واثناء 

وا�ضتح�ضار م�ضاهدها ؟
ككل اجلزائريني، �ضعرت باأ�ضى 
عميق فور بث امل�ضاهد االأوىل 
كتب  ليلتها  االنفجار،  من 
والكتاب  ال�ضعراء  من  ع�رشات 
ن�ضو�ص عزاء، فكرت عميقا يف 
يوما  تريثت  احلادثة،  حماكاة 
كتابة  ثم �رشعت يف  يومني  اأو 
امل�ضودة االوىل للرواية، ن�رشت 
فقوبل  الفاي�ضبوك  الن�ص على 
وترحيب،  كبري  با�ضتح�ضان 
اجلماهريي  االهتمام  األهمني 
ت�ضامنا  كان  باحلادثة، 
احلواجز،  كل  جتاوز  مطلقا، 
االأول  بالن�ص  االعجاب  زاده 
اأو  ن�ضني  ن�رشت  )امل�ضودة( 
على  انغلقت  وتوقفت،  ثالثة 
دام  م�رشوعا  وجعلته  الن�ص 

اأربعة اأ�ضهر
الن�ص  حتول  وقد  حزنا  كان 
اأن  اأردته  هاج�ص،  اإىل  الحقا 
التي  االأرواح  مب�ضتوى  يكون 
مهمة  وهذه  ا�ضت�ضهدت، 

معقدة جدا

ماذا لو حدثتنا 
عن ف�صول الرواية 

ـ وكيف للواقع 
واالحداث ومتغرياتها 

اأثر وانعكا�صات ؟

ي�ضعب علّي احلديث عن ن�ص 
اجلمهور،  متناول  يف  �ضار 

ملحة  اعطاء  �ضاأحاول  لكنني 
عامة. الن�ص مق�ضم اىل �ضبعة 
ا�ضم  يحمل  ف�ضل  كل  ف�ضول، 
على  متواجدة  كانت  �ضخ�ضية 
منت الطائرة، منها االفرتا�ضية 
الن�ص  يبداأ  احلقيقية.  ومنها 
حلظة انفجار املحرك واعالن 
�ضت�ضقط،  اأنها  الطائرة  قائد 
يتجاوز  ال  الن�ص  يف  الزمان 
النف�ص  فيها  تذهب  دقائق،   5
حلظات  اأق�ضى  اإىل  الب�رشية 
املكبوت  عن  والتعبري  القلق، 
نف�ضي  تدفق  املاأمول،  وعن 
وروحي ال حدود له، مع ربطه 
املعطيات.  من  وكثري  بالواقع 
ال ميكنني اأن اأك�ضف كثريا من 
القارئ،  اأربك  قد  التفا�ضيل، 
الن�ص  الكت�ضاف  اأدعوه  الذي 

خالل االأيام القادمة
رفيق كتبت اإىل غاية اليوم ثالثة  
وكلها  امل�ضتوى  يف  اأعمال 
ونالت  باال�ضتح�ضان  قوبلت 
نف�ضك  ترى  اأال   ، القارئ  ثقة 
اأنك   257 االأخري  ن�ضك  بكتابة 

تكتب بهدف التاأريخ ؟
يل  التاأريخ  تق�ضد  كنت  اذا 
وال  يتجاوزين،  فهذا  ككاتب، 
بالن�ضبة  مهامي،  �ضمن  يدخل 
للحادثة  يوؤرخ  فهو   257 لن�ص 
للحظات  املتلقي  انتباه  ويثري 
غفل  يكون  قد  وو�ضعيات 
عنها حني ان�ضغل باحلزن على 
�ضتخلد  املحاكاة  ال�ضحايا. 
متناول  يف  وجتعلها  احلادثة 
بعيدا  اأدبيا  القادمة  االأجيال 

عن التقارير االإعالمية

ح�صب راأيك ما هو 
ال�صيء الذي يلعب 

دورا كبريا يف تنمية 
الفعل الثقايف ؟

لتاأ�ضي�ص  يحتاج  الثقايف  الفعل 
يجب  املدر�ضة،  من  ينطلق 
مرحب  جديد  عقل  يبنى  اأن 
حوار  من  البد  اآنيا  بالثقافة، 
وبناء  الفاعلني  بني  �ضامل 
اأر�ضية �ضلبة ينطلق منها العمل 
ومنفتح  ب�ضكل حمدث  الثقايف 
ال�رشكاء  كل  بني  تعاون  مع 
التاأزمات  لتجاوز  القطاع،  يف 
الفعل  يعرفها  التي  اخلطرية 

الثقايف يف �ضكله الر�ضمي

من هم الُكتاب الذين 
اتخذتهم كنموذج  اأو 
اخرتتهم كقدوة لك ؟

بيئات  من  ولكتاب  كثريا  اقراأ 
باموق  اأورهان  اأعترب  خمتلفة، 

كاتبا ملهما 

كيف هو توا�صلك مع 
املبدعني اجلزائرّيني 

والعرب ؟

الفاي�ضبوك يجعلنا على مقربة، 
كتاب  مع  دائم  ب�ضكل  اأتوا�ضل 
خارجها،  ومن  اجلزائر  من 
معهم  اأحتدث  ال  الذين  وحتى 
مع  اأتوا�ضل  مبا�رش،  ب�ضكل 

ن�ضو�ضهم وهذا االأهم

�صت�صارك يف ال�صالون 
الدويل للكتاب 

يف طبعته الثالثة 
والع�صرين كيف 
جتد هذا الف�صاء 

الت�صويقي للكتاب 
وللأعمال االأدبية 

يف اجلزائر وماهي 
اخلدمات التي يقدمها 

؟

الكتاب  يغيب  اأن  املوؤ�ضف  من 
طوال ال�ضنة، ويح�رش فجاأة يف 
�ضالون ال يتاح لكل اجلزائريني 
للم�ضافات  نظرا  ح�ضوره، 
ايجاد  و�ضعوبة  البعيدة 
معقول.  ب�ضعر  منا�ضبة  اقامة 
مهم  ثقايف  كحدث  ال�ضالون 
الدخول  نرهن  اأن  لكن  جدا، 
فهذه  ال�ضالون  يف  االأدبي 
على  ت�ضاوؤال  اأطرح  مغالطة، 
املجالت  هي  اأين   : م�ض�ص 
التي  ككل  االإعالم  وو�ضائل 
منفرد  ب�ضكل  لالأعمال  تروج 
ال�ضادرة  للكتب  وتخ�ض�ص 
حديثا فقرات وح�ض�ص لتعرف 
واملوجودة  غائبة  طبعا  بها، 
منها حمدودة وال ي�ضعها تغطية 
يقدم  املعر�ص  املوجود. 
خدمات للكتاب والقراء ب�ضكل 
عن  نتحدث  اأن  ويجب  ظريف، 
يدوم  حدث  عن  بعيدا  االأدب 

اأ�ضبوعا ومرة يف ال�ضنة

هل �صرنى رفيق 
يكتب يف اأجنا�ص 

اأدبية اأخرى كالق�صة 
واالأق�صو�صة 

واخلاطرة ... ؟

للق�ضة  بالن�ضبة  م�ضتبعد حاليا 
للخاطرة  بالن�ضبة  وم�ضتحيل   ،
مرحلة  فهما  واالأق�ضو�ضة 

والعودة اإليها تقهقر

ما هو طموحك على 
ال�صعيد ال�صخ�صي 

وعلى �صعيد الكتابة 
؟

اأكرث  اأكتب  اأن  بالن�ضبة للكتابة، 
بن�ص  ن�ص  كل  اأجتاوز  واأن 
اأف�ضل، على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي 
االآخرين  بحب  احتفظ  اأن 
بالتفوق  خالله  من  واأ�ضعر 

ب�ضكل م�ضتمر ومتجدد

هل حققت طموحك ؟

لي�ص بعد، يحتاج خلم�ضني �ضنة 
قادمة ، اأمتنى اأن اأعي�ضها كما 

اأ�ضتهي وت�ضتهي الكتابة

هل من م�صاريع 
م�صتقبلية ؟

�ضاأعلن  ثقافية  م�ضاريع  هناك 
املنا�ضب،  الوقت  يف  عنها 
ال�ضعر  اإىل  عودة  يل  و�ضتكون 

قريبا

هل لديك مواهب 
اأخرى غري الكتابة ؟

جربت التمثيل يف فرتة ما، ومل 
موهبة  لدي  لي�ضت  اليه،  اأعد 
ا�ضتغرقتني  الكتابة  ظاهرة، 

كليا

كلمة للقراء 
وللجريدة

�ضكرا لك، وجلريدة الو�ضط 
 ، الطيبة  الفر�ضة  على 
وحتية لقراء اجلريدة الذين 

ي�ضجعون منربا مميزا

�صوؤال معقد ومربك، يفرت�ص اأنني اأمتلك من ال�صفات ما يجعلني قابل 
للتعريف، اأعتقد اأنني فرد ب�صيط �صمن �صل�صلة ب�صرية تقوم باأدوار 
�صغرية جدا يف احلياة، رفيق طيبي، رجل مكلف مبهمة يف حدود 

موهبته وهي التعبري عن هواج�ص ب�صرية نت�صاركها يف ف�صاء معروف 
بكرثة املطبات، وحماولة بث ال�صعرية يف �صلوكات من ت�صلهم ن�صو�ص 

اأكتبها باإخل�ص.

عن دار »�صوؤال« اللبنانية للن�صر

�أ�ل ترجمة عربية«�أفر�خ �لوقو�ق« للكاتب �لر��سي �أناتويل بري�ستافكني 
ترجمة  اأول  للن�رش  اللبنانية  »�ضوؤال«  دار  �ضدرت عن 
بري�ضتافكني  اأناتويل  الرو�ضي  الكاتب  لرواية  عربية 
)1931-2008( بعنوان »اأفراخ الوقواق« برتجمة خريي 
جمهوال  بري�ضتافكني  اأناتويل  يكون  قد  ال�ضامن. 
الع�رشين،  رواياته  من  الرغم  على  العربي،  للقارئ 
الطبعات،  ع�رشات  يف  �ضدرت  التي  االأخرى  وكتبه 
وحملت له �ضهرة وا�ضعة، وبخا�ضة »ال�ضحابة الغافية 

و«اجلندي  القيامة«  و«قامت  اجلبل«  �ضدر  على 
وروايات  واالأخري«  االأول  اخلليقة  و«يوم  وال�ضبي« 
الوقواق«  »اأفراخ  بري�ضتافكني  رائعة  �ضدرت  اأخرى. 
قبل 30 عاما، لكنها مل تر النور يف ن�ضختها العربية اإال 
االآن، بف�ضل جهود ودعم دار »�ضوؤال« اللبنانية للن�رش، 
العراقي  ومعهد الرتجمة يف رو�ضيا. ويوؤكد املرتجم 
االأ�ضيلة  الرواية  هذه  اأن  ال�ضامن،  خريي  البارز 

الألك�ضندر  »اأرخبيل«  رواية  وجوه  عدة  من  ت�ضاهي 
لالآداب  نوبل  جائزة  على  )احلا�ضل  �ضوجلينيت�ضني 
لعام 1970(، بل رمبا هي خط ممتد يكمل رائعة اأديب 
نوبل الرو�ضي ال�ضهري، فبينما تتناول »اأرخبيل غوالغ« 
املخ�ض�ضة  االعتقال  مع�ضكرات  يف  االإن�ضان  معاناة 
ال�ضغار  معاناة  عن  الوقواق«  »اأفراخ  حتكي  للكبار، 
مع�ضكرات  من  ن�ضخة  لالأحداث، متثل  اإ�ضالحية  يف 

الكبار. يكمن الفارق بينهما يف اأن كتاب �ضوجلينيت�ضني 
ثالثة  يف  �ضخمة،  تاريخية  اأدبية  مدونة  عن  عبارة 
جملدات، تقوم على ر�ضائل واإفادات من 257 �ضجيناً، 
متتد  بينما  للموؤلف،  �ضخ�ضية  جتربة  اإىل  وا�ضتنادا 
البناء  حمكمة  املوؤثرة،  املثرية،  بري�ضتافكني  رواية 
عرب 340 �ضفحة من االأحداث التي ال ميكننا التحقق 

مما اإذا كانت حقيقية اأو من خيال املوؤلف.
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ال�صادر حديثا عن دار ميم للن�صر وامل�صارك يف �صيال 23

وحيد بن بوعزيز يتطرق لبدايات 
الهم النقدي يف كتاب »جدل الثقافة«
�صدر حديثا عن دار ميم للن�صر يف اجلزائر كتاب جديد للكاتب وحيد بن بوعزيز   يحمل عنوان :« 
جدل الثقافة« ... مقالت يف الآخرية والكولونيالية والديكولونيالية  حيث �صيدخل هذا املوؤلف 

يف  املعر�ض الدويل للكتاب باجلزائر يف �صيال 23  وعليه �صيكون مرجعا اأ�صا�صيا ملختلف الباحثني لفهم 
العديد من الق�صايا املت�صعبة التي  يزيح عنها اللب�ض هذا الكاتب عرب  التطرق  ل�صرية فرانز فانون 
م�صلطا ال�صوء على اأقوال ومقاربات العديد من ال�صخ�صيات  كاإدوارد �صعيد و طبيب احل�صارة مالك 
بن نبي  وحممد ديب وم�صطفى ل�صرف ، و ماريا بينيديتا با�صتو وهومي بابا وتزيفيطان تودوروف  

واأمربتو اإيكو ولوي برتران و اإتيني ون�صرالدين دينيه و اأوجني دوما�ض.

حكيم مالك
 

مقاربات يف اأعمال 
م�صطفى ل�صرف، 

البنابية ، و�صرية فرانز 
فانون

 
ويتناول الكاتب  يف »جدل الثقافة« 
 ، الكولونيالية  مابعد  الدرا�سات 
ما  والتحريف  ال�سامتة  املرجعية 
بعد احلداثي اإ�سافة لفرانز فانون 
 ، الكولونيالية  بعد  ما  والدرا�سات 
تطرق  كما  والتحريف  اال�ستثمار 
فانون  فرانز  ل�سرية  بوعزيز  بن 
ورهانات  ال�سريذاتي  امليثاق   ،
وفانون  الكولونيالية  بعد  ما 
للهوية  جتاذب  بابا  وهومي 
كولونيايل  مابعد  فكر  يف  وجدل 
وترجمة  با�ستو  بينيديتا  ماريا 
هذا  و�سلط  بوعزيز  بن  وحيد 
�سد  الكتابة  على  ال�سوء  االأخري 
بعد  ما  النقد  بني  االإمرباطورية  
الفكر  وديكولونيالية  الكولونيايل 
اأعمال  يف  مقاربات  ت�سمل  والتي 
اأي�سا  تطرق  و  ل�رشف  م�سطفى 
قراءة  عن  عبارة  وهي  للبنابية 

وبراديغم  الكولونيالية  مابعد 
الهجنة  براديغم  مقابل  الهوية 
ما  الن�ص  كلعبة حرة يف  والتنا�ص 
ملحمد  �سيمورغ  الكولونيايل  بعد 
دونريفال  جريار  ورحلة  ديب 
�سحر  وانق�ساع  توا�سل  اأزمة   ،
دوما�ص  اأوجني  واجلرنال  ال�سوق 
منطق املقاومة ومنظورية االآخر 
اال�ست�رشاق  :نهاية  برتران  ولوي 
والطنجي  ولوتي  الرومنة  وظاهرة 
الطباقية  القراءة  ممكنات وحدود 
وكينونة اجل�سد اأو االآخر كمو�سوع 
دينيه  ن�رشالدين   / اإتيني  رغبة 
ليكون ختامها م�سك مع ال�سوراتية 
اأم  توا�سلي  ...عقل  املقلوبة 

مو�سة ما بعد كولونيالية ؟.

املنجز النقدي العربي 
مير حاليا مبنعطفات 

نقدية

 ويوؤكد  املوؤلف وحيد بن بوعزيز 
مير  العربي  النقدي  املنجز  اأن 
؛  نقدية  منعطفات  بعدة  حاليا 
اإىل  يدعو  راأيا  يعتقد  من  فهنالك 
التاأ�سيل وجتاوز االآخر الذي نخر 

عن  تاريخيا  العربية  االأمة  ج�سد 
عن  ومعرفيا   ، اال�ستعمار  طريق 
على  عقله  كونية  فر�ص  طريق 
يطالب  .وهنالك من  العامل  جميع 
مبراجعة م�سائل احلداثة وم�ساءلة 
مراجع ما بعد احلداثة من منظور  
ال  العمق  يف  ولكن  �سكال  نقدي 
يقف مبناأى عن  الطرح  يكاد هذا 
املو�سة وم�ستجداتها ؛لهذا �سنجد 
احلالية  اخلطابات  من  الكثري  يف 
اجلري وراء كل حيثية لكي ت�سبح 
العربي  املثقف   / املفكر  اأ�سالة 
جديد   كل  وراء  باجلري  مرهونة 
معتربا اإن كل حماولة للتاأ�سيل يف 
�سباق  مبثابة  تعد  احلايل  الوقت 
يف  تتاآكل   ، و�سول  نقطة  بدون 
جهده القوى وت�ستنفذ يف م�سافاته 
لتحديد  حماولة  وكل   ، الطاقات 
الثقافة من باب التقليعات �ستوؤدي 
اإىل املزيد من التعقيدات ، بحيث 
ال�رشاعات  من  الكثري  �ستتوالد 
موؤكدا   ، ورائها  من  طائل  ال  التي 
ن�سب  ن�سع  اأن  البد  اأنه  املوؤلف 
وردت  التي  املقولة  دائما  اأعيننا 
اإيكو  اأمربتو  روايات  اإحدى  يف 
ت�سبح  الغايات  ن�سيع  حينما   «  :
الو�سائل املوؤدية اإىل هذه الغايات 

هي الغايات يف حد ذاتها !«.

متدد م�صاحة الثقافة 
الأنطولوجية وتالقحها 

مع الن�صو�ض

جدل   « كتاب  �ساحب  وت�ساءل   
الثقايف  النقد  ملاذا   « الثقافة 
بوعزيز  بن  وحيد  ويجيب  ؟  اإذن 
اأنه  النقد  هذا  ميزات  من  اأنه 
فالن�ص  ؛  جدال  الثقافة  يرى 

حيث  من  الداللية  �سبكاته  تتطور 
 ، الثقافة   / العامل  على  انفتاحه 
م�سريا اأن الثقافة تتمدد م�ساحتها 
تالقحها  حيث  من  االأنطولوجية 
هذا  جتاوز  .لقد  الن�سو�ص  مع 
النقد املنظورية البنيوية املتعكزة 
كما   ، املنغلق  الن�ص  ن�سقية  على 
املحاوالت  كل  النقد  هذا  جتاوز 
الهومريية الرامية اإىل جعل الن�ص 
من  وحلظة  العامل   من  نافلة 

ان�سحاب الوجود.

الثقافة كحقل وميدان 
نقدي لالنفتاح على 

الفكر

غدت الثقافة حقال وميدانا نقديا 
يفتح الفكر على كل منتجات العقل 
املتجلية يف خطابات تبدو خمتلفة 
ولكن تعود كلها اإىل بنية) دينامكية 
فعالة(... .اأ�سبحت الثقافة جماال 
فيه  تنمحي  والتداخل  للتثاقف  
تعاف  التي  املتعالية  الهويات 
التاريخ ، لي�ص من قبيل امل�سادفة 
�ساكر  )دبي�ص  املفكرون  يبداأ  اأن 
تاأثيث  يف  تايلور(  و�سارل  ابارتي 
عليه   اأطلقوا  مفاهيمي  م�رشوع 
مات  لقد   ) الغرب  ترييف   ( ا�سم 
من  ينق�ص  العقل  وبداأ  الكوين 
وراح  املزيفة  وكونيته  غلوائه 
متحاورا  اأخرى  عقول  مع  يتكوثر 
مفهوما  وبانيا   ومتوا�سال  معها 
فكرة  على  يقوم  للحقيقة  جديدا 
الذي  العامل  اأن  مفادها  واحدة 
�سبقنا  معطى  لي�ص  فيه  نعي�ص 
ب�سدد  هوكيان  بل   ، الكينونة  اإىل 
التبنني والت�سري وتعي�ص الدرا�سات 
الكتاب   هذا  ثنايا   يف  املبثوثة 

والتي تربز بدايات الهم النقدي  ، 
مقوالت  من  االقرتاب  مت  فبعدما 
بلورها  املجال  هذا  يف  حمورية 
فرانز فانون واإدوارد �سعيد وهومي 
جتلت  تودوروف،  وتزيفيطان  بابا 
كنا  ن�سو�ص  يف  املعنى  جينات 
نقراأها وال نكاد نراها ب�سبب ثقل 
امل�سبقات النظرية اأو االجتماعية 

اأو التاريخية .

رابط التاريخ والنقد 
الثقايف يف الدرا�صات 

الكولونيالية
 

يف  الن�سو�ص  من  الكثري  وتوجد 
يربط  الثقافة«  جدل   « كتاب 
بينها رابط التاريخ ، لي�ص التاريخ 
التاريخ  ولكن  املا�سي  من  كحالة 
واحلوا�رش  احل�سور  يوؤجج  كغياب 
بن  وحيد  الكاتب  ي�ستعني  حيث   ،
مبقوالت  الكتاب  هذا  يف  بوعزيز 
املوزعة  الثقايف  النقد  كثرية حول 
لكي  الكولونيالية  الدرا�سات  يف 
الذي  اخلطري  املنعطف  نتح�س�ص 
مناذجنا  يف  اال�ستعمار  خلفه 
الرتكيز  مت  فلقد  وعليه  العليا  
الأنه   ) الرحلي  الن�ص   ( على  كثريا 
ي�سكل ج�سور التالقي يف حوار غري 
متكافئ وحتاول هذه الدرا�سات رد  
على  يقوم  الذي  للتوا�سل  االعتبار 
الندية ، الأن منطق التعايل والفوقية 
مما  اأكرث  مر�سية  حالة  يعك�ص 
الربابرة  حت�سري  رومان�سية  يعك�ص 
يف  جديد  جمال  خللق  ونابوليونية 

الدرا�سات  عليها  �ستطلق   ، العامل 
امل�سطلح  لالإمرباطورية  الناقدة 
الغرام�سي : التابع وبالتايل  لن تفهم 
يف  الكولونيالية  بعد  ما  الدرا�سات 
الثقافة( كحالة تروم  كتاب ) جدل 
جتاوز املا�سي  املرير دون اأخالق 
واالعرتاف   وامل�سوؤولية  االعتذار 
م�ستميتة  كحالة  �ستفهم  بل  
الزوايا  كل  يف  اال�ستعمار  لت�سفية 
منطق   من  انطالقا  اجلوانب  وكل 

مقاومة.

الكاتب وحيد بن بوعزيز 
يف �صطور ...

بوعزيز  بن  وحيد   اأن  العلم  مع   
حا�سل  جزائري،  واأكادميي  باحث 
العربية  اللغة  بق�سم  دكتوراه  على 
اأ�ستاذ  اجلزائر.  جامعة  واآدابها 
االأدب املقارن والدرا�سات الثقافية 
بجامعة اجلزائر 2.  ن�رش عدة كتب 
واأبحاث وترجمات، منها: » حدود 
اأمربتو  م�رشوع  يف  قراءة  التاأويل 
عن  ال�سادر   )2008( النقدي«  اإيكو 
 ( نا�رشون  للعلوم  العربية  الدار 
االختالف  ومن�سورات   ) اللبنانية 
بن  اأ�رشف  ولقد   ،) )اجلزائرية 
»ثقافة  كتاب  تقدمي  على  بوعزيز 
جمموعة  األفه  »الذي   املقاومة 
من االأكادمييني ، وله  كتاب »جدل 
االآخرية  يف  مقاالت  الثقافة« 
والديكولونيالية   والكولونيالية 
يف  للن�رش  ميم  دار  مع   2018 �سنة 

اجلزائر .

الكاتبة املغربية مرمي العلوي

»احلقيقة تخرج من فم احل�سان« بروح عربية ول�سان فرن�سي
حتت  لها  رواية  اأول  باإ�سدار 
من  تخرج  »احلقيقة  عنوان 
الكاتبة  تفاجئ  احل�سان«،  فم 
القراء  العلوي  مرمي  املغربية 
املغاربي  لالأدب  واملتتبعني 
املكتوب بالفرن�سية بعمل �رشدي 
الفت من حيث املو�سوع واالإيقاع 

وال�سخ�سيات واللغة.
وحظيت الرواية التي �سدرت يف 
اأوت املا�سي عن غاليمار )اإحدى 
الفرن�سية(  الن�رش  دور  اأعرق 
والنقاد،  االإعالم  باهتمام 
االأوىل  الالئحة  �سمن  واختريت 

جلائزة  املر�سحة  للروايات 
غونكور، وهي اأرقى جائزة اأدبية 
�سمن  تنتقى  مل  لكن  بفرن�سا، 
قبل  اأعلنت  التي  الثانية  الالئحة 

ت�سعة اأيام.
يف  ال�رشدية  املادة  وت�ستند 
عاهرة  يوميات  اإىل  الرواية 
مدينة  تعي�ص يف  ا�سمها جميعة، 
من  وتنحدر  البي�ساء،  الدار 
اأربعني  )نحو  بر�سيد  مدينة 
البي�ساء(  الدار  جنوب  كيلومرتا 
احلياة  يف  م�ساكل  وا�سطرتها 
البغاء  عامل  دخول  اإىل  الزوجية 

اأن  بعد  وابنتها  نف�سها  لتعيل 
هاجر زوجها اإىل اإ�سبانيا.

ويف خ�سم عالقاتها مع اأ�سخا�ص 
وعاهرات  الفئات،  خمتلف  من 
نف�سه  املنزل  يف  معها  يقمن 
هو  واحد  و�سيط  اإمرة  حتت 
نف�سها  جميعة  وجدت  احل�سني، 
مغربية  �سابة  مع  ات�سال  على 
تعي�ص يف هولندا، وتعتزم ت�سوير 
ظاهرة  عن  املغرب  يف  فيلم 

البغاء.
على  تطلق  اأن  جميعة  اختارت 
ال�سابة لقب »فم احل�سان«،  تلك 

اأ�سنانها  حجم  كرب  اإىل  بالنظر 
الدور  لتلعب  جميعة  واختريت 
الرئي�سي يف الفيلم، لتجد نف�سها 
من  تنتقل  و�سحاها  ع�سية  بني 
بكل  زبائن  عن  تبحث  ليل  فتاة 
الطرق اإىل ممثلة حتظى مبعاملة 
خا�سة �سمن فريق اإنتاج الفيلم.

على  تاأتي  جمملها  يف  والرواية 
كل  حتكي  وهي  جميعة،  ل�سان 
ويالحظ  واالأحداث.  املواقف 
اأنها  رغم  اليوميات  اأن  القارئ 
فاإنها  الفرن�سية  باللغة  مكتوبة 
ملا  حرفية  تكون  تكاد  ترجمة 

بالدارجة  الرواية  بطلة  تقوله 
املغربية، مع ما تنطوي عليه تلك 
وعمق  وحدة  جراأة  من  اللهجة 
وعفوية و�سدق يف التعبري. ويرى 
اأن  الفرن�سي  ميديارات  موقع 
من  تخرج  »احلقيقة  قراءة  متعة 
التداخل  يف  تكمن  احل�سان«  فم 
امل�ستمر يف منت الن�ص بني الروح 
العربية جلميعة من حيث الل�سان 
االجتماعي،  واالنتماء  والثقافة 
اختارته  التي  الفرن�سي  والل�سان 
لتكتب  اأداة  العلوي  الكاتبة مرمي 
وتد�سن  ال�رشدي  العمل  هذا 

جتربتها يف جمال الرواية. وقبل 
كانت  الرواية،  هذه  ت�سدر  اأن 
-وهي  عاما(   43( العلوي  مرمي 
تقيم حاليا يف نيويورك- �رشيكة 
ر�سا  اأحمد  االإعالمي  لزوجها 
جملتني  اإطالق  يف  بن�سم�سي 
النقدية  بالنربة  متيزتا  باملغرب 
لالأو�ساع ال�سيا�سية واالجتماعية، 
بالفرن�سية  كيل«  »تيل  وهما 
ت�سدر  كانت  التي  و«ني�سان« 
بالدارجة املغربية، وتوقفتا عن 

ال�سدور منذ عدة �سنوات.
وكالت  
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�صليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �صنف ُمف�صَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�صُّ

ي  �صارم، بل هي ت�صتهدف نظام حياة �صِحّ
ق التغذية ال�صليمة من خالل  و�صليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �صباح، على اأن ت�صَمّ الن�صويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�صمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�صحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�صتهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�صروي حتديد وقت يومّي للريا�صة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�صاطات ريا�صَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�صهر لوقت 
ر من الليل واال�صتيقاظ يف منت�صف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�صابة باأمرا�ض القلب 
اجلمعة  بريطانيا  يف  علماء  قال   
وال�صغوط  العمل  يف  الإجهاد  اإن 
احتمالت  تزيد  له  امل�صاحبة 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكري.
اأن  لندن  كلية  يف  باحثون  وك�صف 
على  �صلبا  توؤثر  العمل  �صغوط 
يف  الكيميائية  )التغيريات  الأي�ض 
الطاقة(،  توؤمن  التي  احلية  اخلاليا 
ارتفاع  اأعرا�ض ت�صمل  اإىل  يوؤدي  ما 
�صغط الدم وم�صتويات الكول�صتريول 
الوزن  اإىل  اإ�صافة  الدم  يف  وال�صكر 

الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�صاندول 
اأكرث من 10  اأجريت على  اإن درا�صة 
اآلف موظف مدين بريطاين اأظهرت 
اأنه كلما زاد الإجهاد يف العمل كلما 
زادت احتمالت الإ�صابة بالأعرا�ض 
املوؤدية اإىل الإ�صابة باأمرا�ض القلب 

معدلت  العلماء  ودر�ض  وال�صكري 
املدنيني  املوظفني  لدى  الإجهاد 
الع�رسين  ال�صنوات  مدى  على 
عوامل  اأي�صا  و�صجلوا  املا�صية، 
�رسب  مثل  احلياة  باأ�صلوب  خا�صة 
الأكل  وعادات  والتدخني  اخلمر 
وممار�صة الريا�صة وك�صفت الدرا�صة 
الإجهاد  يالزمهم  الذين  الرجال  اأن 
يف العمل تت�صاعف لديهم احتمالت 
اإىل  املوؤدية  بالأعرا�ض  الإ�صابة 
مع  مقارنة  اخلطرية،  الأمرا�ض 
ي�صعرون  ل  اإنهم  قالوا  الذين  اأولئك 

باإجهاد.
اأو�صت  الأمرا�ض  هذه  من  وللوقاية 
املوقع  على  املن�صورة  الدرا�صة 
الإلكرتوين للدورية الطبية الربيطانية 
بزيادة التدريبات الريا�صية وخف�ض 

الوزن والإقالع عن التدخني.

عالج ال�ص�ت اأمل للم�صابني ب�صرطان احلنجرة 
ك�صفت درا�صة طبية اأن اخل�صوع لعالج ال�صوت على مدار عدة اأ�صهر قد يح�صن قدرة ال�صخ�ض على الكالم عقب خ�صوعه للعالج من الإ�صابة 
ب�رسطان احلنجرة يف مراحله املبكرة والذي يوؤثر على احلبال ال�صوتية. وكانت اأبحاث �صابقة قد خل�صت اإىل نتائج متباينة حول تاأثري عالج 

ال�صوت عقب عالج الأورام التي ت�صيب احلنجرة. واختار فريق بحثي من املركز الطبي جلامعة فريي باأم�صرتدام املر�صى ب�صكل ع�صوائي ومت 
تق�صيمهم اإىل جمموعة تعالج لتح�صني ال�صوت وجمموعة اأخرى مل تتلق العالج وبالن�صبة للمجموعة التي تخ�صع لعالج ال�صوت فاإن املر�صى 

فيها خ�صعوا لأربع وع�رسين جل�صة على الأكرث مع الأخ�صائي يف علم التخاطب حيث مت الرتكيز على تدريبات ال�صوت والتنف�ض لتح�صني جودة 
ال�صوت وب�صكل عام فاإن املر�صى الذين خ�صعوا للعالج �صجلوا املزيد من التح�صن يف اأ�صواتهم مقارنة باملر�صى يف املجموعة الأخرى. كما 
مت ت�صجيل حت�صن يف بع�ض املقايي�ض الدالة على جودة ال�صوت مثل »الت�صنجات« ال�صوتية. ومن بني 177 مري�صا اقرتبوا من امل�صاركة يف تلك 

الدرا�صة لحظ الباحثون اأن غالبيتهم رف�صوا القيام بذلك.

ال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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لة يف �سرية النبِيّ  اآيات القراآن و قوانينه و�سننه متمِثّ
تكون  �أن  ال  عليكم  �أمتنى  �أنا  �إًذ�   
هذه �الأحد�ُث ق�ص�صاً ممتعة تُروى، 
ق�صة  باأنها  بها،  نتبارك  ق�ص�صاً  �أو 
ال،  �ل�صالم،  و  �ل�صالة  عليه  نبِيّنا 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء 
للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌس  �ل�صرية  يف 
تقل  �أمل   - �ل�صرية  �أي  �لكرمي- 
ِه�َصاٍم  بِْن  َعْن �َصْعِد  �ل�صيدة عائ�صة 
يِني  ْخِبِ لُْت َعاِئ�َصَة َفُقلُْت: �أَ َقاَل: �َصاأَ
َعلَيِْه   ُ �لَلّ لَّى  �صَ  ِ �لَلّ َر�ُصوِل  ُخلُِق  َعْن 
ُخلُُقُه  َكاَن   (( فقالت:   َو�َصلَّم؟ 
�لُْقْر�آَن ((  ] �لبخاري َعْن �َصْعِد بِْن 

ِه�َصاٍم[
 �إًذ� �لقر�آُن متلٌوّ و م�صاهد، م�صاهد 

بع�ُصهم  قال  لذلك   ، �لنبِيّ �صرية  يف 
جتاوز�ً: �لنبُيّ عليه �ل�صالة و �ل�صالم 
و  �لقر�آن،  �آيات  فكُلّ  مي�صي،  قر�آن 
كل قو�نني �لقر�آن، و كل �صنن �لقر�آن 
متمِثّلة يف �صرية �لنبِيّ عليه �ل�صالة 
��صتنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�صالم،  و 
و  قري�س  كفار  �ملوقف  هذ�  من 
�الأقوياء  �لرجال  قري�س،  زعماء 
بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين 
و  �جتمعو�  �لعربية  �جلزيرة  يف  و 
رو� و �أخذو� �حتياطات ودبَّرو� و  قَرّ
يَِكيُدوَن  �إِنَُّهْم  تعاىل:   قال  �ئتمرو�، 
َكيْد�ً * َو�أَِكيُد َكيْد�ً  ] �صورة �لطارق: 

16-15

 النوم وفاة موؤقتة
 و املوت نوم اأبدي :
 �أيها �الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س �لدين �أن 

ل �أن يقر�أ �آية  �الإن�صان �إذ� �أوى �إىل فر��صه يُف�صَّ
�لكر�صي ، وقد ذكر �لنبي عليه �ل�صالة و �ل�صالم 

يف بع�س �أحاديثه �ل�رشيفة �أنها �أعظم �آية يف 
�لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�صان كان 

ى  �إذ� نام توّفى �لل نف�صه ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ
�اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�صورة �لزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى �اْلأَنُْف�َس  �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل: �لل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َو�لَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�صورة 
�لزمر: 42[  فاالإن�صان حينما ينام يفقد 

�لوعي ، و يفقد �ت�صاله بالعامل �خلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك �أفعى 

، هناك م�صكلة ، هناك حريق ، هناك �صارق ، 
فاالإن�صان حينما ياأوي �إىل فر��صه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ �لَْقيُّوُم ]�صورة �لبقرة  ُ اَل �إِلََه �إِاَلّ ُهَو �ْلَ : �لَلّ
: 255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�صورة حمور 

هذ� �لدر�س ال على �أنه در�س تف�صري ، بل على 
�أنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه �لرجل �أنه �إذ� 
�أوى �إىل فر��صه يقر�أ هذه �ل�صورة �أو يقر�أ هذه 

�الآية �لتي �صميت باآية �لكر�صي ، وهي من �أعظم 
�لقر�آن �لكرمي .

 العبادات معللة
 مب�سالح اخللق :

�أيها �الأخوة �الأكارم، ال زلنا يف مو�صوٍع يت�صل �أ�صد 
�الت�صال بـ: »�صبل �لو�صول وعالمات �لقبول« �أال وهو 

�خل�صوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�صالح �خللق وقد بينت يف 
�للقاء �ل�صابق �أن هناك عباد�ت كما قال عنها �الإمام 
�ل�صافعي: معللٌة مب�صالح �خللق، و�أن هناك طقو�صاً 

من �صمات �لديانات �لو�صعية �الأر�صية، �لطقو�س 
حركاٌت، و�صكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ال معنى 

لها، بينما �لعباد�ت معللة مب�صالح �خللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �صورة �لتوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �أَْمَو�ِلِهْم �صَ
�الآية : 103[  ﴿ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ �ل�صِ
] �صورة �لبقرة [

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�صتغفار يف �آيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل �لل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�صتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�صالم - فع�صى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�صيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �لل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �صاأن كل �لب�رش، يذنبون �صاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�لل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل �لل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�صيطان، 

ويرحم �الإن�صان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �لل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع �لتائبني ب�صدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�صان �الأمل يف رحمة 

�لل، و��صتمر�أ �لذنوب، وظل �صائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �لل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �لل، 

ال ير�صاهم �لل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �لَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �لَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 
و�ال�صتغفار �لتي تهُبّ منها ن�صمات 

رحمة �لل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 
�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 

بل و�إبد�ل �لذنوب ح�صنات للتائبني 
�ل�صادقني يف توبتهم؛ �إِاَلّ َمْن تَاَب َو�آََمَن 

 ُ ُل �لَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ اِلً َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًر� َرِحيًما  �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن �لَلّ

]�لفرقان: 70.

العبادات معللة مب�سالح اخللق :

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

اجتماع 
االأ�سماء 
 احل�سنى 
يف لفظ 

اجلاللة :

�أيها �الأخوة ، »�لل« َمن   
 : �لعلماء  بع�س  قال  ؟ 
وقال   ، �لذ�ت  على  َعلٌَم 
على  علَم   : بع�صهم 
كلمة   ، �لوجود  و�جب 
عندنا  و   ، ��صم  �أي  علم 
يف �للغة ��صم �لعلم ، علَم 
على و�جب �لوجود ، �أن 
يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل 
�أن  م�صتحيل   ، وجود 
من  �أكب  �جلزء  يكون 
�لكل ، ي�صتحيل �أن يكون 
 ، �أبيه  من  �أكب  �البن 
م�صتحيلة  �أ�صياء  هذه 
�ملمكنة  �الأ�صياء  �أما   ،
 ، فممكن  �لل  �صوى  ما 
وممكن  يكون  �أن  ممكن 

�أالَّ يكون ، و�إذ� كان على 
ما  غري  على  �أو  هو  ما 
�لوجود  �أما و�جب   ، هو 
�إنه  وجوده  من  بد  فال 
�لل ، فكلمة » �لل » علم 
 ، �لوجود  و�جب  على 
�الأ�صماء  �صاحب  و�لل 
ُجمعت   ، كلها  �ل�صنى 
كلها  �ل�صنى  �الأ�صماء 

قلت  فاإذ�   « �لل   « يف 
يا  رحيم  يا  �أي   ، �لل  يا 
جبار  يا  غني  يا  قوي 
�إذ�   ، علُيّ  يا  منتقم  يا 
�الأ�صماء  �لل  يا   : قلت 
يف  جمتمعة  �ل�صنى 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو 
علم على �لذ�ت ، �أو علم 
على و�جب �لوجود ، هل 

�صمعتم يف �الأر�س كلها �أن 
جهة ت�صتطيع �أن ت�صمي نف�صها 
طبعاً   ، م�صتحيل  ؟  �لل«   «
�إميانهم  من  بد�فع  �ملوؤمنون 
�لكفار  �أما   ، ربهم  تعظيم  و 
و�مللحدون فال يجروؤون على 
هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم 
الأن   ، منهم  �صينتقم  �لل  �أن 
�لكفر   ، �أ�صياًل  لي�س  كفرهم 

يف  هم   ، �صطحي  �الإلاد  و 
ي�صهدون  �أنف�صهم  �أعماق 
تَُكْن  مَلْ   ﴿   : موجود  �لل  �أن 
َرِبّنَا   ِ َو�لَلّ َقالُو�  �أَْن  �إِاَلّ  ِفتْنَتُُهْم 
]�صورة   ﴿ ِكنَي  ُم�رْشِ ُكنَّا  َما 
تعاىل:  �الأنعام: 23[ قال 
َكَذبُو�  َكيَْف  �نُْظْر   ﴿
]�صورة  �أَنُْف�ِصِهْم﴿  َعلَى 

�الأنعام: 24[ 

اأيها االأخوة االأكارم، ال زلنا يف 
مو�صوٍع يت�صل اأ�صد االت�صال بـ: 

القبول"  وعالمات  الو�صول  "�صبل 
اأال وهو اخل�صوع.

 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح 
اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق 

اأن هناك عبادات كما قال عنها 
االإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح 

اخللق، واأن هناك طقو�صًا من 
�صمات الديانات الو�صعية 

االأر�صية، الطقو�س حركاٌت، 
و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ال 
معنى لها، بينما العبادات معللة 
مب�صالح اخللق ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم 

يِهْم ] �صورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �صَ
َها اَلِّذيَن  التوبة االآية : 103  يا اأَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ
ُقوَن   َعَلى اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] البقرة  ] �صورة 

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

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

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

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

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

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

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

املدمرة للف�صل واالآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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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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اأزاحت �سيفروليه ال�ستار عن كروز 
حمدثة  بخارجية  اجلديدة   2019
للمق�سورة..  متعددة  وحت�سينات 
�سيدان  بن�سختي  ال�سيارة  وتتوفر 

وهات�سباك عند الطرح.
كروز 2019 ح�سلت على م�سابيح 
جديدة  وخيارات   LED خلفية 
نظام  اإىل  بالإ�سافة  للعجالت، 
الرتفيهية  للمعلومات  جديد 
 7 بطول  مل�سية  عر�ض  ب�سا�سة 
بالواي  الت�سال  ومزايا  بو�سة 
الآن  امل�سرتين  باإمكان  كما  فاي، 
يف  بعد  عن  اجلو  �سوابط  تغيري 
ن�سخ LT وبرميري، مع اختيار لون 
ح�سل  وقد  للمق�سورة..  جديد 
موديل اخلم�سة اأبواب على ن�سخة 

LS جديدة.
حزمة  اأي�سا  �سيفروليه  واأ�سافت 
وا�سعة من اأنظمة م�ساعدة ال�سائق 

حارة  تغيري  اأثناء  التنبيه  مثل 
النقطة  من  والتحذير  الطريق 
التحذير  ونظام  العمياء  اجلانبية 
الأمامي،  ال�سطدام  من  املبكر 
امل�ساة  مرور  عند  الطوارئ  وكبح 
على  وم�ساعدة  ال�سيارة،  اأمام 

مل  املحركات  خيارات  الركن. 
كروز  لتتوفر   ،2019 تتغري ملوديل 
اجلديدة مبحرك برتويل �سعة 1.4 
لرت بقوة 153 ح�سان اأو اآخر ديزل 
ح�سان،   137 بقوة  لرت   1.6 �سعة 
بناقل حركة يدوي ب�ست �رسعات 

اأوتوماتيكي  واآخر  قيا�سي  ب�سكل 
اختياري  ب�سكل  �رسعات  ب�ست 
واأوتوماتيكي  البرتويل،  للمحرك 
ملحرك  �رسعات  بت�سع  اختياري 
اجلديدة  كروز  و�ست�سل  الديزل.. 

لالأ�سواق قبل نهاية العام احلايل.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�صهرية

ن�صائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�صيف

اجتذاب جيل  قررت �رسكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رسية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
الأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  والآ�سيوية  والأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�سيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�ض الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ض 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ض حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء الأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�سمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ض  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�سافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ساء،  ال�سباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  اأو  �ساعة 
لل�سماح  الواقية  املالب�ض  خلع 
الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رسب 
والبتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رسوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ساكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer صيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

مر�صيد�س ترغب يف التعاون مع جيلي يف ال�صني

عن  �سيفروليه  �رسكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
الأغرا�ض  متعددة  الريا�سية 
ال�رسكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�سافة  الأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رسعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
الأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 

باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن الأ�سعار.

املالكة  داميلر  وافقت 
مناق�سة  على  ملر�سيد�ض 
ال�سني  يف  التعاون  خطط 
مع رئي�ض جيلي، يل �سوفو، 
موؤخرا  اأ�سبح  والذي 
ال�رسكة  يف  م�ساهم  اأكرب 

الأملانية.
زيت�سه،  دييتري  اأ�سار  وقد 
لداميلر،  التنفيذي  املدير 
اإىل  اأخرية  ت�رسيحات  يف 

يل  مع  “املحادثات  ان 
اإىل  مثمرة  كانت  �سوفو 
الآن، حيث  حد كبري حتى 
ا�ستثماره  جعل  يف  يرغب 
الأمد،  طويل  داميلر  يف 
ا�سرتاتيجيتنا  يدعم  كما 

الناجحة”.
“ال�سني  زيت�سه:  واأردف 
لذا  لنا،  �سوق  اأهم  هي 
اأكرب  مع  بالتعاون  نرحب 

م�ساهم فينا حول خططنا 
يف ال�سني”، مع ذلك حذر 
زيت�سه من �رسورة احلفاظ 
مع  الوثيقة  العالقة  على 
ال�سيني  ال�رسكة  �رسيك 
وعدم   ،BAIC احلايل، 
العالقة يف  بهذه  الإ�رسار 
اأي تعاون م�ستقبلي مع يل 

�سوفو.
اأعلن  �سوفو  يل  اأن  ويُذكر 

حل�سة  تكوينه  عن  موؤخرا 
 %9.7 بن�سبة  �سخمة 
بقيمة  داميلر  اأ�سهم  من 
حيث  دولر،  مليار   8.6
ت�ستهدف جيلي ال�ستفادة 
الكهربائية  التقنيات  من 
مع  خا�سة  ملر�سيد�ض، 
ملبيعات  داميلر  حتقيق 
قيا�سية موؤخرا ورواج غري 

م�سبوق ملوديالتها.

تدابري مهمة عند ال�صفر بال�صيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف والإجازات اأ�سارت منظمة الفح�ض الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ساءة عند النطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً لأن حمولة �سندوق الأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ض من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رسورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�سياء  و�سع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�سفل  الثقيلة يف  الأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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م�سنجر في�س بوك 

�سي�سيف خا�سية حذف 
الر�سائل لدى اجلميع

حذفت في�س بوك ر�سائل مديرها 
التي  زوكربريغ  مارك  التنفيذي 
اأجهزة  من  م�سنجر  عرب  اأر�سلها 
اخلدمة،  تلقوا  الذين  املدراء 
وهذه خا�سية غري متاحة للجميع 
ال�رشكة تقدميها  تعتزم  لكن  بعد، 
خالل  الحق  وقت  يف  للجميع 
ميزة  �ستظهر  القادمة  االأ�سهر 
حذف الر�سالة املر�سلة من جهاز 

في�س  م�سنجر  على  امل�ستخدم 
وات�ساب.  مع  احلال  هو  كما  بوك 
التي  الطريقة  نعلم  ال  لكن 
م�سابهة  كانت  اإن  بها  �ستنفذها 

لها اأم ال.
حذف  ميكن  حالياً  تعلمون  كما 
الر�سالة املر�سلة عرب وات�ساب من 
مكانها  يبقى  لكن  املتلقي  جهاز 
ر�سالة  هناك  كان  اأنه  يظهر  اأثر 

ومت حذفها بعد اإر�سالها.
ت�سمح  وات�ساب  كانت  وبداية 
باإجراء ذلك خالل 7 دقائق فقط، 
لكن الحقاً تو�سعت الفرتة الزمنية 
ومن  كاملة.  �ساعة  عن  لتزيد 
بوك  في�س  تك�سف  اأن  املحتمل 
الحقاً املزيد من التفا�سيل حول 

اآلية امليزة على م�سنجر.
في�س  م�سنجر  اأن  بالذكر  اجلدير 

املحادثة  خا�سية  لديه  بوك 
التي  تيليغرام  غرار  على  ال�رشية 
فرتة  بتحديد  للم�ستخدم  ت�سمح 
الر�سائل  يتم حذف  بعدها  زمنية 
بالكامل وال ميكن الو�سول اإليها ما 
اخل�سو�سية،  من  باملزيد  ي�سمح 
لكن ماذا لو اأردت حذف ر�سالة اأو 
اأكرث ولي�س كافة ر�سائل املحادثة؟ 

هذا ما تنوي في�س بوك تقدميه.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر االأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل االإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق واالبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
االتفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة االأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�س 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�سني 
عن  ف�ساًل  ا�سو�س  و  �ساومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�سابيع 
اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول  ال�رشكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رشا�سة كما تقول 

التقارير .
�رشكة  فاإن  امل�سدر  وبح�سب 
هاتف خم�س�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون 

االألعاب املوجودة حالياً يف االأ�سواق  
�ستعزز  القوي  العتاد  عن  ف�ساًل 
الهاتف  هذا  ح�سور  من  هواوي 
ت�ساعد على منح  ر�سمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�ستخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�سف  �سيتم  الهاتف  امللحقات 
�سدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�سحبة  �سيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
االأخري  الربع  الك�سف عنه يف  �سيتم 

من ال�سنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج الأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�ستخدمني الحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع االفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل االفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�سي.



كما ا�ستقبلت اجلامعة عرب خمتلف كلياتها 
الطلبة الأجانب الذي بلغ تعدادهم حوايل 
300 طالب جامعي كما بلغ تعداد اأ�ساتذة 
املنا�سب  وعدد  اأ�ستاذا   37 الطب  كلية 
 152 الثالث  الطور  للدكتوراه  املخ�س�سة 
خمتلف  من  املتناف�سني  للطلبة  من�سب 
اجلامعة  مدير  وقال  هذا  الوطن  وليات 
اجلامعيني  الأ�ساتذة  تكوين  وبخ�سو�ص 
ا�ستفادوا  م�ساعد  اأ�ستاذ   700 قرابة  اأن 
من  اأزيد  مدار  على  نوعي  تكوين  من 
اجلامعة  مدير  اأعلن  كما  �سنوات  ت�سع 
الإداريني  �سلك  لتكوين  التح�سري  عن 
وروؤ�ساء الأق�سام وكل امل�سوؤولني مبختلف 
م�سالح واإدارات اجلامعة م�سريا اإىل نتائج 
التكوين  هذا  بف�سل  حت�سيلها  مت  هامة 
وبخ�سو�ص  الب�رشية  للموارد  النوعي 

ال�سق الجتماعي للأ�ستاذ اجلامعي اأ�سار 
 250 ح�سة  اأهمية  اإىل  م�سطفى  بلحاكم 
والتي  اجلامعيني  للأ�ساتذة  وظيفيا  �سكنا 
تندرج يف اإطار برنامج رئي�ص اجلمهورية 

على  وظيفي  �سكن   70 توزيع  ينتظر  اإذ 
ا�ستكمال  بعد  الباحثني  الأ�ساتذة  
الطعون  بدرا�سة  تت�سل  التي  التحقيقات 

املودعة.

م. �أمني  

مدير جامعة م�صتغامن �لربوفي�صور بلحاكم م�صطفى  

جنحنا يف تكوين قر�بة 700 �أ�ستاذ جامعي
ك�صف مدير جامعة عبد �حلميد بن بادي�س �لربوفي�صور بلحاكم م�صطفى عن ع�صرين 

م�صروع دكتور�ه �لطور �لثالث مت قبلوه على م�صتوى وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
ويف ندوة �صحفية برئا�صة �جلامعة ��صتعر�س مدير �جلامعة و�قع و�أفاق �لتكوين �جلامعي 

�إذ بلغ تعد�د �لطلبة �مل�صجلني حو�يل �لو�حد و�لثالثني �ألف طالب جامعي.

برج باجي خمتار

�إرهابيان ي�سلمان 
نف�سيهما لل�سلطات

جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

�ّسلم  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  قوات 

اأكتوبر   11 اليوم  نف�سيهما،   )02( اإرهابيان 

باجي  بربج  الع�سكرية  لل�سلطات   ،2018

خمتار بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة. يتعلق 

الأمر بامل�سمى«زايدي حمدو«، املكنى«اأبو 

اأحمد«، الذي التحق باجلماعات الإرهابية 

�سنة 2012 و«بربري احل�سان«، املدعو«عبد 

باجلماعات  التحق  الذي  الرحمان«، 

كان  الإرهابيان   .2017 �سنة  الإرهابية 

بحوزتهما م�سد�سني ر�سا�سني )02( من نوع 

وكمية  خمازن   )05( وخم�سة  كل�سنيكوف 
من الذخرية.

بحث  عملية  واإثر  ال�سياق،  نف�ص  يف 

ال�رشيط احلدودي  بتندوف قرب  وتفتي�ص 

الع�سكرية  بالناحية  اجلزائري-املوريتاين 

الوطني  للجي�ص  مفرزة  ك�سفت  الثالثة، 

نوع  من   )02( ر�سا�سني  م�سد�سني  ال�سعبي، 

كل�سنيكوف و�ستة )06( خمازن وكمية من 
الذخرية.

اإن هذه النتائج املحققة من طرف وحدات 

ال�رشيط  على  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 

عزم  مدى  على  توؤكد  للبلد،  احلدودي 

اأمن  على  احلفاظ  على  قواتنا  واإ�رشار 
بلدنا وحماية حدودنا الوطنية.

�لعا�صمة

توقيف 77 م�ستبه 
فيهم و��سرتجاع 
�أقر��ص مهلو�سة 

�سخ�سا   )77( �سبعني  و  �سبعة  توقيف  مت 
م�ستبه فيهم لرتكاب جنح خمتلفة و حجز 
�سلح   22 اىل  ا�سافة  مهلو�ص  قر�ص   324
اأبي�ص باجلزائر العا�سمة، ح�سبما اأ�سار اإليه 
بيان مل�سالح الأمن الوطني من جهة اأخرى، 
ثلثة  توقيف  ايليزي،  و  تيارت  بوليتي  مت 
اأ�سخا�ص و حجز اأزيد من 19 كلغ من القنب 
املعالج ح�سب ذات امل�سدر. و مبوجب اأمر 
مبداهمة  ال�رشطة  قوات  قامت  ق�سائي، 
انتهت  )تيارت(  طلبة  واد  بحي  يقع  منزل 
بتوقيف �سخ�ص و حجز اأزيد من 18 كلغ من 
م�سريا  البيان،  نف�ص  ح�سب  املعالج  الكيف 
جانت  دائرة  اأمن  �رشطة  عنا�رش  اأن  اإىل 
)ايليزي( اأوقفوا �سخ�سني و ا�سرتجعوا اأكرث 

من 1 كلغ من الكيف املعالج.

�لطارف

تاأجيل ق�سية خرق �ل�سفقات 
�لعمومية �إىل �خلمي�ص �لقادم 

م�صت�صفى �أدر�ر

وفاة 3 جرحي تعر�سو� حلادث مرور  

ثانوية �ملن�صورية ببلدية تيمي  بوالية �أدر�ر

�حتجاجات ب�سبب ظروف �لتمدر�ص

اأجلت حمكمة احلج اأول اأم�ص بالطارف 
القادم  اخلمي�ص  اإىل  باحلكم  تو�سلها 
اأ�سبوع  قبل  تداولتها  التي  الق�سية  يف 
ال�سفقات  يف  باخلرق  املتعلقة  و 
�رشير  األف  اإجناز  مل�رشوع  العمومية 
بن جديد  ال�ساذيل  للذكور يف جامعة 

املتابع  الق�سية  هي  و  الطارف  يف 
فيها 25 متهما لإطارات اإدارية و تقنية 
لقطاع ال�سكن  و التجهيزات العمومية 
جلنة  اأع�ساء  و  �سابقني  م�سوؤولني  و 

ال�سفقات العمومية 
رزق �هلل �صريف

جرحي  3ا�سخا�ص  اأم�ص  اأول  تويف 
كانوا  باأدرار  �سينا  ابن  مب�ست�سفي 
حمل علج بعد تعر�سهم يف احلادث 
املرور الأخري اثر انقلب حافلة لنقل 
امل�سافرين مبنطقة �سبع نحو 40 كلم 

اأين خلف وفاة 4   عن عا�سمة الولية 
لريتفع  اآخرين   10 وجرح  اأ�سخا�ص 
اإيل  الأليم   احلادث  القتلى هذا  عدد 

7 اأ�سخا�ص .
بو�صريفي بلقا�صم  

املن�سورية  ثانوية  الأيام  هذه  تعي�ص 
ببلدية تيمي بولية ادرار على �سفيح 
املديرية  تدخل  اأ�سبح  مما  �ساخن 
وتخلي�سها من امل�ساكل القائمة اأمرا 
�رشوريا خا�سة بعد فقدان الثقة بني 
موؤخرا  ت�سموا  الذين  التلميذ  اأولياء 
وقفة احتجاجية اأمام مدخل الثانوية 
مقدمتها  يف  مطالب  عدة  رافعني 
التلميذ  متدر�ص  ظروف  حت�سني 
كما  الت�سيري  ب�سوء  الإدارة  اتهام  مع 
بعد  خلت  اأيام   4 منذ  حادثة  وقعت 
اعتداء  حلالة  الثانوية  ناظر  تعر�ص 
اأعني  اأمام  الأولياء  اأحد  طرف  من 
وم�سمع ال�سلك الرتبوي والإداري اأين 

دخل يوم اخلمي�ص املا�سي الأ�ساتذة 
يف وقفة احتجاجية مطالبني ب�رشورة 
الثانوية  وخارج  داخل  الأمن  توفري 
هذا  العتداء  حالة  م�ستنكرين 
الثانوية  و�سع  التهم مما  التجاذب يف 
يف حالة عدم ال�ستقرار وفقدان الثقة 
واأ�ساتذة  واإدارة  اأولياء  الأطراف  بني 
وجمعية  املديرية  تدخل  واأ�سبح 
اأولياء التلميذ اأمرا حتميا بفتح حوار 
امل�ساكل  من  الثانوية  يخل�ص  �رشيح 
وم�سلحة  العقل  وتغليب  تزداد  التي 
يف  الرتبوي  ال�رشح  وو�سع  التلميذ 

مكانه املنا�سب  للعملية الرتبوية.
�أدر�ر: بو�صريفي بلقا�صم  

�أمن والية �جلز�ئر

 يوم حت�سي�سي لل�سرطة حول
 �لوقاية من �سرطان �لثدي

ا�ستفادت املنت�سبات ل�سلك الأمن الوطني، من 
الثدي يف  يوم حت�سي�سي وقائي حول �رشطان 
على  املخت�سون  فيها  ركز  خا�سة  ندوة  اإطار 
بالعوامل  الوعي  و  املبكر  الت�سخي�ص  اأهمية 
اليوم  تنظيم  مت  و  املر�ص  لهذا  امل�سببة 
على  اجلزائر  ولية  امن  قبل  من  التح�سي�سي 
م�ستوى وحدة 109 حلفظ  النظام بح�سني داي 

�سهر  ي�سادف  الذي  الوردي  ال�سهر  مبنا�سبة 
مبختلف  الن�ساء  لتوعية  املخ�س�ص  اأكتوبر 
يف  �سحية«  ثقافة  ن�رش  »باأهمية  الأعمار 
�سفوف ال�رشطيات و العاملت يف �سلك الأمن 
الوطني، ح�سبما اأكده عميد اول لل�رشطة زكي 
و  لل�سحة  الولئية  امل�سلحة  رئي�ص  زواوي 

الن�ساط الجتماعي و الريا�سات.

�مل�صيلة

 وزير �ل�سياحة
 يف زيارة عمل وتفقد 

ال�سناعات  و  ال�سياحة  وزير  يقوم  اأن  املنتظر   من 
بزيارة  غدا  م�سعود«  بن  القادر  »عبد  والتقليدية 
على  خللها  يقف  امل�سيلة  ولية  اإىل  وتفقد  عمل 
واملرافق  الفندقة  يف  واعدة  �سياحية  م�ساريع  عدة 
اخلدماتية خلل هذه الزيارة، �سي�رشف وزير ال�سياحة 
على تد�سني عدد من املرافق و الهياكل ال�سياحية، و 
كذا معاينة مدى تقدم امل�ساريع طور الجناز يف مدينة 

بو�سعادة وامل�سيلة .
عبد�لبا�صط بديار 

�أدر�ر

تن�سيب مدير جديد والئي 
للخدمات �جلامعية 

للخدمات  الولئية  املديرية  مبقر  اأم�ص  اأول  مت 
مدير  ميلود  مرفود  تن�سيب  اأدرار  بولية  اجلامعية 
الذي  �سديقي  ال�رشيف  لل�سيد  خلفا  جديد  ولئي 
اأحيل على التقاعد والطي ي�سهد له بالكفاءة والنزاهة 
وحتدي ال�سعاب بالرقي يف جمال اخلدمات اجلامعية 
طيلة 20 �سنة من العطاء حيث كان رجل ميدان مل يهتم 
بالإيواء والإطعام لفائدة الطلبة حيث جتده دوما يقول 
بان الطالب حلقة يف الن�ساط وهذا بفتح عدة اأن�سطة 
ف�ساءات اأمامهم من تن�سيط ثقايف وريا�سي وعلمي كما 
اأ�س�ص يف  طبعات املهرجان الوطني للإن�ساد وبح�سب 
ت�رشيح عدد من التنظيمات الطلبية باأنه كان اأبا لهم  
جتده ليل نهار يرافق الطلبة ويطلع على ظروفهم يف 
4 الإقامات املوجودة باأدرار كما قال املدير اجلديد 
والعمل  الرقي  مع  زميله  م�سرية  ي�سعي ملوا�سلة  باأنه 
تتما�سي وتطلعات  القامات  اأكرث وفتح احلوار وجعل 

الطلبة مما ي�سهل لهم طلب العلم.
�أدر�ر :بو�صريفي بلقا�صم 
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جازي تنظم �أياًما مفتوحة 
على �ملهن �لرقمية

عمل مبا تقت�سيه مكانتها كموؤ�س�سة مواطنة، 
تقنيات  يف  الرائدة  ال�رشكة  جازي  نظمت 
اأكتوبر  �سهر  خلل   ، الرقمية  الت�سالت 
احلايل ، اأيام مفتوحة على املهن الرقمية يف 
مقراتها يف اجلزائر العا�سمة ووهران بهدف 
للطلب اجلامعيني لكت�ساف  الفر�سة  توفري 
م�ساريع  اجناز  يف  ودعمهم  املهني  العامل 

التخرج اخلا�سة بهم.
جازي  اأكادميية  ا�ستقبلت   ، ال�سياق  هذا  يف 
الأول  الن�سف  خلل  متدرب   200 من  اأكرث 
من عام 2018 ، موؤكدة بذلك مكانتها ك�رشيك 
تعلن  كما  اجلزائرية.  اجلامعات  يف  رائد 
للطلب  مفتوحة  تبقى  اأبوابها  اأن  املوؤ�س�سة 

مهني  تدريب  عن  يبحثون  الذين  اجلامعيني 
اجلديدة  الرقمية  احللول  حول  يتمحور 
الت�سجيل  اىل   ، الغر�ص  لهذا   ، وتدعوهم 
djezzy.:التايل اللكرتوين  العنوان  عرب 
academy@djezzy.dz ،كما تعلم جازي 
الطلبة اجلامعيني اأن ت�سجيل امل�ساريع الذي 
بداأ يف 15 �سبتمرب املا�سي �سي�ستمر اىل غاية 

31 دي�سمرب القادم.
للجامعات  املتوا�سل  دعمها  خلل  من 
جمددا  جازي  توؤكد   ، اجلزائريني  والطلب 
املعرفة  تعزيز  يف  بامل�ساهمة  التزامها 
على  قائم  رقمي  اقت�ساد  وظهور  العلمية 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

عر�س ترويجي"PixX "عر�س 50

�ملزيج باأح�سن �الأ�سعار!
يعلن  لزبائنه،  متوا�سل  و  دائم  ا�ستماع  يف 
خا�ص  ترويجي  عر�ص  اإطلق  عن  موبيلي�ص 
الدفع  لزبائن  مُوجه   »50PixX« بعر�ص 
بعدة  الإ�ستفادة  من  لهم  ،ي�سمح  امل�سبق 

مزايا. 
زبائن  ،�سيتمكن   2018 نوفمرب   08 غاية  اإىل 
من  الإ�ستفادة  من   ،  PixX مبت�سم  عر�ص 
 50PixX ملبت�سم  الرتويجي  العر�ص  مزايا 
التطبيق  ،اأو   #600* اللئحة   با�ستعمال 
الرتويجي  العر�ص  ب�رشاء  ،اأو   MobiSpace

مبا�رشة من نقاط البيع.
و عليه ، بـ 50 دج فقط، لن ي�سبح الختيار بني 
مزايا  بف�سل  مطروح  الأنرتنت  و  املكاملات 
50PixX ،و هذا ملدة 24  العر�ص الرتويجي 

�ساعة:
 مكاملات + ر�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 

�سبكة موبيلي�ص
50 دج ر�سيد مهدى �سالح نحو جميع ال�سبكات 

الوطنية
500 ميغا اوكتي انرتنت  
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