
ولد عبا�س 

30 ت�شكيلة حزبية 
ت�شاند العهدة اخلام�شة 

 الرجل الأول يف جممع 
�س�ناطراك، ولد قدور ي�ؤكد:

  ا�شتقرار الـــجزائر 
 اأ�شـــــــحى ي�شــــــــــــــيل
 لـــــــعاب الأمريكيني 
نائب رئي�س حركة  البناء ال�طني 
اأحمد الدان ...يف ح�ار »لل��سط«:

ال�شاحة ال�شيا�شة 
فارغة من املر�شحني 

والـــــــــربامــــــــــج 

�س3

�س3

�س3

عجزوا عن الإفراج عن 12 األف م�سكن وو�سع حد للتالعب بال�سغل و العقار 

06 ولة باجلنوب مغ�شوب عليهم من طرف اأويحي 

ظه�ر حالة جديدة اأم�س

جلنة حتقيق وزارية حتل بالبويرة بعد وفاة �شيدتني
�س2

�س3
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 اإق�ساءات وتنازلت ونية باحلياد 
عن خط احلزب املعار�س:

قواعد الأفافا�س يف 
حالة غليان ب�شبب 

�س3قرارات القيادة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Montage video

Graphiste multimedia
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س13

خمت�س�ن يتحدث�ن بخ�س��س اأ�ساحي العيد

 خدع لرفع الأ�شعار
 يف غياب الرقابة

بق�سر املعار�س بالعا�سمة

افتتاح املعر�س الدويل للتدريب واحلرف 
امل�شتــــــقبلية يف 24 �شبتـــــــمرب املــــــقبـــــــل
�س4

�س4

حمزة ب�دودة خبري دويل ومدرب

 املــــــحيط املتــــــعــــــفن
  �شــــــــــرب ا�شــــــــتقــــرار

 لي�شكا وموؤامرة لتنحيتي

�س7

�س7

�س 24

نظرا خلط�رتها وعدم اإ�سالح اأنابيبها املهرتئة

القذرة"  حتا�شر    "" املياه 
 الزاوية الطاهريية باجللفة 

مع�سكر

 الوايل مينع ن�شاط الركن الع�شوائي 
لل�شـــــــــــيارات عبـــــــر البلـــــــديات

بني 14 اإىل 15 اأوت 2018

 اإرهاب الطريق يح�شد
 اأرواح 7 اأ�شخا�س

   .      وال متهم بالتنازل عن عقار بالدينار الرمزي لفائدة اأ�شحاب النفوذ 



عين

ال�شيخ  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 
املدر�س  اجلزائري،  بكر  اأبو 
واجلامعة  النبوي  امل�شجد  يف 
و�شي�شلى  �شابقاً،  الإ�شالمية 
عليه يف احلرم النبوي، و�شيدفن 
اجلليل  العالمة  البقيع،  يف 

اأول  ليلة  املنية   توفته  الذي 
ب�شكرة  ولية  مواليد  اأم�س، من 
�شنة 1921،يف قرية ليوة القريبة 
تعلم ومتدر�س،  اأين  من طولقة، 
اإىل  وعائلته  يرحتل  ان  قبل 
ال�شيخ  وعمل  اجلديدة،  املدينة 

يف  مدر�شاً  اجلزائري  بكر  اأبو 
املعارف،  وزارة  مدار�س  بع�س 
املدينة  يف  احلديث  دار  ويف 
املنورة، وبعد اأن فتحت اجلامعة 
الإ�شالمية اأبوابها يف عام 1380هـ 
اجلزائري  بكر  اأبو  ال�شيخ  كان 

األقى  كما  اأ�شاتذتها،  اأوائل  من 
لأكرث  النبوي  بامل�شجد  درو�شه 
كتب  عدة  واألف  �شنة   60 من 
اأبرزها “منهاج امل�شلم”، واألزمه 
�شنوات،  لعدة  الفرا�س  املر�س 

وتويف وعمره جتاوز 100 عام.
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�سفري �سعودي جديد يف اجلزائر
وافقت احلكومة اجلزائرية اأول اأم�س الثالثاء، على تعيني �شفري �شعودي 

جديد لديها وقال بيان لوزارة ال�شوؤون اخلارجية »اأعطت احلكومة اجلزائرية 

موافقتها على تعيني عبد العزيز بن اإبراهيم حمد العمرييني ب�شفته �شفريا 

مفو�شا فوق العادة للمملكة العربية ال�شعودية لدى اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�شعبية«.

اجلزائر متنح النيجر 
م�ساعدات اإن�سانية 

تقدر ب30  ا�شتعجالية  اإن�شانية  قررت احلكومة اجلزائرية منح م�شاعدة 

طنا جلمهورية النيجر تتكون اأ�شا�شا من مواد غذائية و اأدوية، ح�شبما اأفاد 

اأن »هذه  البيان  اأو�شح  ال�شوؤون اخلارجية و  اأم�س الأربعاء بيان لوزارة  به 

املوجهة  و  للنيجر  اجلزائر  متنحها  التي  اجلديدة  الإن�شانية  امل�شاعدة 

ملدينة اأغاديز التي ت�شهد تدفقا مكثفا للمهاجرين تندرج يف اإطار �شيا�شة 

النيجريي  ال�شعب  اجلزائر حيال  تنتهجها  التي  اجلوار  و ح�شن  الت�شامن 

ال�شقيق و ت�شكل م�شاهمة يف اجلهود التي تبذلها �شلطات املدينة ملواجهة 
امل�شاكل الناجمة عن الهجرة«. 

احتاد اجلزائر ي�ستفيد من 
حافلة ثانية

جممع  املمول  له  قدمها  ثانية  حافلة  من  اجلزائر  احتاد  فريق  ا�شتفاد 

بني  التفاق  ان مت  �شبق  »هيونداي«، حيث  من عالمة  ال�شناعي  موتورز 

الطرفني على ح�شول النادي العا�شمي على حافلتني وهو ما حدث مبنح 
الفريق احلافلة الثانية التابعة لفرع »كيا« لل�شيارات.

ال�سيخ اأبو بكر اجلزائري يف ذمة اهلل

خبر في 
صورة

ظهور حالة جديدة اأم�س

جلنة حتقيق وزارية حتل بالبويرة 
بعد وفاة �سيدتني

اأبناء �سو�سطارة ي�سرتجعون الفرياج

عادت الأجواء الرائعة مللعب عمر حمادي ببولوغني مبنا�شبة املباراة 
�شهدت  حيث  تاجنانت،  ودفاع  اجلزائر  احتاد  فريقي  جمعت  التي 
»�شو�شطارة«  اأبناء  ت�شكيلة  اأن�شار  من طرف  رائعة  �شورا  املدرجات 
بعدما  و«الكاجة«  »الفرياج«  مدرجات  يف  اجللو�س  اإىل  عادوا  الذين 
حولوا مدرجات اأن�شار الفرق الزائرة اإىل املدرجات املحاذية للمن�شة 

ال�رشفية.

رابطة حقوق الإن�سان تطالب 
بالتدخل يف عني قزام

مت�رشرين  لإعانة  التدخل  �رشورة  اإىل  الإن�شان  حقوق  رابطة  دعت 
من في�شانات مدينة عني القزام احلدودية اإىل ال�شلطات العليا للبالد 
اأ�شبحت عني القزام معزولة عن  اأن  للتدخل العاجل لإن�شافهم بعد 
العامل دون تقدمي  ال�شورة عن الو�شع الكارثي ، بعد تهدمت منازلهم 
ومل يبقى �شيء يك�شبونه، واأكد ذات امل�شدر باأن الو�شع �شيزداد �شوءا 

اإذا ما مل تتدخل ال�شلطات يف الوقت املنا�شب.

جلنة  اأم�س الأربعاء،  حلت، 
و  ال�شحة  وزارة  من  حتقيق 
حمققني   04 من  تتكون  ال�شكان  
التي  الأليمة  احلادثة  للتحقيق يف 
بولية  املحلي  العام  الراأي  هزت 
البداية  كانت  و  والوطني،  البويرة 
مب�شت�شفى عني ب�شام حيث ا�شتمع 
واطلعوا  الأطباء  اإىل  املحققون 
بح�شور  ال�شحيتني  ملفات  على 
و  مديرية  ال�شحة  عن  ممثل 
ذات  انتقلت  وبعدها  ال�شكان  
العائلي  ال�شكن  مقر  اإىل  اللجنة 
بقرية  الواقع  املت�رشرة  للعائلة 
املرابحية ببلدية الروراوة 30 كلم 
البويرة  ولية  مقرعا�شمة  جنوب 

املاء  من  عينات  اأحذت  حيث 
عينات  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتهلك 
كما  العائلة  لأقرباء  الدم  من 
الأكل  نوعية  اأخذنت يف ح�شبانها 
املحيطة  املعي�شية  والظروف 
�شغلت  التي  احلادثة  بالعائلة. 
الراأي العام املحلي طفت لل�شطح 
ل�شيدة  وفاة  ثاين  ت�شجيل  بعد 
اأم�س  اأول  ب�شام  عني  مب�شت�شفى 
نف�س  حتمل  غام�شة  ظروف  يف 
وفاة  اإىل  اأدت  التي  الأعرا�س 
من  اأيام  ثالث  قبل  اأخرى  امراأة 
نف�س العائلة وهي الإ�شهال احلاد 
الكلوي،هذا  والق�شور  والتقيوؤ 
 « ليومية  مطلعة  م�شادر  واأفادت 

الو�شط » عن ظهور حالة جديدة 
اىل  مبا�رشة  حتويلها  مت  اأم�س 
بالعا�شمة  القطار  م�شت�شفة 
اأفراد   4 ال�شاعة  حلد  يرقد  اأين 
مل  .ولالإ�شارة  العائلة  ذات  من 
برئا�شة  الولئي  املجل�س  يتطرق 
العام للولية خالل دورته   الأمني 
اإىل  املدر�شي  للدخول  للتح�شري 
خطورتها  رغم  احلادثة  جمريات 
انتابت  التي  والرعب  الهلع  وحالة 
ال�شارع البويري خا�شة مع ت�شارب 
اإ�شابة  اإمكانية  حول  الإ�شاعات 
الفريو�س  بعدوى  املواطنني 

القاتل .
 اأ.م

وزير النفط الإيراين يزور اجلزائر

من حيث املبيعات يف اجلزائر

ال�سيارات ال�سبانية يف املرتبة الرابعة 

لالأنباء  الطلبة  وكالة  قالت 
اأن  الأربعاء  اأم�س  الإيرانية 
بيجن  الإيراين  النفط  وزير 
جلنة  اجتماع  �شيح�رش  زنغنه 
املراقبة الوزارية امل�شرتكة بني 
امل�شتقلني،  واملنتجني  اأوبك 
م�شتوى  مراقبة  تتويل  التي 
واملقرر  بالإنتاج،  اللتزام 

�شبتمرب  يف  باجلزائر  عقده 
املقبل وقالت الوكالة اإن هدف 
زنغنه من ح�شور الجتماع هو 
املحافظة على ح�شة اإيران يف 
اأن  املقرر  ومن  النفط  �شوق 
يُعقد الجتماع قبل �شتة اأ�شابيع 
من �رشيان العقوبات الأمريكية 

على النفط الإيراين.

�شادرة  اإقت�شادية  تقارير  ذكرت 
اأن  اإىل  موف«   2 »فوك�س  عن  
مبيعات ال�شيارات باجلزائر خالل 

نهاية  وحتى  جانفي  من  الفرتة 
بف�شل   ،  %25.1 ارتفعت  جوان 
عالمات  جتميل  عن  الإعالن 

»�شيات  اأبرزها  من  والتي  جديدة 
الطريق  مهد  الذي  الأمر  اإبيزا«، 
الإ�شبانية  العالمة  لقتنا�س 

املركز الرابع يف قائمة العالمات 
بال�شوق  مبيعا  الأعلى  التجارية 

اجلزائرية.
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نائب رئي�س حركة  البناء الوطني اأحمد الدان ...يف حوار »للو�سط«:

ال�ساحة ال�سيا�سة فارغة من املر�سحني والربامج 
.           اأغلب اّلأحزاب جتاوبت مع مبادرة اجلزائر للجميع 

اأكد نائب رئي�س حركة البناء الوطني اأحمد الدان احلركة معنية بامل�ساركة يف الإ�ستحقاقات املقبلة وراف�سةل�سيا�سة املقاطعة بكل 
ا�سكالها، وذلك من خاللإختيار مر�سحمناحلركة او عرب مر�سح حتالف بني قوى وطنية على برنامج توافق، معتربا اأن الأحزاب الداعية 

للعهدة اخلام�سة حرة يف اختياراتها  ال�سيا�سية ويف التحالف مع من تراه منا�سبا.
حاورته:اإميان لوا�س

بداية، ما املوقف الر�سمي 
للحركة من الرئا�سيات املقبلة؟

موعد  هي  القادمة  الرئا�سيات 
من  املواعيد  بقية  مثل  انتخابي 
والد�ستورية  القانونية  الناحية 
باعتباره ،و�سيلة للتعبري ال�سعبي احلر 
مثدر  باعتباره  وارادته  خياره  عن 
اخليارات  لتكري�س  ال�رشعية،وو�سيلة 
واعطاء  البالد  يف  الدميقراطية 
ال�سورة الدميقراطية احلقيقية امام 
والدويل،و�سيلة  الوطني  العام  الراي 
لتثبيت التعددية يف اجلزائر من خالل 
القوى  بني  وال�رشيف  احلر  التناف�س 
والربامج بعيدا عن �سيا�سات االكراه 
اأي�سا،و�سيلة  واالحلاق  واالق�ساء 
ال�سلطة  على  ال�سلمي  للتداول 
احلر  االختيار  احرتام  خالل  من 
االحزاب  مر�سحي  بني  للمواطنني 
الوا�سحة،ولكن  ال�سيا�سية وبراجمهم 
مرمى  على  اليوم  نحن  لالأ�سف 
وال  الرئا�سيات  موعد  من  حجر 
املر�سحني  من  فارغة  ال�ساحة  تزال 
من  وفارغة  الربامج  من  وفارغة 
التناف�سية، ومم يزيد القلق ان القوى 
حالة  االيام  هذه  ت�سهد  ال�سيا�سية 
واالنتظار  االنتخابي  االنحبا�س  من 
ملوقف ال�سلطة من الرئا�سيات وذلك 

اأحد االخطاء ال�سيا�سية التي كر�ستها 
يف  املتعاقبة  احلكومات  �سيا�سات 
تغليب التقني االإداري على ال�سيا�سي 
واحلزب، اأما موقف حركة البناء من 
بان  املوؤمتر  حدده  فقد  االإنتخابات 
وترف�س  بامل�ساركة  معنية  احلركة 
�سيا�سة املقاطعة بكل ا�سكالها، ولكن 
هذه امل�ساركة حددها بانها م�ساركة 
يحددها  روؤية  على  تقوم  ا�سالحية 
موؤ�س�سة ال�سورى الوطنية بني خو�س 
املناف�سة عرب مر�سح احلركة او عرب 
على  وطنية  قوى  بني  مر�سح حتالف 
دورة  ان  واعتقد   ، توافقي  برنامج 
�ستكون  القادمة  ال�سورى  جمل�س 
القرار  التخاذ  الر�سمي  الف�ساء 

املنا�سب.

ما موفقكم من الحزاب 
الداعية للعهد اخلام�سة ؟ 

كل حزب حر يف اختياراته ال�سيا�سية 
منا�سبا،  يراه  من  مع  التحالف  ويف 
العهدة  اىل  تدعوا  التي  واالأحزاب 
معها  تناق�سنا  احلقيقة  يف  اخلام�سة 
اجلزائر  مبادرة  تقدمي  منا�سبة  يف 
ينا�سدون  بانهم  للجميع وهم يقولون 
خام�سة  لعهده  للرت�سح  الرئي�س 
ورمبا  لهم  ي�ستجيب  رمبا  والرئي�س 
فاحلديث  ولذلك  لهم  ي�ستجيب  ال 
من  يختلف  اخلام�سة  العهدة  عن 
يعترب  لالأفالن  الأخر،بالن�سبة  حزب 

مطلب حزبي لرئي�س حزبه÷،بالن�سبة 
ملوعد  تعليق  هو  االحزاب  لباقي 
انتخابي هام على برنامج حزب اآخر 
خيار  على  �سيا�سي  موقف  وتعليق 
االن،واملمار�سة  حلد  موجود  غري 
ال�سيا�سية تقت�سي الو�سوح وال ميكن 
الغمو�س  على  املواقف  تبنى  ان 
يف  احلا�سلة  والظنون،والتطورات 
نقول ب�رشورة  يوم جتعلنا  كل  البالد 
وا�ست�رشاف  لالزمة  العميق  النظر 
عن  بعيدا  لها  املكافئة  احللول 
م�سلحة  الن  واملجامالت  العاطفة 

اجلزائر قبل كل �سيء.

اإىل اين و�سلت املبادرة اجلزائر 
للجميع التي اأطلقتموها، وهل 

لقيت ترحيبا من قبل الأحزاب 
؟

حوايل  على  املبادرة  عر�سنا  لقد   
ومازالت  �سيا�سية  ال16ت�سكيلة 
و�سنتناق�س  م�ستمرة  االت�ساالت 
املراحاللقادمة  يف  ال�رشكاء  مع 
راأيا  يرى  من  كل  وننتظر  للمبادرة 
يف املبادرة من النخب وال�سخ�سيات 
واملواطنات  واملواطنني  الوطنية 
الأن  والن�سيحة  بالراأي  ي�ساعدنا  ان 
معني  واجلميع  للجميع  اجلزائر 
تنتهي  ان  ومب�ستقبلها،وميكن  بها 
ت�سهل  توافقية  مبخرجات  املبادرة 
بالن�سبة  امل�ستقبل  مع  التعامل 
من  م�سرتكة  خمارج  وتوجد  للجميع 

املنعرج الذي منر به جميع.

ماموقفكم من املبادرة التي 
اأطلقتها حم�س حول التوافق 

الوطني ؟ 

هذه  على  نتح�سل  مل  احلقيقة  يف 
قال  كما  مكتوبة  غري  الأنها  املبادرة 
اأ�سحاب هذه املبادرة ملا قدمنا لهم 
ولقد   ، الوطني  البناء  حركة  مبادرة 
عر�سنا على حركة  حم�س مبادرتنا 
توافق  للجميع وهناك  حول اجلزائر 
يف الروؤى حول ما تطرحه حركة البناء 
للواقع  بالت�سخي�س  تعلق  ما  �سواء 
باجلوانب  املتعلقة  اخليارات  او 
االقت�سادية واالجتماعية او ما تعلق 
باال�ستقرار الوطني ورمبا نختلف يف 
هذا  ولكن  اأخرى  مواقف  و  خيارات 
بيننا حول  التعاون   اإمكانية  يعيق  ال 
مبادرة اجلزائر للجميع التي قدمتها 
قابلتها   ال�سيا�سية  لل�ساحة   احلركة 
بالرتحيب  الوطنية  االحزاب  اغلب 

والتجاوب.

ماردكم على الدعوات املنادية 
اىل التداخل بني اجلي�س 

و ال�سيا�سة يف النتقال 
الدميقراطي يف اجلزائر ؟ 

اأوال، نحن نتحدث عن�رشورة حماية 
االنتقال  فكرة  اأن  ونعترب  االإ�ستقرار 
ندوة  حملتها  فكرة  الدميقراطي 

ال�سيا�سي ومل  واأدت دورها  مازفران 
االن  موجودة  مازافران  مبادرة  تعد 
وعلى اجلميع ان يبحث عن مقاربات 
للتطورات  وا�ستيعابا  تطورا  اكرث 
تعلق  اأمافيما  البالد،  يف  احلا�سلة 
البناء  فحركة  اجلي�س  مبو�سوع 
ال�سيا�سية  الطبقة  تدعو  الوطني 
االإ�ستقرار  يف  م�سوؤولياتها  لتحمل 
حتقيق  يف  اجلي�س  وم�ساعدة 
الت�سدي  خالل  من  القومي  االأمن 
ومهددات  الوطنية  لوحدة  ملهددات 
واالن�سجام  االجتماعي  اال�ستقرار 
االأجندات  ومواجهة  ال�سعبي 
الوطنية  لل�سيادة  املهددة  اخلارجية 
التجاذبات  من  اجلي�س  وحماية 
ال  ال�سيا�سية  واملناكفات  احلزبية 
للجزائر  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
جزء  وهو  كلهم  وللجزائريني  كلها 

عن  قيادته  عربت  وقد  �سعبه  من 
نحرتم  ونحن  الد�ستورية  التزاماتها 

ذلك املوقف.

يف حالة عدم جناح مبادرة 
اجلميع للجزائر،هل 

�ست�ساركون يف احلكومة يف 
املقبلة ؟

لها  لي�س  للجميع  اجلزائر  مبادرة 
باحلكومة  اأو  باالإنتخابات  عالقة 
والوطن  اال�ستقرار  الأجل  هي  بل 
من  البالد  وحماية  والدميقراطية 
الق�سايا  االأجنبية،وكل  التحديات 
موؤ�س�سة  لها  االإجرائية  ال�سيا�سية 
وتقرر  فيها  لتحكم  ال�سورى  جملي 

بنا على التطورات القادمة.

 عجزوا عن الإفراج عن 12 األف م�سكن وو�سع حد للتالعب بال�سغل و العقار 

06 والة باجلنوب مغ�سوب عليهم من طرف اأويحي 
.    وال متهم بالتنازل على عقار بالدينار الرمزي لفائدة اأ�سحاب النفوذ 

اق�ساءات وتنازلت ونية باحلياد عن خط احلزب املعار�س:

قواعد االأفافا�س يف حالة غليان ب�سبب قرارات القيادة

اأحمد  االأول  الوزير  حكومة  موؤخرا  تلقت 
 06 ن�ساط  حول  �سوداء  تقارير  اأويحي  
 ، الكبري  البالد  بجنوب  للجمهورية  والة 
االإفراج  يف  التقاع�س  خلفية  على  وذلك 
من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القوائم  على 
بخ�سو�س  الت�سرت  عن  ناهيك   ، ال�سكن 
التالعب املف�سوح مبلف ال�سغل والتف�سي 
على  وال�سطو  اال�ستيالء  لظاهرة  الرهيب 
يومية  .  علمت  الدولة  عقارات ممتلكات 
امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  من  »الو�سط« 
اأحمد  االأول  الوزير  دائرة   م�سالح  اأن 
اأويحي قد تلقت مطلع �سهر اأوت اجلاري 
للجمهورية  والة   06 تتهم  �سوداء  تقارير 
مترنا�ست  بوالية  منتدب   وايل  بينهم  من 
احلكومة  تعليمات  عرقلة  خلف  بالوقوف 

القوائم  الرامية لالإ�رشاع يف االإفراج على 
األف   12 ح�سة  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
وحدة �سكنية اجتماعية غيجارية عمومية 
اإ�سافة حل�سة 55 األف قطعة اأر�س �ساحلة 
مدعمة  وغري  مدعمة  احل�رشي  للبناء 
وايل  باالإ�سم  ذكر  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
تورطه  تثبت  التي  باالأدلة  و  جنوبية  والية 
وقرارات  تعليمات  واإ�سدار  التالعب  يف 
على  التنازل  اأجل  من  التنفيذية  لهيئته 
عقارات وبالدينار الرمزي لفائدة اأ�سحاب 
تقل�س  ت�سبب يف  ما  ، وهو  والنفوذ  املال 
 14 اإدخال  و  العمومية  الدولة  عقارات 
مت  بعدما  املظلم  النفق  تنموي  م�رشوع 
التو�سع  على  قطاعية  مديريات  اإرغام 
اأوردته  ما  وفق  العمراين  الن�سيج  خارج 

تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   . م�سادرنا 
من  واليني  بتقدمي  املطالبة  االأ�سوات 
اجلنوب ال�رشقي و 04 من اجلنوب الغربي 
اأمام امل�ساءالت القانونية  من طرف وزارة 
لتقدمي  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
التي  احلقيقية  االأ�سباب  حول  تو�سيحات 
الكبريين  والتقاع�س  التماطل  خلف  تقف 
بتلك  م�سغر  تنفيذي  جمل�س  ت�سكيل  يف 
تنفيذ  عمليات  على  لالإ�رشاف  الواليات 
وامل�ستودعات  للبنايات  هدم  قرار   2478
فوق  �سيدت  التي  الع�سوائية  واحلظائر 
رخ�سة  بدون  للدولة  تابعة  عقارية  اأوعية 
الغمو�س  يزال  ال  ثانية  جهة  من   . بناء 
والئية  جلان  ت�سكيل  م�سري  يكتنف 
املزيد  تفعيل  اإطار  يف  للت�سغيل  قطاعية 

حد  لو�سع  واملتابعة   الرقابة  اأدوات  من 
املرور  دون  املبا�رش  التوظيف  حلاالت 
على الوكاالت املحلية للت�سغيل وهو االأمر 
وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى   الذي 
�سالل  املالك  عبد  االأ�سبق  االأول  الوزير 
الرامية ملنح االأولوية يف التوظيف لفائدة 
ح�سب  مبداأ  تطبيق  �رشط  اجلنوب  اأبناء 
ومعلوم   ، املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
اأن حكومة الوزير االأول قد اأدرجت اأ�سماء 
املرفوعة  القائمة  �سمن  الوالة  هوؤالء 
لرئا�سة اجلمهورية من اأجل اإنهاء مهامهم 
حركة  خالل  االأحداث  جتاوزاتهم  بعدما 
التغيري املرتقبة يف �سلك الوالة والتي مت 

تاأجيلها عديد املرات .
اأحمد باحلاج 

اأكد م�سدر موثوق من داخل جبهة القوى 
املعار�س  احلزب  قاعدة  باأن  اال�سرتاكية 
ال�سيا�سة  ب�سبب  الغليان،  من  حالة  ت�سهد 
»االأفافا�س«،  قيادة  قبل  من  املنتهجة 
العديدة  االق�ساءات  ظل  يف  وهذا 
املنا�سلني  من  الكثري  لها  تعر�س  التي 
املعار�سني للهيئة الرئا�سية التي يرتاأ�سها 
باأن  اأو�سح  حني  يف  الع�سكري،  علي 
اإذا ما  اأي حلظة  القاعدة قد تتحرك يف 
يف  وهذا  ال�سيا�سي  باخلط  امل�سا�س  مت 
ظل وجود منا�سلني بعيدين كل البعد عن 
اإ�سرتاتيجية االأفافا�س التاريخية. واأو�سح 
عن  الك�سف  رف�س  الذي  امل�سدر  ذات 
ا�سمه، باأن العديد من املوؤ�رشات اأ�سحت 
تربز اأن قيادة اأعتى حزب معار�س بداأت 

ال�سيا�سي  اخلط  عن  احلياد  يف  تفكر 
غريت  واأنها  خا�سة  للحزب،  التاريخي 
اأن  بعد  الداخلي  الت�سيري  يف  منطها  من 
الأ�سباب  املنا�سلني  من  العديد  اأق�ست 
ان�سباطية،  اأنها  على  القيادة  روجت 
حتوزها  التي  املعلومات  وح�سب 
اال�سرتاكية  القوى  جبهة  فاإن  »الو�سط« 
الذكرى  اإحياء  عن  عبا�س  لولد  تنازلت 
اأوت   18 يف  ال�سومام  ملوؤمتر  التاريخية 
�سنويا  خم�س�سا  كان  اليوم  هذا  اأن  رغم 
لالأفافا�س يف �سابقة اأوىل يف تاريخ حزب 
الراحل اأيت اأحمد. ويف �سياق اأخر اأف�سح 
القيادة  لدى  نية  ذات امل�سدر عن وجود 
خا�سة  املق�سيني،  عدد  من  ترفع  لكي 
االن�سباط  من  هذه االأخرية جعلت  واأن 

احلزبي �سالحا بيدها من اأجل معاقبة كل 
منا�سل ال يلتزم بقوانني احلزب الداخلية، 
ي�سري  االأفافا�س  اأن  على  �سدد  حني  يف 
اإق�ساء  على  ترتكز  جديدة  �سيا�سة  نحو 
كل رموز التيار الراديكايل داخله والبداية 
املعروف  بوعي�س«  »�سافع  بالنائب  كانت 
يف  تدخالته  ح�سب  للف�ساد  مبحاربته 
الغليان  هذا  تاأثري  ناحية  ومن  الربملان، 
اأداء احلزب يف املجال�س املنتخبة،  على 
باأنه �سيكون جليا وظاهرا  فاأكد م�سدرنا 
باإمكانه  اأحد  ال  م�سيفا:«  �سلبية،  وب�سفة 
نفي اأن املجال�س املحلية اجلديدة اأنتجت 
اإطارات �سيا�سية �سابة جديدة لالفافا�س 
واأكيد فيه من يقلقله بروز اإطارات �سابة 
م�سي�سة و م�ستقلة عن الع�سب لهذا جند 

التي  اإق�ساء هذه االإطارات  فيه من يريد 
ي�سعب التحكم فيها«. ويف االأخري اأبرزت 
احلزب  قاعدة  باأن  »الو�سط«  م�سادر 
توجد يف حالة غليان وقد تتحرك يف اأي 
عن  الر�سا  عدم  بوادر  واأن  �سيما  حلظة، 
متابعا:«  وا�سحة،  اجلديدة  القيادة  نهج 
من  الكثري  يقاطعون  اأ�سبحوا  املنا�سلون 
والقاعدة متذمرة من   ، القيادة  ن�ساطات 
احلزب  عن  غرباء  كتعيني  القرارات  كثري 
يف منا�سب قيادية«، واأكد ذات املتحدث 
باأن هنالك اأنا�س داخل احلزب املعار�س 
ما  االفافا�س،  فكر  يتقا�سمون  ال  العتيد 
على  اأكرث  الو�سع  احتقان  اإىل  يوؤدي  قد 

حد قوله.
علي عزازقة

الرجل الأول يف جممع �سوناطراك، ولد قدور يوؤكد:

»ا�ستقرار اجلزائر اأ�سحى 
ي�سيل لعاب االأمريكيني«

ولد عبا�س 

 30 ت�سكيلة �سيا�سة 
ت�ساند العهدة اخلام�سة 

اأف�سح عبد املوؤمن ولد قدور عن اإعجاب 
الذي  اال�ستقرار  بحالة  اأمريكيني  نواب 
امل�ستويات،  كافة  على  اجلزائر  تعرفها 
موؤكدا اأنهم طلبوا ال�رشاكة مع �سوناطراك 
ذات  اأعلن  حني  يف  النفط،  جمال  يف 
ت�سع  مدته  اتفاق  توقيع  عن  امل�سدر 
مليارات  بت�سعة  اإ�سبانيا  الإمداد  �سنوات 

مرت مكعب من الغاز �سنويا.
واأو�سح الرجل االأول يف جممع �سوناطراك 
خالل الندوة ال�سحفية التي عقدها بوالية 
كبري  م�رشوع  على  العمل  �سيتم  اأنه  عنابة 
تب�سة  من  ينطلق  الفو�سفات  لتحويل 
اخلام  حالته  يف  لبيعه  جتنبا  عنابة،  اإىل 
الفائدة  من  قدر  اأكرب  �سمان  اأجل  من 
هي  اأ�سميدال  باأن  مو�سحا  للجزائر، 
�رشكة اإ�سرتاتيجية الأن منتجاتها لالأ�سمدة 
ت�ساعد يف تطوير الفالحة التي تعد مهمة 
قال  اأخرى  جهة  ومن  االقت�ساد،  لتطوير 
العام ملجمع �سوناطراك  الرئي�س املدير 
زاروا  االأمريكي  الربملان  من  ممثلني  اإن 

واأخربوه  بها  واأعجبوا  مدة،  منذ  اجلزائر 
باأن ممثلي  اآمنة، موؤكدا  اأنها  تاأكدوا  اأنهم 
الربملان االأمريكي طلبوا زيارة اأحد االآبار 
ال�سحراء. م�سيفا: »وعندما  البرتولية يف 
اأخذناهم اإىل ال�سحراء قالوا لنا اأنهم اليوم 
اآمن«، فيما ك�سف  اأن اجلزائر بلد  تاأكدوا 
االأمريكية  موبيل  اإيك�سون  �رشكة  اأن  عن 
ا�سم اجلزائر منذ 5  تريد �سماع  كانت ال 
تريد  اليوم هي من  بينما  تقريبا،  �سنوات 
الرئي�س  اأفاد  اأخرى  جهة  ومن  ال�رشاكة. 
عبد  �سوناطراك،  ملجمع  العام  املدير 
خ�س  ت�رشيح  خالل  قدور،  ولد  املوؤمن 
به وكالة رويرتز، باأن اجلزائر وقعت اتفاقا 
اإ�سبانيا بت�سعة  مدته ت�سع �سنوات الإمداد 
�سنويا،  الغاز  من  مكعب  مرت  مليارات 
اتفاقا  اأي�سا  وقعت  اجلزائر  اأن  م�سيفا 
مليارات  بثالثة  االإيطالية،  اإيني  الإمداد 
مرت مكعب من الغاز �سنويا، دون اأن يف�سح 

عن االإطار الزمني لالتفاق.
علي عزازقة

التحرير  جبهة  حلزب  العام  االأمني  اأكد 
اأحزاب  اأن  عبا�س،  ولد  جمال  الوطني، 
العهدة  مبطلب    متم�سكة  املواالة 
بوتفليقة  الرئي�س  يعلن  اأن  اإىل  اخلام�سة 
الرئا�سيات  من  الر�سمي  موقفه  عن 
ر�سمي  طلب  رفع  اأنه  املقبلة،م�سريا 
واأرفقه  لال�ستمراية  بوتفليقة  الرئي�س 
املنادية  االأحزاب  عدد  يحمل  مبلف 

لرت�سحه لرئا�سيات ربيع 2019
خالل  من  االأم�س   عبا�س  ولد  اأفاد 
يف  م�ساركته  هام�س  على  له    ت�رشيح 
جبهة  الإطارات  ال�سيفية  اجلامعة  اختتام 
البولي�ساريو اأنه رفع طلب ر�سمي للرئي�س 
بوتفليقة لال�ستمرارية واأرفقه مبلف يحمل 

عدد االأحزاب والتنظيمات امل�ساندة لهذا 
امل�سعى،مو�سحا اأن  اأزيد من 30 ت�سكيلة 
الرئي�س  لرت�سيح  دعمها  اأعلنت  �سيا�سية 
خيار  مع  وهي  خام�سة،  لعهدة  بوتفليقة 
للحزب  العام  االأمني  واأ�سار  اال�ستمرارية. 
العتيد  باأنه �سيوا�سل العمل رفقة �رشكائه 
طلبه  على  بوتفليقة  الرئي�س  يرد  اأن  اإىل 

ووقتها �سيطبق اأوامر الرئي�س.
التحرير  جبهة  اأن  عبا�س  ولد  اأكد  كما 
الطبقة  االأطياف  كافة  مع  تتعامل 
يكون  اأن  عليها  تفر�س  والتي  ال�سيا�سية 
هو  الرئي�س  اأن  احرتام  يف  التعامل  هذا 

خط اأحمر غري قابل لنقا�س.
اإميان لوا�س



الو�صطاء ي�صتغلون فر�صة نق�ص 
نقاط البيع لرفع الأ�صعار 

اأرجع رئي�سة اجلمعية الوطنية للتجار 
بولنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفيني 
�سبب ارتفاع اأ�ساحي العيد اإىل نق�ص 
اإىل نق�ص عدد  البيع بالإ�سافة  نقاط 
 28 عددها  يبلغ  التي  الأغنام  روؤو�ص 
مليون و هذا الرقم غري كايف،مو�سحا 
ي�ستغلون  اأ�سبحوا  اأي�سا  الو�سطاء  اأن 
فر�سة نق�ص نقاط البيع لرفع اأ�سعار 

اأ�ساحي العيد . 
به  خ�ص  ت�رصيح  يف  بولنوار  اإعترب 
العيد مل   اأ�سحية  اأ�سعار  اأن  »الو�سط« 
تختلف عن اأ�سعار ال�سنة املا�سية لأن 
العر�ص والطلب نف�سه ومل يتغري على 
اأ�سحية  ت�سعرية  اأن  قوله، م�سريا  حد 
تكون على ح�سب العر�ص والطلب اأي 
ال�سوق هي من حتدد �سعرها،مو�سحا 
ب�سبب  كان  امل�سجل  الفرق  اأن 

الإختالف يف املناطق فقط .
اأن هناك عوامل  املتحدث   واأ�ساف 
اأهمها  العيد  اأ�سحية  �سعر  حتدد 
وفرة العر�ص اأي الكمية التي يوفرها 
هذه  اأن  م�سريا  العيد،  قبل  املوالون 
الكمية اإذا كانت كبرية �ستكون الأ�سعار 
قليلة  الكمية  كانت  اإذا  اأما  منخف�سة 

ف�سيوؤدي ذلك حتما لإرتفاعها
اأن امل�سكل يكمن  واعرتف املتحدث 
باأنواعها  املوا�سي  روؤو�ص  عدد  يف 
مقارنة  قليلة  و  حمدودة  اأنها  حيث 
مو�سحا  الطلب،  حجم  و  بامل�ساحة 
اأن عدد روؤو�ص الغنم 25 مليون ،عدد 
روؤو�ص  ،عدد  مليون   2 البقر  روؤو�ص 
اجلمل اأقل من مليون ،داعيا احلكومة 
اإىل �رصورة ت�سجيع ال�ستثمار يف قطاع 
ت�سجيع  خالل  من  املوا�سي  تربية 
املوالني اأكرث خا�سة فيما يتعلق ب�سعر 
الغذاء احليواين و العراقيل املوجودة 
رخ�سة  على  احل�سول  م�ستوى  على 

ال�ستثمار يف قطاع تربية املوا�سي

ت�صعرية العيد خا�صعة لقانون 
العر�ص

جمعية  رئي�ص  حمل   جهته  من 
زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك  حماية 
م�سوؤولية  املو�سمني  امل�ساربني 
،نافيا   العيد  اأ�ساحي  اأ�سعار  اإرتفاع 
اأن تكون ت�سعرية العيد خا�سعة لقانون 
�رصورة  اىل  داعيا  الطلب،  و  العر�ص 
اإن�ساء الأ�سواق اجلوارية للق�ساء على 

امل�ساربني .
ت�رصيح  يف  زبدي  م�سطفى  اأكد 
�رصورة  على  »الو�سط«  به  خ�ص 
اإن�ساء  الأ�سواق اجلوارية املتعددة يف 
املواليني  ت�سجيع  مع  املناطق  جميع 
والغذاء  امل�ساحات  وتوفري  النقل  يف 
امل�ساربني  على  للق�ساء  احليواين 
فر�سة  ي�ستغلون  الذي  املو�سمني 

حلول العيد ل�رصب جيب املواطن
اأن امل�سكل  واأ�سار املتحدث  وتاأ�سف 
من الإرتفاع الرهيب  لأ�سعار املا�سية 
�سوق  اأن م�سكل  ، م�سريا  يف اجلزائر 
يف  ليكمن  اجلزائر  يف  املا�سية 
يف  ت�سويقه  يف  اإمنا  املنتوج  وفرة 
وذلك من خالل خلق  متعددة،  نقاط 
اأ�سواق جوارية ملحاربة ج�سع التجار، 
م�سيفا :«نحن نريد نقاط بيع متعددة 

م�سدرها املوال مبا�رصة ».

فو�صى عارمة ت�صهدها �صوق 
املا�صية يف اجلزائر 

كمال  القت�سادي  املحلل  اإعترب 

�سوق  تعرفها  التي  الفو�سى  اأن  رزيق 
اإ�ستطاعة  املا�سية يف اجلزائر وعدم 
كان  ال�سوق  هذا  تنظيم  الو�ساية 
الأ�سعار  رفع  يف  للم�ساربني  فر�سة 

كما يحلو لهم 
ت�رصيح  يف  رزيق  كمال  ي�ستغرب  مل   
اأ�سعار  اإرتقاع  من  الو�سط«  به«  خ�ص 
الأ�سحى  عيد  مع  تزامنا  الأ�ساحي 
كل  يحدث  ال�سيناريو  نف�ص  لأن 
على  ذلك  عواقب  من  ،متاأ�سفا  �سنة 
املواطن الذي اأ�سبح يجد نف�سه وحده 

يجابه ت�سلط املوالني و امل�ساربني
اإرتفاع  م�سوؤولية   رزيق  كمال  حمل  
ت�سلى  مل  لأنها  اإ  العيد  اأ�ساحي 
الو�ساية التي مل ت�ستطيع تنظيم هذا 
ل  اأنه  ،م�سريا  قوله  حد  على  ال�سوق 
مل  اإن  الرقابة  على  احلديث  ميكن 
لل�سوق،مت�سائال  تنظيم  م�سبقا  يكن 
فو�سوي  �سوق  يف  رقابة  تكون  كيف 
دون   ال�سوق  يف  تتدخل  و  تبيع  النا�ص 
اإح�ساء و ل تنظيم و ل اأ�سواق جملة 
جتزئة  اأ�سواق  ل  و  للما�سية  منظمة 
الو�ساية  »اأي�سا  الأخرية،م�سيفا  لهذه 
من  دقيق  ب�سكل  الوزارات  تعرف  ل 
يربي و من يبيع ،من هنا ميكن القول 
اأن  هناك فو�سى عارمة للقطاع تنتج 
عنه م�ساربة يدفع املواطن ثمنها كل 

مرة«.

�صرورة خلق اآليات رقابة فعالة 

للتحكم يف نظام الأ�صعار

لالحتاد  العام  الأمني   ، جهته  من 
عليوي  حممد  اجلزائريني  الفالحني 
م�ساربة  هناك  اأن  اأعرتف  قد  كان 
وتكالب والتهاب كبري يف الأ�سعار،حيث 
الأ�سعار  ت�سقيف  �رصورة  اإىل  دعا 
القدرة  على  املحافظة  اأجل  من 
يف  انهارت  التي  للمواطنني  ال�رصائية 
الآونة الأخرية، مطالبا ب�رصورة خلق 
نظام  يف  للتحكم  فعالة  رقابة  اآليات 

الأ�سعار.
رف�سه  عن  عليوي  حممد  عرب 
الأ�ساحي  �رصاء  مقاطعة  لدعوات 
التوا�سل  �سبكات  يف  لها  �سوق  التي 
الجتماعي، م�سريا اأنها فكرة جديدة 
مع  تتنا�سب  ل  اجلزائريني  على 
الأ�سحية،داعيا  من  والهدف  طبيعة 
لعبة  يف  الدخول  بعدم  املوالني 
اأ�سعار  خف�ص  ومبحاولة  امل�ساربني 
الأ�ساحي من اأجل متيكن اجلميع من 
جيب  على  احلفاظ  وبذلك  اقتنائها 

املواطنني 
الأمني  اأو�سح  ال�سدد،  ذات  ويف 
للفالحيني  العام  لالحتاد  العام 
اجلزائريني حممد عليوي اأن ال�سبب 
عيد  اأ�ساحي  اأ�سعار  ارتفاع  وراء 
والبزنا�سة  ال�سما�رصة  هو  الأ�سحى 
اأ�سبحوا  الذين  املو�سميني 
مقرتحا  الأ�سواق،  يف  يتحّكمون 
يف  الت�رصع  عدم  املواطنني  على 
لالأيام  وتركها  العيد  اأ�سحية  �رصاء 
انخفا�ص  �سمان  اأجل  من  الأخري 
الفالحة  وزارة  داعيا  اأ�سعارها، 
اجلزائرية  ال�سوق  تطهري  ب�رصورة 
اأ�سبحوا  الذين  ال�سما�رصة،  من 
من  الأ�سواق  يف  ـ  ـح�سبه  يتحّكمون 
خالل ممار�سات غري قانونية، ت�سل 
كبرية  كميات  اإتالف  حد  اإىل  بهم 
لفر�ص  �سوى  ل�سيء  ل  الإنتاج  من 
باأن  موؤكدا  تنا�سبهم،  التي  الأ�سعار 
�سهده  الذي  اخل�رص  اأ�سعار  ارتفاع 
يكن  مل  الفارط  الرم�ساين  املو�سم 
واإمنا  الإنتاج،  بوفرة  ارتباط  له 
لعدم  ال�سما�رصة  ا�ستغالل  ب�سبب 
منعت  التي  التخزين  طاقة  توفر 
الفالحني من دخول الأ�سواق وك�رص 

اأ�سعار ال�سما�رصة.

من  الثالثة  الدورة  �ستعقد 
واحلرف  للتدريب  الدويل  املعر�ص 
الفرتة  امل�ستقبلية )SAFEM( يف 
ق�رص  يف   2018 �سبتمرب   27 اإىل   24 من 
باجلزائر  البحري  ال�سنوبر  املعار�ص 
العا�سمة حيث يعد هذا املعر�ص فر�سة 
للتبادل وال�رصاكة بني املدار�ص واملعاهد 
التي  والأجنبية  الأجنبية  واجلامعات 
خلدماتها  للرتويج  اأيام  لأربعة  �ستجتمع 
لل�رصكات وال�سباب الباحثني عن التدريب 
اإىل ال�سوق  مما يتيح لهم �سهولة الو�سول 

فر�ص العمل.
توظيف  فر�سة  احلدث  هذا  ويقدم 
م�ساحة  خالل  من  عمل،  عن  للباحثني 
املعر�ص  ي�سعى  التوظيف   وبالتايل 

الدويل للتدريب واحلرف امل�ستقبلية اإىل 
بني  م�سارك  مائة  من  اأكرث  اإىل  الو�سول 
موؤ�س�سات التعليم العايل والتدريب املهني 
تقدم  حيث  القت�ساديني  وامل�سغلني 
ال�رصكات اجلزائرية والأجنبية العاملة يف 
اجلزائر عرو�سها بغية التوظيف بوا�سطة 
عمل  عن  الباحثني  مع  املبا�رص  الت�سال 
والذين يبحثون عن حتديات جديدة على 

امل�ستوى املهني.
معر�ص SAFEM  اإىل   وي�سعى 
التدريب  يف  الفاعلة  اجلهات  بني  اجلمع 
وال�سباب  واملتعاملني  القت�ساديني 
املعرفة  اأهمية  على  التاأكيد  اأجل  من 
�سلبة  دعامات  تنفيذ  يف  والتكنولوجيا 
من  وخال   ، ومتنوع  منتج  لقت�ساد 

اقت�سادية  تنمية  اأي  النفط لأن  عائدات 
البيئة  يف  للنجاح  م�رصوع  واأي  لل�رصكة 
حا�سم  ب�سكل  يعتمد  اأن  يجب  املهنية 
يف  والتحكم  والدراية  املعرفة  على 
الثالثة  الطبعة  فاإن   ، اجلديدة  التقنيات 
منا�سبة  معر�ص SAFEM  تعد  من 
احلا�سمة  الأهمية  على  التاأكيد  لو�سع 
ت�سليط  مع   ، اجلانب  لهذا  �ستعطى  التي 
ال�سوء على اجلهود التي بذلها امل�ساركون 
اأجل مواجهة حتديات تقييم املوارد  من 

الب�رصية.
البارز  املعر�ص  هذا  يف  الرتكيز   و�سيتم 
اأ�سا�ص حلقات  على اجلانب العملي على 
العمل وعليه فكل مدر�سة اأو معهد موجود 
مطالب  بتقدمي  املعر�ص  يف  هذا 

للزوار  التو�سيح  اأجل  عرو�ص عملية  من 
اأ�ساليبهم عن طريق جودة التدريب، ف�سال 
ي�سعى  ، حيث  الدبلوم  �سهادة  افتتاح  عن 
هذا املعر�ص اأن يظهر للزوار من القطاع 
وتعزيز  التطوير  اأدوات  واملهني  اخلا�ص 
احلالت  خالل  من  الب�رصية  املوارد 
امل�ساركون  توفري  بوا�سطة  العملية 
تتعلق مبا�رصة  للتدريب يف عدة جمالت 
القت�ساد  وتنويع  تنمية  باحتياجات 
الوطني و�ستكون القطاعات مثل الزراعة 
والطاقات  البناء  وجتارة  وال�سياحة 
املتجددة وامليكانيك و�سناعات الأغذية 
هذا  يف  حا�رصة  ذلك  اإىل  وما  الزراعية 

احلدث الدويل الديناميكي.
 حكيم مالك    

خم�صتون يتحدثون بخ�صو�ص اأ�صاحي العيد

بق�صر املعار�ص بالعا�صمة

اإميان لوا�ص 

خدع لرفع الأ�سعار يف غياب الرقابة
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.                   بولنوار : الو�سطاء ي�ستغلون فر�سة نق�ض نقاط البيع 
.                 زبدي: ت�سعرية العيد خا�سعة لقانون العر�ض

.              كمال رزيق : فو�سى عارمة ت�سهدها �سوق املا�سية يف اجلزائر 

الأمني الوطني املكلف بالإعالم لدى 
منظمة«onpe »عبد الرحيم خلدون"للو�صط"

 هدفنا اإنعا�ض القت�ساد الوطني  
عرب التواجد يف 48 ولية

 »onpe »تو�صيع املكاتب الولئية لـ        . 
يف  ال�صرق والغرب واجلنوب اجلزائري

.     تن�صيب 5 مكاتب ولئية �صرقية للمنظمة 
الوطنية لأرباب العمل واملقاولني

املكلف  الوطني  الأمني  ك�سف   
بالإعالم والت�سال  لدى املنظمة 
واملقاولني  العمل  لأرباب  الوطنية 
ت�رصيح  يف  خلدون  الرحيم  عبد 
باأن    « »الو�سط  ليومية  خا�ص 
موؤخرا  قامت     onpe منظمة 
تن�سيب  فيها   مت  �رصقية   بجولة 
اأ�رصف  ولئية  مكاتب  خم�سة 
للمنظمة  العام  الأمني  عليها 
كل  تن�سيب  اأين مت  م�سعود فالح  
من  حممد الطاهر ملزري من�سقا 
تن�سيب  ومت  لولية جيجل   ولئيا 
ولئي  كمن�سق  جحي�ص  اأحمد  
لولية  خن�سلة  يف حني عني حل�سن 
امل�سيلة   لولية  ولئيا  اأمينا  طبي 
جار�ص  كرمي  تعيني   مت  فيما 
تب�سة   لولية  ولئيا  من�سقا  كرمي 
قريف  جلمال  ر�سمي  تن�سيب  ومت 

من�سقا ولئيا لولية �سكيكدة .

حتقيق  التنمية بالرتكيز 
على الفالحة وال�صياحة 

وال�صناعة واخلدمات

ذات  اأكد  مت�سل  �سياق  ويف   
الأ�سا�سي  الهدف  اأن  املتحدث 
العمل  لأرباب  الوطنية  للمنظمة 
التنمية  حتقيق   هو  واملقاولني 
الوطنية عرب الرتكيز على  الفالحة 
واخلدمات  وال�سناعة  وال�سياحة 
الإدارة   «  onpe« مرافقة  مع  
لإيجاد حلول فعالة  لكل امل�ساكل 
التي تعطل م�سار التنمية  لإطالق 
امل�ساريع  التنموية  من جديد  يف  
خمتلف الوليات اجلزائرية  وهذا 
القت�ساد  اإنعا�ص  اأجل  من  كله 
فالقانون  وبالتايل   الوطني  
على   يحوي  للمنظمة  اخلا�ص  
48  مكتبا ولئيا  فلقد ح�رص لقاء 
اجلمعية العامة ال�ستثنائية الثانية 
وبعد  ولية    48 عن  ممثال   96
الولئية  املكاتب  اإعداد  مرحلة 
مرحلة  يف  حاليا   النطالق   مت 
الر�سمي  التن�سيب  فيها   اأخرة مت 
للمنظمة  التابعة  الولئية  للمكاتب 
واملقاولني  العمل  لأرباب  الوطنية 
ففي الغرب اجلزائري  لدينا حاليا 
كل من ولية النعامة والبي�ص وعني 
وم�ستغامن   وتلم�سان  تيمو�سنت 
ووهران  اأما يف ال�رصق اجلزائري 
وخن�سلة  جيجل  من  كل  فلدينا 

و�سكيكدة وتب�سة وامل�سيلة .

تو�صيع انت�صاراملكاتب 
 »onpe »الولئية لـ

 
مكتب  تن�سيب  �سيتم  حني  يف 
فلقد مت  قريبا    بومردا�ص  ولية 
التنظيمية  الأمور  على   التفاق 
تن�سيب  ب�سدد    فنحن  وبالتايل  
مكاتب اأخرى  بعد  عيد الأ�سحى 
الوليات يف  املبارك وتتمثل هذه 
اإ�سافة  وق�سنطينة  وبجاية  عنابة 
وليات  لتن�سيب  التح�سري   اإىل 
اجلزائري   اجلنوب  يف  اأخرى 
واملتمثلة يف كل  من ولية  اأدرار 
ومترنا�ست،  وتندوف  وب�سار 
م�سريا اأن مكتب املنظمة الوطنية 
الوحيد  واملقاولني  العمل  لأرباب 
حاليا  ين�سط  اإليزي  يف  املتواجد 
تن�سيبه  مت  بعدما  ر�سمية  وب�سفة 
ح�سب  وهذا  املا�سي   العام  يف 
خلدون  الرحيم  عبد  اأكده  ما 
بالإعالم  املكلف  الوطني  الأمني 
الوطنية  املنظمة  لدى  والت�سال  

لأرباب العمل واملقاولني .
واأ�سار عبد الرحيم خلدون  اأنه يف 
اإطار التنظيمي و الهيكلة اخلا�سة 
العمل  لأرباب  الوطنية  باملنظمة 
واملقاولني التي تعد منظمة ذات 
طابع نقابي  املعتمدة من طرف 
وزارة العمل وال�سمان الجتماعي 
بتاريخ 23 /09 / 2002 حتت رقم 
يف  واملتمثلة  �سعارات  ولها   83
وتكوين،  وعمل،  وحرية،  حماية، 
حيث  ،وخدمات  واإنتاج  واإجناز 
بالتواجد  املنظمة   قامت 
 48 يف  الوطني    امل�ستوى  على 
ولئية   مكاتب  تن�سيب  مع  ولية 
ولئي  من�سق  مكتب  كل  ي�سم 
ومقررو9 اأع�ساء  من املتعاملني 
كل  يف  املخت�سني  القت�سادين 
خمتلف  ميثلون  والذين  ولية 
كال�سياحة  الن�ساط  �سعب 
واخلدمات  والفالحة  وال�سناعة 
درا�سة  بغية  الأخرى  والقطاعات 
على  القطاعات  هذه  اأو�ساع 
م�ستوى كل ولية ،موؤكدا  خلدون 
الر�سمي  التن�سيب  يتم  اأنه بعدما 
لأرباب  الوطنية  املنظمة  �ستقوم 
العمل واملقاولني  باإن�ساء اللجان  
الولئيني وفيه  الأمناء  التي ت�سم 
جلنة متكونة من 4 اأع�ساء ينتمون 

اإىل نف�ص  �سعبة الن�ساط .
حكيم مالك

رغم اتخاذ الو�صاية اإجراءات �صارمة و ردعية حيال الرتفاع الرهيب الذي تعرفه اأ�صعار اأ�صاحي العيد ،اإل اأنه مع حلول 
كل منا�صبة دينية اأ�صبح  ي�صتغلها التجار للم�صاربة على ح�صاب املواطن الب�صيط ، خرباء و اأخ�صائيون يوؤكدون على �صرورة 

ت�صديد الرقابة ملنع تعر�ص املوا�صي للمر�ص ،و  خلق الأ�صواق اجلوارية  لو�صع حد ل�صجع 
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قيامة ال�سمال الق�سنطيني

بعد انك�ساف » اجتماع بو�ساطور » يوم 1955/7/18 ، قامت قيادة ال�سمال الق�سنطيني بتحديد املكان البديل �سريعا ، وانطلق  على اأثره الثوار  النوفمربيني ليلة 
1955/7/19 �سوبه . كان » كدية الزمان »  املكان البديل ، و« الزمان » يطلق  تو�سيف تعميمي  ارتبط بالع�سرين اأوت ؟ لأنه وفى احلقيقة اجلل�سات ، والجتماعات 

واللقاءات التي  جرت  كانت  كلها  يف  » كدية داود » وهي ه�سبة من �سمن ه�سبات كثرية  يف » جبل الزمان »  لقد �سكل » الزمان » يف املخيال الثوري حينها ، وقي 
املخيال ال�سعبي الويف للقيام النوفمربي ، �سورا من البطولة ، والت�سحية والفداء ،اإذ ا�ستطاع حوايل 300 جماهدا ، يف اأق�سى تقديرات التعداد الب�سري لل�سمال 
الق�سنطيني  يف تلك الفرتة التي  �سبقت الهجومات )1(، اأن تقلب الأر�ض بال�سمال الق�سنطيني قيامة يف وجه الكولون  و حتديث انتفا�سة غريت اأ�سياء كثرية يف 

م�سائر ال�سعب و الثورة . 

ملا اأخترب الكولون وع�سكرهم غ�سب زيغود يو�سف
.         الفكرة، التح�سريات، الإجرام الفرن�سي        .      والغ�سب الثوري اجلزائري الهادر

ي�سني بوغازي

اإىل » موؤمتر كدية داود » فى 
ح�سن » جبل الزمان »
م�سرية اأيام الأعياد  
املباركة ل�سنة 1955

عن  مرت  كيلو   15 �سوى  يبعد  ال 
فيل  فيليب   « �سكيكدة  مدينة 
الثوار  غ�ساه   وقد   « الفرن�سية 
االأوائل  الغا�سبني   النوفمربيني  
ابتداء  م�ساء  19 جويلية 1955، 
االأعياد   اأيام   تلك  م�سرية  كانت 
املباركة لعيد �سنة 1955 ، والأول 
يق�سون   النوفمربيني  يق�سى  مرة 
احلنان  وعن   ، الديار  عن  بعيدا 
اجلبال  اأح�سان  يف  االأ�رسي 

والكهوف ، واالأودية .
الن الكولون وع�سكرهم مل يرتك 
الغائرة   ، االأمكنة  هذه  �سوى 
املغطاة  و  الداخلية  اجلبال  يف 
�سجر  من  القا�سية  بالطبيعة  
 « الزمان  »جبل  ولعل  ؟  وحجر 
االأهم    ، االأمكنة  تلك  احد  نف�سه 
االأعني   عن  بعيد   مكان  انه  
املرت�سدة  للخونة  ، الدين باعوا 
كلفهم  وقد   ، االأول  اجتماعهم 

�سهداء  اأبرياء  كما فلق الفجر .
ومند  �ساعات االن�سحاب  االأوىل 
الثوار  تفرقوا   1955/07/19 ليلة 
فرق   حتركوا   اإذ   ، خطة  وفق 
تتعدي  ال  وجماعات   ، �سغرية 
تقدير  اأق�سى  يف  اخلم�سة  
اإىل  عادوا  مدنيني  واأفراد    ،
م�ساكنهم ، فلقد اأعلن النفري  من 
كدية   « اإىل   « بو�ساطور  كدية   «
داود » فى ح�سن بجبل » الزمان 
اأرواحهم   حملوا  كان ممن  فما   «
االنطالق  �سوى  اأيدهم  فوق  

جمددا  يف �سبل نداء الوطن .
كانت  االن�سحاب  ذلك  حالل 
منعطفات  يف  قليلة  ا�ستباكات  

اأين بع�ض  الثوار القوا جنودا    ،
الر�سا�ض  فبادلوهم  فرن�سيني 
من  الثوري   والتكتيك   ، مرة 
مرات  الع�سابات  حرب  وحي 
ثائرا   150 اأ�سحى   لقد   كثرية. 
ممن تفرقوا يف » كدية بو�ساطور 
الزمان   « بلغ   ممن   الن�سف    «
التحقوا  منهم   الكثري  الن    «
  « كان  واأعمالهم فقد   ، مبنازلهم 
بني  االأول   « بو�ساطور  اجتماع  

جي�ض التحري و�سعبه .
 

ملحمة » الزمان » وموؤمتره 
الثوري بداأ ؟

�سم�ض  كادت  ما   ، حال  كل  على 
اإال  ؟  تغرب   1955/8/  21 يوم 
االأوائل  النوفمربيني  والثوار 
 « داود  كدية    « هامات  على 
و   ، ال�سافية  ال�سماء   يب�رسون  
رمبا  ي�ستطلعون الغد اجلزائري 
بال  يزحف  للتو  انطلق  الذي   ،

هوادة نحو اال�ستقالل .
العقيد  اأقام  النواحي  هذه  وفى 
احد  منزل  يف   « �سوف  زيغود   «
املنا�سلني » رابح يون�ض » املدعو 
رم�سان ) 13( اأين اعتاد اأن يقيم 
مهياأ  منزل  وكان  بال�سواحي  فيه 
لهذه الظروف احلرجة ، ولالإقامة  
الطارئة يف اخطر االأوقات ؟ كان 
خمباأ  و�سطه  يف  حفر  قد  منزل 
16 مرت  تقدر  م�ساحة  على  مهياأ 
مربع ، وهو الأجل واإخفاء الوثائق 
�رسبت  .فيما  ،والذخرية  الهامة 
حرا�سة  الكديات  روؤو�ض  على 

م�سددة 
�سمن   « داود  »كدية  واختريت 
الأنه     « الزمان  جبل   « كديات 
بني  مغرو�ض  جبل  عموما 
اجلبلية  واله�سبات  االأحرا�ض 
اأعالهم  ، و كدية داود   املرتفعة 
جميعا يف تلك  اله�سبات االأخرى 
، مبا يكفي اأن تراقب منها جميع 
 ، القريبة  املريبة  التحركات 
 « اجلبل   ذاك  من    ، والبعيدة 
االأ�سغال  انطلقت   « الزمان 
نهاية  غاية  واإىل   1955/7/23
�سهر جويلية . بعدها بداأت عملية 
اأخرى ا�سد اأهمية وهي » التعبئة 
ال�سعبية »  فانطلقت فرق الثوار 
منطقته   غاىل  كل   ، النوفمربين 
يف مهمة االإعداد ال�سعبي وتكوينه 
�سيا�سيا وامنيا وثوريا يف �رسورة 
الكيفيات  وفى  الهجومات  هذه 
تكون  اأن  على   ، ربها  ت�سدا  التي 
بني جي�ض التحرير و�سعبه ،االأمر 

عنفوانية  روعة  يف  حتقق  الذي 
انتفا�سية نوفمربية راقية ،بقيت 
الثورة  �رسامة  على  �ساهدة 

و�رسامة الثوار النوفمربين .
التنفيذ  كان  تال  الذي  اأن  اإذ 
التحرك  خطة  الأوراق   « الدقيق 
امليداين » التي ر�سمت و�سبطت 
موؤمتر   « يف  عليه  االتفاق  ومت 
 « ه�سبات  اإحدى   « داود  كدية 

جبل الزمان »

يف جوهر روؤية  العقيد  
زيغود الإ�سرتاتيجية

الزمان    « اجتماع  جل�سات   يف 
التي   الكتابات  اعتادت  كما    «
 ، ت�سميته  الثورة  بتاريخ  تعنى 
 « موؤمتر   « اإىل  اقرب  كان  واإن 
الن   ، عادي  اجتماع  اإىل  منه 
العقيد  ق�ساها  التي  االأيام  عدد 
و  النوفمربيني  الثوار  و   ، زيغود 
اأيام  اإىل  ا�ستمرت  هنالك  القادة 
االأ�سبوع  تفوق  رمبا   ، معدودات 
يعقل  فال  لهذا   ، قليل  اقل  اأو 
ت�سميته باالجتماع ، و هذه اإحدى 
االأخطاء التاريخية التي يجب اأن 
اقرب  كان  فما حدث  ؟  ت�سحح  
 ، اأيام   عدة  من   « موؤمتر   « اإىل 
متت خالله �سبط اأدق التفا�سيل 
، والرتتيبات العملية  يف جماالت 
 ، والتموين   ، والتاأطري   ، التنظيم 
مت  وقد   « اجلماهريية  والتعبئة 
زيغود  طرف  من  اأكرث  الرتكيز 
التنظيم »  يو�سف على » عنا�رس 

اإف�ساء االأ�رسار االنتفا�سة  وعدم 
)11( «

يف  بو�سوح  جتال  الذي  االأمر 
وفى   ، و�سالبته  التنظيم   رزانة 
رافق  الذي  املده�ض  الت�سيري  
بالهتافات  الغا�سبة   امل�سريات 
الثوار امل�سلحني  اإىل جنب  جنب 
من جي�ض التحرير يف تنا�سق بني  
وكما   ، والنوفمربين  املدنيني 
برمتها   اأخرى   خرجت م�سريات 
 ، املدا�رس  بع�ض  يف   م�سلحة 
والفري يف ال�سمال الق�سنطيني ،و 
ا�ستهدفت م�سالح للكولون ، هذه 
اخلطة التنظيمية العالية االأحكام 
وع�ساكرهم  الكولون  اأده�ست   ،
العام  احلاكم   و�سعت  واالهم   ،
الفرن�سي » املجرم �سو�ستال » يف 

حرية مل تنتهي اإال على رحيله . 
ففي �سهادة موؤثرة جدا  ملن ميكن 
ال�سمال  �رس  اأمني   « نعتربه  اأن 
العقيد  »عبد اهلل    « الق�سنطيني 
 « احلقيقي  وا�سمه    « بن طوبال 
خل�رس بن طوبال »  انه قد  �سكنه 
العقيد  اأعلن  عندما  االندها�ض 
وحدد   ، الهجومات  يوم  زيغود 
منت�سف  يف  الزمني  توقيتها 
انطباعا  يعطى  مما  النهار)12( 
القيادية  ال�سخ�سية  جدارة  على 

لثائر زيغود .
الزمان   « يف  جرى  الذي  اإن 
 ،  1955/07/23 تاريخ  مند  و    «
 ، الت�سور  فوق  ديناميكية  كانت 
اأيامه  يو�سف  زيغود  ق�سى   فقد 
التي   اجلل�سات  تلك  من   االأوىل  

كدية  موؤمتر   « �سميناها   ميكن 
حيث   ، الزمان  اأعايل  يف   « داود 
كبري  باإ�سهاب   بالتحدث  قام 
التي    « » الهجوميات  اأهمية  عن 
يف   ، ميدانيا  تنفيذها   تنتظر 
م�ستقبل  و  الثورة   وجه  تغيري 
الوطن برمته ، بل اأن  روؤيته لها ، 
وكيفية اإدارتها ، و الت�سديد على  
�سعلة  اإبقاء  الأجل   ، �رسورتها 
القيان النوفمربي ملتهبة ، كانت  
ال�سابقة   املعاين  هذه  جميع 
 ، حياة  ق�سية   « للعقيد  بالن�سبة  
وللنوفمربيني   « الثورة  موت   اأو 

جميعا .
فيما   ، روؤيته  �سائبة   كانت  وكم 
ويف   ، التاريخية  الهجومات   تال 
وفى   ، والعربي  العاملي  ال�سدى 
بثته   الذي  االأمني   اال�سطراب 
يف  اأعال هرم النظام اال�ستعماري 
الع�سكري الفرن�سي يف اجلزائر ، 
الذي �سكنه ال�سلل التام  من جراأة 
، طوال  و �سجاعتهم  اجلزائريني 
يف  الوا�سعة   الهجومات   اأيام 
ي�ستفق   ومل   ، عري�سة  جغرافية 
نداءات  على  اإال  اال�ستعماريني 
نفذه   الذي  االنتقام   ، االنتقام 
ع�سكرية  و�رسطة   ، ع�سكريني 
معمريني  و  وكولون   ، فرن�سية 
للكل ما  فانهالوا تقتيال وتدمريا 
هو جزائري الأيام دون رحمة و ال 

�سفقة )14( 
الروؤية   اأن  املوؤرخني  يتفق  ويكاد 
ال�سمال  هجومات   « �سكلت  التي 
 «  1955 اوث   20 الق�سنطيني 
للثورة  الثانية  الروح  مبثابة  
كاد  الذي   ، النوفمربي  والقيام 
يق�سى عليه  يف » االأورا�ض » .اإن 
هي   التاريخية  الهجومات  هذه 
مبثابة نوفمرب ثان ، .لكنه  نوفمرب 
تاأكيدي �سعبي  على  البيان االأول 
الوطني  الرتاب  كامل  اأن   على   ،
الثورة  ولي�ض    ، موحدة  وحدة 
فالر�سالة   ، فقط  االآورا�ض  يف 
على  احل�سار  فك  وا�سحة  كانت 

االآورا�ض؟
من  القادة  اأكرب  وب�سهادة 
ممن    ، النوفمربيني  املجاهدين 
التحدث  اأو   ، كتابة  يف   اأ�سهموا 
التاريخية  الهجومات   هذه  عن  
،  جميعا يوؤكدون  اأنها  من اأفكار 
وهي    ، وحده  يو�سف   زيغود 
عنها   الدفاع  حاول  التي  اأفكاره  
يف »  جل�سات  موؤمتر كدية داود » 
فى جبل الزمان ، الأيام مع الثوار 
 ، واملدنيني  واجلنود  القادة  و 
فكانت �سيئا  ي�سبه الدميقراطية  

الراهنة ، فلم تكن االأوامر جافة 
كان  بل   ، النوفمربي  القيام  يف 
النقا�ض الثوري  اأ�سا�سا ، يف  تبني  
االقتحام باملظاهرات ، والهجوم 
،اأو ما دونهما ، وهي كلها مظاهر 
اآيات  اأ�سمى  نوفمربية  يف  ثورية 

الفداء الوطني و الدميقراطية.
ملا   « طوبال  بن  اهلل  عبد  قال  
 20 ال�سبت  يوم  اأن  العقيد  اأعلن 
منت�سف  وتوقيت    ،  1955 اوث  
النهار لتنفيذ الهجومات  » قال : 
ال اأخفيكم �رسا  ، اإ�سابتي الرهبة 
»  كما هو موؤ�رسا له �سابقا ، مما 
االأقرب  حتى  اأن  جليا  يو�سح 
يعلمون  يكونوا  مل  العقيد  من 
 ، توقيت  و ال   ، تاريخ  و ال   ، يوم 
االأخرية  االأيام  اإال يف  الهجومات 
بعد 2018/08/10 . فما كان قبله 
زرعها  على  ثورية  عمل  فكرة   ،
املدا�رس  يف  اجلزائريني  بني 
جميعا  اخلروج  على  والقرى 
وجه  يف  الواحد  الرجل  كما   ،
وع�ساكرهم  والكولون  الفرن�سيني 
، والحقا حدد الفكرة  تف�سيال  ، 
يف الزمان ، واملكان ، و الت�سمية 
، لقد كانت حنكة العقيد  ويعود 

يو�سف وقيادته التاريخية .
يتبع ...

مراجع احللقة الثانية 

)10( كتاب »ع�سية 
لل�سحفي   «  54

الفرن�سي بنجامني 
�سطورا 

)11(  كتاب » 
هجومات 20 اوث 

للمجاهدين   «  1955
رابح عواد ، ومو�سى 

تواتي 
)12( وثيقة حتقيقية 

.  ) 13( كتاب » 
هجومات 20 اوث 

للمجاهدين   «  1955
رابح عواد ، ومو�سى 

تواتي .
) 14( كتاب » 

هجومات 20 اوث 55 
»  املجاهدين رابح 

عواد ومو�سى تواتي
 ) 15( كتاب »  مترد 

، قمع ، جمازر » 
لل�سحفي الفرن�سي 

كلغ ما�سو كوبو . 

احللقة الثانية 
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نا�شد ممثلي اإطارات  بلدية الربمة 
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
العليا  املعاهد الكربى واملدار�س 
 « الو�شط   « بيومية  ات�شالهم  يف   ،
ممثلة  بالبالد  العليا  ال�شلطات   ،
اأويحي من  يف الوزير الأول اأحمد 
العاجل لدى م�شالح  التدخل  اأجل 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزارة 
العامة  واملديرية  الجتماعي 
ملجمع �شوناطراك ، بهدف اعادة 
النظر يف ان�شغالت ومطالب هاته 
يف  احلق  من  املحرومة  الفئة 
العمل بال�رشكات الوطنية النفطية 
املذكورة  البلدية  برتاب  العاملة 
 ، الباقل  غرد  حقول  غرار  على 
 ، امل�شناأ  بئر   ، بياران   ، بركني 
�شوناطراك  ،و  اأجيب  �شوناطراك 
الربمة، ويف �شياق مت�شل فقد اأكد 
هذه  جميع  اأن  املتحدثني  ذات 
توظف  مل  النفطية  املن�شاءات 
اأن  بذريعة  بلديتهم  من  اإطار  ول 
اأبنائها ل ميلكون �شهادات جامعية 
 ، املحروقات  جمال  يف  عليا  اأو 
الواهية  باحلجج  و�شفوه  ما  وهو 
اأن  ال�شدد  ذات  يف   مو�شحني   ،
بدفعة  تدعمت  قد  الربمة  بلدية 
يف  اجلامعات  اأرقى  من  خريجة 

اجلزائر .
هذه  قامت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الإطارات بدائرة الربمة احلاملني 
جمال  يف  جامعية  ل�شهادات 
احتجاجية  بوقفة  املحروقات 
�شوناطراك  موؤ�ش�شة  امام  �شلمية 
الطعام   عن  اإ�رشاب  وكذالك 
مطالبني   2018 اأوت   02 يوم 
و  العمل  يف  امل�رشوع  بحقهم 
الت�شغيل  الأولوية يف  كذا مرعات 
التي  الوزارية  لتعليمات  تطبيقاً 
املنطقة  لأبناء  الأولوية  تعطي 
ال يف حالة عدم وجود املن�شب 
فاإن  باأكملها  الولية  املطلوب يف 
و ايل الولية يقوم بت�رشيح جللب 

�شاحب املن�شب من وليات اأخرى 
و دامت هذه الوقفة الإحتجاجية 
بدون  مبيتاً  كاملني  يومني  ملدة 
و  املوؤ�ش�شة  اأمام  ماء  ل  و  اأكل 
التي تفوق  حتت درجات احلرارة 
احلالة  تدهور  و  الظل  يف   50°
ودخولهم  للمحتجني  ال�شحية 
حيث   ، العالج  لتلقي  امل�شت�شفى 
اإ�شتياء  اىل  اأدى  الو�شع  هذا  اأن 
كبري لدى اأعيان املنطقة و ذويهم 
من  اإ�شتجابة  اأي  تلقي  عدم  و 
ال�شلطات املعنية و بداية حترك 
الأو�شاع و ك�شب الراأي العام حيث 
لهوؤلء  الربمة  بلدية  اأعيان  اإنظم 
هاته  يف  مل�شاندتهم  ال�شباب 

الق�شية التي كادت اأن تتحول اىل 
تفقد  و  باأكمله  اإجتماعي  و�شع 
حدودية  منطقة  يف  �شيطرتها 
رئي�س  تدخل  لول  الأوىل  بدرجة 
املجل�س ال�شعبي البلدي و م�شايخ 
�شيا�شة  بعد  البالد خا�شة  كبار  و 
عدم الرد و الإ�شتجابة من طرف 
املذكورة  املوؤ�ش�شات  تلك  كل 
اإطارات  ق�شية  لتبقى   . �شابقاً 
يف  الغمو�س  يكتنفها  الربمة 
املعنية  اجلهات  من  الرد  اإنتظار 
الإحتجاجات  هاته  ظهور  وعدم 
كان ب�شبب انقطاع �شبكة الإت�شال 
الوحيد  امل�شدر  تعترب  التي   3G

لالإت�شال و توا�شل .

جدد العديد من مواطني ادرار و 
الطريق  م�شتعملو  وكذا  متيمون 
ولية  الرابط   51 رقم  الوطني 
�شطره  يف  غرداية  بولية  ادرار 
بولية  متيمون  دائرة  الرابط 
بولية  املنيعة  مبدينة  ادرار 
كلم   350 م�شافة  على  غرداية 
الذي اأ�شبح ل ي�شلح لال�شتعمال 

متاما .
الفرتة  خالل  عربه  �شجلت  اأين 
الأخرية عديد احلوادث اخلطرية 
قتلى  �شجلت  معظمها   التي 
من  بالرغم  وذلك  وجرحى 
للمواطنني  املتكررة  النداءات 
خا�شة  اجلهة  بهذه  وال�شكان 

طريق  يعترب  الطريق  هذا  وان 
وطني حيوي  رابط �شمال البالد 
حيوي   جتاري  وطريق  بجنوبها 
ت�شهيل  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم 
وامل�شافرين   املركبات  تنقالت 
غرداية  وليتي  �شكان  وينا�شد   .
يف  العليا  ال�شلطات  من  وادرار 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  البالد 
لهذا  العتبار  اإعادة  اجل  من 
الطريق  وت�شنيفه من بني الطرق 
طرق  اإىل  حتويلها  �شيتم  التي 
حيوي  طريق  كونه  مزدوجة  
يربط وليتني كبريتني و�شياحيتني  

يف اجلنوب اجلزائري .
اأحمد باحلاج 

راح  التي  القتل  جرمية  اإثر  على 
القاطن  )ع.اأ(  املدعو  �شحيتها 
مواليد  من  بتندوف  حياته  قيد 
الأ�شبوع  بحر  ذلك  و   1986 �شنة 
ال�شنة  من  اوت  �شهر  من  الفارط 
مع  بالتن�شيق  و   2018 اجلارية 
متكنت  تندوف  بولية  النيابة 
بامن  الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح 
من  قيا�شي-  وقت  يف  الولية– 
فيهما  م�شتبه  �شخ�شني  توقيف 
هما  و  العمدي  القتل  ق�شية  يف 
و 1990(   1981( �شنتي  من مواليد 
يقطنان بولية تندوف و ينحدران 
من ولتني بغرب و جنوب البالد و 
حجز  مت  فقد  التحقيق  �شياق  يف 

امل�شتبه  ا�شتعملها  قد  كان  مركبة 
مت حجز  و  القتل  عملية  يف  فيهم 
مع  نقال  هاتف  و  مايل  مبلغ 
)خنجر(  اأبي�س  �شالح  ا�شرتجاع 
و   اجلرمية  مب�رشح  وجد  قد  كان 
اآخرين  فيهما  م�شتبه  يبقى  فيما 
)02( حمل بحث من طرف م�شالح 
اليوم  بتاريخ  مت  فقد  ال�رشطة، 
 ،2018 اأوت   14 لتاريخ  املوافق 
املذكورين  املوقوفني  تقدمي 
اأعاله اأمام ال�شيد وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة تندوف يف انتظار ما 
يف  التحقيق  نتائج   عنه  �شت�شفر 

الق�شية لحقا.
اأحمد باحلاج 

التي  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  م�شالح  تبذلها 
مكافحة  اجل  من  ورقلة  ولية 
اجلرائم احل�رشية ب�شتى اأنواعها 
الأ�شخا�س  على  املحافظة   ،
 ، العام  املال  و  املمتلكات  و 
الأمن احل�رشي  عاجلت م�شالح 
حا�شي  دائرة  بـاأمن  الول 
بجنحة  تتعلق  ق�شية  م�شعود 
دون  الكحولية  امل�رشوبات  بيع 
الق�شية  و  تعود وقائع   . رخ�شة 
اىل  وردت  معلومات  اثر  على 
وجود  مفادها  المن  م�شالح 
بامل�رشوبات  يتاجر  �شخ�س 
الكحولية بدون رخ�شة مبحل لبيع 
الكهرومنزلية  الدوات  و  الواين 
اليومي  ال�شوق  م�شتوى  على 
ك  بامل�شمى/)  المر  ويتعلق 
مت  للمعلومات  ا�شتغالل   ،  ) ع 

التنقل اىل عني املكان ، حيث مت 
بناءا  وتفتي�شه  املحل  مداهمة 
عن  �شادر  بالتفتي�س  اذن  على 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد/ 
مت  اأين  م�شعود  حا�شي  حمكمة 
العثور على كمية من امل�رشوبات 
وحدة   2623 بـ  قدرت  الكحولية 
 ، والحجام  النواع  خمتلف  من 
ليتم توقيف امل�شتبه فيه وحتويله 
اجل  من  امل�شلحة  مقر  اىل 
وحجز  معه  التحقيق  ا�شتكمال 
بعد  الكحولية.  امل�رشوبات 
ا�شتكمال الإجراءات القانونية مت 
ت�شكيل ملف  ق�شائي �شده قدم 
اجلمهورية  وكيل  امام  مبوجبه 
 ، م�شعود  حا�شي  حمكمة  لدى 
اأ�شهر حب�س   06 اأين �شدر �شده 

نافذة .
اأحمد باحلاج  

.       حت�صي على ترابها 06 حقول نفطية وعهد انعدام الكفاءة قد وىل 
.      اإطارات بلدية الربمة بورقلة يطالبهم بح�صتهم من منا�صب ال�صغل ب�صوناطراك 

.       "مت�صمكون مببداأ اأولوية اأبناء املنطقة يف التوظيف "

عجزوا عن االفراج عن 12 األف م�صكن وو�صع حد للتالعب بال�صغل و العقار 

اأحمد باحلاج 

06 والة باجلنوب مغ�ضوب 
عليهم من طرف اأويحي 

بحي  تقطن  عائلة   20 ا�شبحت      
الدارية  باملقاطعة  الدغام�شة 
ب�شبب  بالدفن  مهددة   ، �شالح  عني 
حما�رشة م�شاكنها من طرف الكثبان 
ال�شكان  قالقل  يثري  ومما  الرملية 
ال�شمت املطبق من طرف ال�شلطات 
التكفل  بعدم  اتهموها  التي  املحلية 

بان�شغالتهم التقليدية .
الدغام�شة  حي  �شكان  ممثلي  نا�شد 

الوايل  بلدية عني �شالح  01 كلم عن 
ب�رشورة  خل�رش  �شدا�س  املنتدب 
ميدانية  للوقوف  زيارة  لهم  برجمة 
على حجم املعاناة التي يتخبطونها 
مهددين  اأ�شبحوا   بعدما  فيها 
بالدفن داخل م�شاكنهم ب�شبب تف�شي 
التي  الرملية  الكثبان  زحف  ظاهرة 
جهة  كل  من  حتا�رشهم  ا�شبحت 
للجهات  مربر  غري  �شمت  و�شط 

املعنية مبكافحة الظاهرة املذكورة 
ل  انها  حمدثينا  ب�شاأنها  قال  التي 
هوؤلء  فتح  حيث   ، اليوم  وليدة  تعد 
النار على ممثليهم باملجل�س ال�شعبي 
اللتزام  بعدم  واتهموهم  البلدي 
بالدور املنوط بهم موؤكدين يف نف�س 
يعرفون  ل  املنتخبني  ان  ال�شياق 
ناحية الدغام�شة �شوى يف املواعيد 

النتخابية .

ال�شكان  ت�شاءل  اخر  جانب  من 
الزحف  من  خماطر  الغا�شبون 
املتف�شي للكثبان الرملية عن م�شري 
مبيزانية  �شنويا  ت�شخ  التي  الموال 
امل�شالح القطاعية  والبلدية لجناز 
اطار  يف  ال�شدود  و  الت�شجري  عملية 
للت�شدي  الولئية  ال�شلطات  م�شاعي 

لظاهرة الت�شحر.
�صيخ مدقن 

والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  تعرف 
حلول   ع�شية  ادرار  ولية  با�شواق 
ارتفاعا  املبارك  ال�شحى  عيد 
العادة  عليه  جرت  كما   ، فاح�شا 
ارتفاعا  الأ�شعار  تعرف  بحيث 
الب�شل  �شعر  و�شل  اين  حرا 
دينار   50 فقط  ايام  قبل  الذي 
جزائري  دينار   100 اىل  جزائري 

والقرعة التي كان �شعرها 60دينار 
البطاطا  و�شعر  110دينار  ا�شبح 
اىل  انتقلت  60دينار  كان  الذي 
التي  الطماطم  100دينار  وا�شعار 
100دينار  اىل  دينار   50 كانت 
دينار   70 كانت  التي  وال�شالطة 
جزائري  وا�شعار  120دينار  اىل 

الفواكه ارتفعت ب�شكل كبري .

 180 من  العنب  �شعر  تنقل  بحيث 
املوز  و�شعر  دينار   260 اىل  دينار 
من 180 دينار اىل  250 دينار و�شعر 
التفاح من 150دينار اىل 250دينار 
املواطن  يجعل  ما   . جزائري 
الب�شيط عاجز على �رشاء اخل�رش 
بعد  الدينية  العياد  ايام  والفواكه 
او  جماعة  ال�شوق  ت�شيطر  ان 

جتار اخل�رش والفواكه على ال�شلع 
لال�شعار  واختيارها  ال�شوق  داخل 
الغياب  اليها يف ظل  منا�شب  التي 
الكلي لفرق املراقبة وغياب اي�شا 
املنتوج املحلي ما يجعل ال�شعار 
وال�شما�رشة  للم�شارب  تخ�شع 

داخل ال�شوق ايام العيد .
�شيخ مدقن  

امل�صوؤولني املحلني اليعرفونهم �صوى يف املواعيد االنتخابية 

ع�صية عيد اال�صحى املبارك 

الكثبان الرملية حتا�ضر 20  عائلة بحي الدغام�ضة بعني �ضالح

ا�ضعار اخل�ضر والفواكه مرتفعة جدا با�ضواق ادرار 

نتيجة ارتفاع معدالت حوادث املرور املميتة 

اأمن والية تيندوف 

يف اإطار مكافحة اجلرائم احل�صرية 

جتدد املطالب باإعادة االعتبار للطرق 
الوطني رقم 51بني ادرار وغرداية

امل�ضتبه فيهما يف ق�ضية القتل 
العمدي يف قب�ضة ال�ضرطة

اأمن حا�ضي م�ضعود بورقلة يجه�ض 
حماولة ترويج 2623 قارورة خمر 

تعالت االأ�صوات ببلدية الربمة احلدودية التابعة لوالية ورقلة للمطالبة بتدخل جاد 
من طرف وزير العمل و الرئي�س املدير العام ل�صوناطراك من اأجل تخ�صي�س ح�صة من 

منا�صب ال�صغل لفائدة اإطارات املنطقة .



عمر ذيب

اجلميلة  عامرة  مدينة  عا�شت 
عر�شا  اجللفة  لوالية  التابعة 
�شهر  مدار  على  رائعا  كرويا 
ال�شاب  تكّفل  حيث   ، كامل 
الريا�شي " عبد القادر قرينعي 
بربجمة  الرفاق  بع�ض  رفقة   "
دورة يف كرة القدم حملت �شعار 
تتحقق  الريا�شة  خالل  من   "
االإيجابية  االأ�شياء  من  الكثري 
عامرة  اأبناء  جعل  وهو   "
يرفعون من وترية جهودهم من 
ال�شيفي  عر�شهم  اإجناح  اأجل 
اأحداثه  يتابع  الذي   ، التقليدي 
الكرة  ع�شاق  من  كبري  عدد 
املحلي  امل�شتوى  على  �شواء 
 ، املجاورة  املناطق  من  اأو 
مظاهر  اإىل  بالنظر  وذلك 
التي  النزيه  والتناف�ض  االإثارة 
مواجهات  معظم  يف  تتج�شد 
بع�ض  ك�شف  وقد   ، التظاهرة 
كان  الدورة  هذه  اأن  املتابعني 
وجناح  كثرية  اإيجابيات  لها 

اللجنة  ل�شالح  يح�شب  الفت 
الرهان  ك�شبت  التي  املنظمة 
 ، املتوا�شعة  اإمكانياتها  رغم 
اأ�شابيع من االإبداع  اأربعة  وبعد 
توقيع  حملت  التي  والتحدي 
فريق  متكن  امل�شاركة  الفرق 
من�شة  على  ال�شعود  من  البنية 
فريق  على  فوزه  بعد  التتويج 
كان  لكّنه  وحيد  بهدف  القازي 
وقد   ، اللقب  الإحراز  كافيا 
ا�شتمتع  الذي  اجلمهور  وقف 
التكرمي  عند  اخلتامي  باللقاء 
واملتّوجني  للم�شاركني  املتميز 
اإ�رشاف املنظمني الذين  حتت 
االأجواء  تن�شيط  يف  اأبدعوا 
و�شناعة االأفراح ، والهدف من 
اأن  على  الربهنة  هو  هذا  كل 
حتقيق  باإمكانهم  عامرة  اأبناء 
الكثري حّتى يف عّز ال�شح املادي 
والو�شائل ال�رشورية للقيام باأي 
اأن  لهم  �شبق  وقد   ، م�رشوع 
يف  واالحرتام  بالتقدير  ظفروا 
منا�شبات عدة بف�شل ت�شامنهم 

ومثابرتهم 
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منارة  وهي  هذا  يكون  ال  وكيف 
البعيد  ي�شهد  التي  التاريخية  العلم 
ع�شور  منذ  بعظمتها  والقريب 
هذه  تعرف  لالأ�شف  لكن   ، خلت 
الأهلها  فخرا  متثل  التي  املنطقة 
ب�شبب  التلوث  من  متقدمة  حالة 
ب�شكل  القذرة  املياه  ت�رشب 
ال�رشف  قنوات  من  متوا�شل 
وت�شلل  الواد  م�شتوى  ال�شحي على 
روائحها الكريهة و�شمومها القاتلة 
م�شببة   ، والب�شاتني  املنازل  اإىل 
بذلك يف انت�شار خمتلف احل�رشات 
غري  انت�شارا  تعرف  التي  ال�شارة 
عاد يف الفرتة االأخرية ، وهو االأمر 
قاطني  اإزعاج  من  �شاعف  الذي 
اجلهات  يطالبون  الذين  املنطقة 
 " موؤ�ش�شة  راأ�شها  وعلى  امل�شوؤولة 
حفظ ال�شحة والتطهري " بالتدخل 
اأقرب  يف  الو�شع  الحتواء  العاجل 
يقول  ال�شدد  هذا  ويف   ، ااّلجال 
يتحّملون  يعودوا  مل  اأنهم  ال�شكان 
تهدد  التي  الكارثة  هذه  خملّفات 
املعدية  باالأمرا�ض  حياتهم 
تذمرهم  عن  واأعربوا   ، اخلطرية 
تقاع�ض  من  ال�شديدين  وا�شتيائهم 
الذين زاروا املكان  كل امل�شوؤولني 

اجلدية  بعني  ان�شغاالتهم  اأخذ  عن 
الدائم  اخلطر  ب�شبب   ، واالعتبار 
يف  واملتمثل  حياتهم  يهدد  الذي 
تاأخر امل�شالح املعنية عن اإ�شالح 
القنوات ال�رشف ال�شحي املهرتئة 
، رغم النداءات وال�شكاوي العديدة 
ال�شكان  بها  بعث  التي  واملتكررة 
اإىل ال�شلطات املعنية والتي مل تلق 
اأي رد يذكر ، ويف ال�شياق ذاته اأ�شار 
ال�شكان الذين ات�شلوا ب " الو�شط 
" اإىل اأن االأجواء العامة ملنطقتهم 
الكارثة  هذه  جراء  كثريا  ت�رّشرت 
ال�شيف  اأيام  يف  خا�شة   ، البيئية 

الكريهة  الروائح  تنبعث  حيث 
م�شيبة  بوقوع  وتنبئ  وال�شامة 
من  وبالرغم   ، اأي حلظة  ويف  اأكرب 
اأي  ي�شهد  مل  امل�شكل  كله  هذا 
مما   ، اجلادة  للمعاجلة  حماولة 
حالة  يعي�شون  الزاوية  �شكان  جعل 
تتواجد  التي  للو�شعية  نظرا  قلق 
واأن  خ�شو�شا   ، عائالتهم  فيها 
القذارة اأ�شبحت تدخل بيوتهم دون 
ذلك مل  ، ومع  اأو مواجهة  مقاومة 
لدى  �شاغية  اأّذانا  ا�شتغاثتهم  جتد 
اأخربتهم  التي  امل�شوؤولة  اجلهات 
يفوق  امل�شكل  هذا  اأن  يوم  ذات 

الزاوية  اأبناء  ليبقى   ! اإمكانياتها 
فيه  تنتهي  الذي  اليوم  ينتظرون 
فهم  لذلك   ، طالت  التي  معاناتهم 
الو�شط   " جريدة  عرب  يطالبون 
اإىل  الوالئية  ال�شلطات  التفات   "
حاجة  يف  تظل  التي  اأو�شاعهم 
 ، جدي  ب�شكل  نظر  اإعادة  اإىل 
للق�شاء  حقيقي  م�رشوع  لربجمة 
الأنها   ، نهائيا  امل�شتنقعات  على 
�شكان  على  خطرا  فقط  ت�شكل  ال 
الزاوية واإمنا ت�شكل خطرا على كل 
القاطنني باملناطق املجاورة الذين 

يرتب�ض بهم املوت كل حني ..

عندما تتاح لك الفر�سة لزيارة منطقة الزاوية الطاهريية ببلدية �سلمانة باجللفة ال ميكنك اإاّل اأن 
تنبهر بطيبة اأهلها وب�ساطتهم وكرمهم ، و ب�سحراأر�سهم الذي ي�سد عقلك وقلبك ،

نظرا خلطورتها وعدم اإ�سالح اأنابيبها املهرتئة

عمر ذيب

منارة  القذرة"  حتا�صر  " املياه 
العلم بالزاوية الطاهريية باجللفة 

االأغواط

اإكرام عابري ال�سبيل 

مع�سكر

مروج للأقرا�ص املهلو�صة وراء الق�صبان

اخللق العظيم الذي توارثه �صكان دّمد باجللفة 

الوايل مينع ن�صاط الركن الع�صوائي 
لل�صيارات عرب البلديات

مع�شكر  وايل  اأم�ض  تراأ�ض 
حول  اجتماعا  حممد   لبقى 
بالدخول  اخلا�شة   التح�شريات 
اأكد  االأ�شحى  وعيد  املدر�شي 
تفعيل  �رشورة  على  خالله  من 
عقد الندوات ال�شحفية مع ممثلي 
دورية  ب�شفة  االإعالمية  االأ�رشة 
جمهودات  بكل  املواطنني  لتبليغ 
جمال  يف  املحلية  اجلماعات 
و  امل�شائل  من  غريها  و  التنمية 
هذا ح�شب برنامج م�شبوط، كما  
بالنيابة  العام  االأمني  الوايل  اأمر 
روؤ�شاء  ت�شم  والئية  جلنة  تن�شيب 
التقنية  امل�شالح  ومدراء  الدوائر 
للتح�شري ملو�شم اخلريف وال�شتاء 
�شلت  و  املياه  بالوعات  بتنقية 

الوديان و رفع االأتربة ،
ذات  اأمر  �شلة  ذي  �شياق  يف  و 
امل�شوؤول مدير امل�شالح الفالحية 
بتجنيد فرق البياطرة ملراقبة ذبح 
االأ�شاحي يوم العيد كما اأكد على 
اإ�رشاك و اإعالم املواطنني بحملة 
جمع جلود االأ�شاحي بالتن�شيق مع 
موؤ�ش�شة جمع النفايات املنزلية ،و 

مديرية ال�شناعة ،و املناجم.
الدوائر  روؤ�شاء  الوايل  اأمر  و  هذا 
البلديات  روؤ�شاء  مع  بالتن�شيق 
للتوقف  بلدية  تقنية  باإن�شاء جلان 
،و النقل مع اجناز حظائر ر�شمية 
ال�شيارات  ركن  ن�شاط  منع  و 
بالتن�شيق  ع�شوائية  حظائر  يف 
لتفادي  املخت�شة   اجلهات  مع 
�شاب  �شحيتها  راح  التي  املاأ�شاة 

يف مقتبل العمر بوالية بجاية .
بالن�شبة للدخول املدر�شي �شيلتحق 
ال�شنة  هذه  االبتدائي  بالطور 
127149 تلميذ ، الطور املتو�شط 
الثانوي  الطور   ، تلميذ   73875

 260 �شيلتحق  كما  تلميذ   29560
ا�شتاذ باملوؤ�ش�شات الرتبوية بعدما 
باالإ�شافة  التكوين  فرتة  انتهت 
تربوية  موؤ�ش�شات   04 ا�شتالم  اإىل 
ببلدية  جديدة  مدر�شة  جديدة 
ترميم  انتهاء   ، مركز  فروحة 
،جممعني  ح�شني  ببلدية  مدر�شة 
ال�شكنية  باالأحياء  مدر�شيني 
اجتماعي  م�شكن   650 مبع�شكر 
م�شكن   600 و  مدبر   بحي 
على  الوايل  اأكد  و  اجتماعي. 
بالن�شبة  التاأثيث  جتديد  �رشورة 
االنتهاء  و  االبتدائية  للمدار�ض 
من توزيع املنحة املدر�شية عقب 
الدخول املدر�شي و توزيع الكتاب 
اأكد  اأخرى  جهة  من  و  املدر�شي 
نق�ض  م�شكل  حل   مت  انه  الوايل 
مياه ال�رشب بقرية الفراقيق حيث 
غري  ربط   48 على  الق�شاء  مت 
امل�شتغلة  الرئي�شية  للقناة  �رشعي 
امر  و  الفالحني  بع�ض  من طرف 
بالتنقل  املائية  املوارد  مدير 
تلف  م�شكل  ملعاجلة  �شخ�شيا 
تيمي  بنو  بقرية  املياه  م�شخة 
مل�شكل  بالن�شبة  �شجرارة  بلدية 
ببلدية  باملياه  التزود  نق�ض 
تيغنيف ا�شتفادة البلدية من بئرين 
02 باالإ�شافة اإىل م�رشوع الربنامج 
طرف  من  املمول  االإ�شتعجايل 
ووزارة  املائية  املوارد  وزارة 
و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
التهيئة العمرانية و الذي ا�شتفادت 
بلديتي  اأجل ربط  الوالية من  منه 
باملياه  خلوية  و  فار�ض  عني 
�شي�شمح  ما   )MAO( املحالة 
بتزويد مدينة تيغنيف ب�شفة دائمة 

باملياه ال�شاحلة لل�رشب . 
 طالبي فاطمة

باالأغواط  الق�شائية  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
�شنة  العمر26  من  يبلغ  �شخ�ض  توقيف  من 
متورط يف ق�شية حيازة االأقرا�ض املهلو�شة 

و�شط  م�شتوى  البيع،وهذاعلى  ق�شد 
املدينة،بعد ورود معلومات جلهاز ال�رشطة 
على  اإيقافه  مت  الذي  املعني  ن�شاط  حول 

االأقرا�ض املهلو�شة  الفور و�شبط كمية من 
كانت بحوزته مع مبلغ مايل قدره 2870.00دج 
املهلو�شة،ليتم  لالأقرا�ض  بيعه  عائدات  من 

نطقت  التي  للعدالة  وتقدميه  معه  التحقيق 
باإداعه املوؤ�ش�شة العقابية .

ع.ق

يجدونها  احلقيقية  متعتهم 
والنبل  الب�شاطة  احرتاف  يف 
يف  يق�شونها  التي  فاالأوقات   ،
خدمة عامة النا�ض ت�شاوي الكثري 
ال�شعادة يف   ، يف قامو�ض حياتهم 
�شعب  حلما  تبدو  الراهن  الوقت 
املنال لكن بالن�شبة اإليهم متوفرة 
يالم�شون  الأّنهم  وم�شمونة 
التي  اجلليلة  االأعمال  يف  دفئها 
فاأهم   ، الدوام  على  يج�شدونها 
ارتباطهم  هو  يومياتهم  ميّيز  ما 
اأ�شالفهم  ي�شنع  كان  مبا  الوثيق 
�رشبوا  الذين  اأولئك   ، ال�رشفاء 
مثال رائعا الإنكار الذات والتفاين 
وقمة   ، ااّلخرين  خدمة  يف 
�شعادتهم كانت تكمن يف م�شاركة 
اأهلهم كل �شغرية وكبرية مبا اأوتوا 
من رزق وجهد ، هوؤالء هم �شكان 
بوالية  م�شعد  مبدينة  دمد  واحة 
اجللفة الذين حتتفظ لهم الذاكرة 

اجلماعية برحابة اخلاطر ومرونة 
فحياة   ، التالحم  و�شمو  التعاي�ض 
املجتمع الدمدي كانت وال تزال 

والطقو�ض  بالتقاليد  حافلة   
وال�شفات االإن�شانية واالجتماعية 
التاريخ  امتداد  على  امل�رّشفة 
باأ�شدق   ، والعميق  الطويل 
من  املواقف  ومتيز  ال�شور 
الذين  املنطقة  اأهل  �شرية  خالل 
خمتلفا  واقعا  الأنف�شهم  �شنعوا 
و�شلوكاتهم  الراقية  باأخالقهم 
يف  تذكرهم  �شتظل  التي  النبيلة 
احل�شور ويف الغياب ! ولعّل الذين 
دمد  واحة  اإىل  الظروف  قادتهم 
ك�شيوف   اأو  ال�شبيل  عابري  من 
من  احلقيقي  الكرم  ذاك  مل�شوا 
ال  باهتمام  وا�شتمتعوا   ، �شكانها 
وعذوبة  طيبة  يوؤكد  منهم  مثيل 
هوؤالء الذين ال ميلكون من حطام 
اأّنهم  غري   ، الكثري  ال�شيء  الدنيا 

يرتقون باإن�شانيتهم با�شم العقيدة 
املروءة  منطلق  ومن  وعظمتها 
امل�شلم  خلق  وبا�شم   ، وعذوبتها 
الت�شحية  عن  ير�شى  ال  الذي 
والعطاء بديال مهما عّزت االأثمان 
ولهذا   ! االحتياجات  وت�شاعفت 
فاإن العائلة الدمدية ما�شية بثبات 
اأو تاأخر يف درب الرب  بال تراخي 
واالإح�شان ودون انتظار مقابل اأو 
الأّنهم   ، كانت  جهة  اأي  من  ثناء 
يرف�شون التنكر لطبائع اأجدادهم 
الذين عا�شوا مع ال�شخاء وال�شفاء 
وال   ، واحلرمان  الفقر  زمن  يف 
واقع  يف  احلياة  لتقلبات  يريدون 
القيام  بينهم وبني  اأن حتول  اليوم 
ي�شمع  وحني  ولذلك   ، بالواجب 
دمد  اأبناء  اأن  والداين  القا�شي 
االأ�شكال  بكل  الكرم  يحرتفون 
والفنون يف ع�رش التنافر والتخلّي 
واال�شتغراب  للتعجب  داعي  ال 

يف  الفرح  تبعث  �شهامتهم  الأن   ،
 ، نفو�شهم  والطماأنينة يف  قلوبهم 
على  امل�شاعب  تعيقهم  وعندما 
باالأ�شف  ي�شعرون  املكارم  تقدمي 
كلمة  من  كان  واإذا   ، واخليبة 
هذا  اأن  القول  من  فالبد  اأخرية 
مدعاة  النادر  الب�رشي  النموذج 
للفخر واالعتزاز يف واقع الرداءة 
كما  نتمّنى  ولكن   ، واالأنانية 
النا�شجة  العقول  اأ�شحاب  يتمّنى 
يقت�رش  اأال  اليقظة  والعزائم 
على  الهادفة  امل�شاريع  احرتاف 
املجتمع  من  معينة  جمموعة 
 ، اجلميع  لي�شمل  ميّتد  بل  فقط 
لتجاوز املتاعب واملحن والتطلع 
اأكرث  �شامية  جماعية  حياة  اإىل 
، رغم االختالفات  فاعلية وهناء 
يف  الب�رش  طبائع  بني  االأكيدة 

االأذواق واالأفكار والرغبات 
عمر ذيب

تظاهرة ال�سداقة بعامرة باجللفة

تنظيم جّيد ، م�صتوى فني عال 
وتتويج م�صتحق للبنية 
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يف قطاع غزة وحدٌة يف امليدان وتوافٌق يف ال�سيا�سِة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

يف  اجلارية  الأحداث  اأثبتت 
ويف  خ�صو�صاً  غزة  قطاع 
هذه  �صواًء يف  عموماً،  فل�صطني 
الأيام حيث يجري احلديث عن 
هدنٍة مع العدو »الإ�رسائيلي«، اأو 
�صبقتها  التي  وال�صنني  الأيام  يف 
املا�صية  الثالثة  خالل احلروب 
احل�صار  واأثناء  بعدها،  وما 
الظامل والتجويع املق�صود، ويف 
ظل �صيا�صة الغتيالت وعمليات 
قوى  اأن  وال�صتهداف،  الت�صفية 
متجان�صة  الفل�صطينية  املقاومة 
ومتناغمة، ومتعاونة ومتفاهمة، 
تعي  واأنها  ومرنة،  وديناميكية 
خطورتها،  وتدرك  املرحلة 
للخروج  وت�صعى  الأزمة  وتقدر 
الظروف  مع  تتاأقلم  واأنها  منها، 
وتنت�رس  الواقع،  مع  وتن�صجم 
ال�صعبة  ظروفها  على  بوحدتها 
واأن  اخلانقة،  اأزماتها  وتتحدى 
حالة التن�صيق فيما بينها هي يف 
تفاهماتها  واأن  درجاتها،  اأعلى 
وحواراتها  ومتينة،  قوية  البينية 
الثنائية والعامة دائمة وم�صتمرة، 
وهي تتبادل املعلومات، وتن�صق 
املواقف، وتوزع الأدوار، ت�صغي 
وتتجاوز  بع�صها،  وتعذر  لنف�صها 
فيما بينها الهفوات وال�صقطات، 
تاأخذ  وهي  والزلت،  والهنات 

بيد بع�صها وتتعاون فيما بينها.
ذكرت  ما  اأن  البع�ض  يرى  قد 
واإمنا  واقعاً،  ول  حقيقًة  لي�ض 
هو خياٌل واأوهاٌم و�رساٌب، اأو هو 
للرماد  وذٌر  العقول  على  �صحٌك 
يف العيون، اأو هو من باب الأماين 
والتطلعات،  والآمال  والأحالم، 
متناف�صة  الفل�صطينية  فالقوى 
وغري  فكرياً،  ومتناق�صة  �صلبياً، 
ومت�صادمة  �صيا�صياً،  من�صجمة 
ع�صكرياً، واأن حالة التنافر بينها 
كبرية، وفر�ض اللقاء بينها قليلة، 
ول  موقٍف،  يف  تتحد  ل  واأنها 
تلتقي يف �صيا�صة، واأن اخلالفات 
اأي  يف  تنفجر  قد  بينها  فيما 

من  بينها  يوجد  فما  حلظة، 
تناق�صاٍت خفيٍة كفيٌل باأن يدمر 
ن�صالهم،  ويف�صد  م�رسوعهم، 
يوجد  ول  منهم،  العدو  وميكن 
وي�صيطر  بينهم،  يتو�صط  من 
اأو  ي�صبطها  اأو  خالفاتهم  على 
يحكمها، كما ل يوجد من ي�صعى 
للتوفيق فيما بينها، وجمع �صفها 
وتوحيد كلماتها، اأو التقريب بني 

وجهات نظرها.
من  اآنفاً  ذكرتُه  ما  يكون  قد 
واأن  حقيقة،  البع�ض  تخوف 
اخلالفات الفل�صطينية الداخلية 
عميقة، واأنها الهوات بينها اأكرب 
اأن تردم، واأ�صعب من  بكثرٍي من 
احلال  واقع  ولكن  ت�صوى،  اأن 
اليوم خا�صًة يف قطاع غزة يوؤكد 
متفقة  الفل�صطينية  القوى  اأن 
والغاية، ورا�صية عن  الهدف  يف 
تن�صق  وهي  والأ�صكال،  ال�صبل 
امليدان، فهي  الأر�ض ويف  على 
وطنيٍة  م�صريٍة  يف  احتدت  قد 
من  لأكرث  امتدت  كربى،  �صعبيٍة 
قدم  زالت،  وما  جمعٍة  ع�رسين 
ف�صائلياً،  املطر  �صعبنا  فيها 
ع�رسات  حزبياً،  واملنظم 
اجلرحى،  واآلف  ال�صهداء 
التن�صيقية  هيئاتها  زالت  وما 
اخلطط  وت�صع  وتلتقي،  جتتمع 
اجلموع  وتقود  والت�صورات، 
اجلهد  وتوزع  وامل�صريات، 

وتن�صق بني القلب والأطراف.
ال�صديد  التوتر  اأيام  خالل  اأما 
الع�صكرية  والعتداءات 
على  املتوالية  الإ�رسائيلية 
القوى  �صكلت  فقد  غزة،  قطاع 
الع�صكرية  واألويتها  الفل�صطينية 
غرفة عملياٍت م�صرتكٍة، خا�صوا 
العدو  مع  معركتهم  خاللها  من 
خاللها  من  وردوا  ال�صهيوين، 
على  موحدة  قراراٍت  عرب 
و�صنعوا  الإ�رسائيلي،  الق�صف 
امل�صرتك  واأدائهم  بوحدتهم 
على  فر�صوها  جديدًة،  معادلًة 
وهي  لها،  واأخ�صعوه  العدو 
معادلة اأجربته على القبول على 

واخل�صوع  الفل�صطينيني  �رسوط 
فر�ض  يف  ف�صل  اأن  بعد  لها، 
معادلته اخلا�صة، التي تقوم على 
والجتياح  والعتداء،  الق�صف 
من  رٍد  توقع  دوٍن  والغتيال، 
انتقاٍم  من  تخوٍف  اأو  املقاومة، 

وردود فعٍل قا�صية.
الفل�صطينية  القوى  فر�صت  وقد 
عملياتها  غرفة  خالل  من 
معادلة  امل�صرتكة  الع�صكرية 
والقن�ض  بالق�صف،  الق�صف 
اإىل  باحلرق،  واحلرق  بالقن�ض، 
جانب الهدوء مقابل الهدوء، وما 
تفر�ض،  اأن  املعادلة  لهذه  كان 
حترتم  اأن  ال�صيا�صة  ولهذه 
وتقدر، ويخ�صع ل العدو ويقبل، 
الفل�صطينية  القوى  تفاهم  لول 
وتن�صيقها لأدوارها،  بينها،  فيما 
ووعيها  م�صاكلها،  على  وترفعها 
خطر،  يف  ق�صيتهم  باأن  التام 
واأن �صعبهم يعاين ويقا�صي، وهو 
مب�صاكله  اإح�صا�صاً  منهم  يتوقع 
وهمومه، وحاجاته وم�صتلزماته 

للعي�ض احلر الآمن الكرمي.
الإ�رسائيلي  العدو  يراقب 
الع�صكرية  العمليات  غرفة 
ويتابع  امل�صرتكة،  الفل�صطينية 
عمليات التن�صيق فيما بني القوى 
خالل  جمتمعة،  الفل�صطينية 
عملياته  واأثناء  العودة  م�صرية 
الع�صكرية املختلفة على القطاع، 
والف�صل،  بالإحباط  في�صاب 
وي�صيبه الغيظ والكمد، ويتخبط 
�صيا�صته،  يف  ويتعرث  اأدائه  يف 
يدب  اأن  يف  كثرياً  ياأمل  كان  اإذ 
الفل�صطينية،  القوى  بني  خلالف 
فال  بينهم  الأزمات  تتعمق  واأن 
يلتقون، اأو تزداد الختالفات فال 
يتفقون، وحينها ي�صهل ليه فر�ض 
ما يريد عليهم، وتنفيذ ما ياأمل 
وعلى  اأر�صهم  على  م�صاريع  من 

ح�صاب حقوقهم ومقد�صاتهم.
الأمنية  باأجهزته  العدو  ولعل 
والإعالمية  والع�صكرية، 
الإدارة  ومعه  وال�صيا�صية، 
تعميق  اإىل  يتطلع  الأمريكية 

البينية  الفل�صطينية  اخلالفات 
اإىل  يعمد  فرناه  منها،  لي�صتفيد 
وت�صليط  الختالفات  اإبراز 
ال�صوء عليها، ويعمل على حتليلها 
واإجراء احلوارات على اأ�صا�صها، 
وي�صت�صيف من ي�صعلها ويزيد من 
لهيبها وي�صب املزيد من البنزين 
بها  الفل�صطينيني  وي�صغل  عليها، 
وعن  عنه  اهتمامهم  ويحرف 
العن�رسية  �صيا�صته  مواجهة 
والت�صدي ملخططاته العدوانية، 
يف الوقت الذي ي�صتغل فيه هذه 
�صورة  ت�صوية  يف  الختالفات 
�صيا�صته  وتربير  الفل�صطينيني، 
متفقني  غري  باأنهم  �صدهم، 
غري  واأنهم  م�صوؤولني،  وغري 
ول  جادين،  وغري  م�صتعدين 
لهم  �رسكاء  يكونوا  اأن  ي�صلحون 
على  اأمناء  اأو  املفاو�صات،  يف 

امل�صتقبل معهم.
ل يعني توافق القوى الفل�صطينية 
قطاع  يجري يف  ما  مواجهة  يف 
غزة، وما يح�رس له من م�صاريع 
الت�صدي  ويف  واأممية،  دولية 
القرن  ب�صفقة  ي�صمى  ملا 
الأمريكية،  الإدارة  وخمططات 
ويف حتدي الإجراءات والقوانني 
�صواء  الإ�رسائيلية،  العن�رسية 
تلك املتعلقة مبدينة القد�ض اأو 
مب�صادرة الأرا�صي وال�صتيطان، 
تتناول  التي  الأخرية  تلك  اأو 
كيانه،  ويهودية  الدولة  قومية 
متطابقة  اأنها  هذا  يعني  ل 
واأنها  ال�صيا�صية،  مواقفها  يف 
الن�صالية  براجمها  يف  موحدة 
ت�صوراتها  اأو  والكفاحية، 
ال�صيا�صية وروؤاها ال�صرتاتيجية، 
اخلا�صة  �صيا�صتها  منها  لكٍل  بل 
ال�صيا�صي  وبرناجمها  امل�صتقلة، 
املرحلي وال�صرتاتيجي، كما اأن 
الفكرية  اأيديولوجيتها  منها  لكٍل 

وت�صوراتها الجتماعية.
يعني  ل  التمايز  هذا  ولكن 
الختالف  وهذا  الت�صادم، 
هو  واإمنا  التناق�ض،  يعني  ل 
بالقوة،  ي�صي  ومتايٌز  اختالٌف 

ويعرب عن التكامل والإغناء، وقد 
يتطلع  ال�صعب  اأن  تدرك  باتت 
يراهن  العدو  واأن  وحدتها،  اإىل 
م�صالح  واأن  اختالفها،  على 
ق�صيتها،  وم�صتقبل  �صعبها 
واعرتافه  لها  الأمة  وتقدير 

رهٌن  لإرادتها،  وخ�صوعه  بها 
واتفاقها  بينها،  فيما  بوحدتها 
يف  امليدان،  ويف  الأر�ض  على 

ال�صيا�صة وعلى اجلبهات.

لي�ست قد�س الفل�سطينيني وحدهم
 ماهر اأبو طري

اقتحم الإ�رسائيليون، امل�صجد الأق�صى املبارك، اأكرث من مرة، خالل 
الأيام القليلة املا�صية، وهذه القتحامات املتوا�صلة، توؤ�رس على ال�صيا�صة 

الإ�رسائيلية من جهة، وعلى تهديدات اأكرب ب�صاأن احلرم القد�صي.
هذه القتحامات مل تعد ترُث اهتمام الكثريين، فاأين كل اأولئك الذين 

كانوا يقفون بقوة �صد كل اقتحام، اأو م�صا�ض باحلرم القد�صي ال�رسيف، 
�صواء من اجلانب العربي والإ�صالمي الر�صمي، اأو حتى القوى ال�صيا�صية، 
واحلزبية، والربملانية، والإعالم، اإ�صافة اإىل ما ميثله الفعل ال�صعبي، من 
رد فعل؟ خ�صو�صا، داخل العاملني العربي والإ�صالمي، ويف املهاجر، يف 
اأوروبا واأمريكا، حيث ميكن التاأثري ب�صكل كبري، �صد »اإ�رسائيل«، باللجوء 

اإىل و�صائل مقبولة يف تلك الدول. ثم اأين امل�صلمون من ارتباط عقيدتهم 
بامل�صجد الأق�صى، باعتباره اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�رسيفني؟ 
وكيف ي�صتقيم الإميان هنا، بتخلي اأغلبنا عن معايري حمددة، بذريعة 
عدم القدرة، وال�صعف، اأو عدم اجلدوى من اأي رد فعل؟ بل واعتبار 
مدينة القد�ض، جمرد مدينة فل�صطينية، اأهلها اأوىل بها، من غريهم، 
فاإذا �صاألت اأين العرب وامل�صلمون؟ قيل لك، اأين الفل�صطينيون. واإذا 

�صاألت الفل�صطينيني على ما فيهم من اإرهاق وتعب، قالوا لك اأين العرب 
وامل�صلمون؟!.

من ناحية �صيا�صية، فاإن القتحامات لي�صت جديدة، فهي متوا�صلة على 
مدى ع�رسات ال�صنني، لكنها اليوم تكت�صب دللت خمتلفة، لكونها تاأتي 
بعد اعرتاف وا�صنطن، بالقد�ض عا�صمة لـ«اإ�رسائيل«، اإ�صافة اإىل قانون 
يهودية الدولة، ورف�ض الحتالل، منح اأي جزء من القد�ض للفل�صطينيني 

لإقامة عا�صمتهم، وحماولت تغيري الهوية الدينية للموقع، عرب بدء 
تقا�صمه زمنيا، من اأجل خمطط تقا�صمه جغرافيا، اأو ال�صيطرة عليه 

كليا، يف هذا التوقيت بالذات. تطويع الإن�صان العربي وامل�صلم، من اأجل 
قبول القتحامات، لكونها باتت يومية، وبحيث ت�صري الق�صة، التناف�ض 
حول جمع املعلومات حول ما يجري فقط، وحمد اهلل، عز وجل، على 

اأن مدة القتحام كانت ق�صرية، هذه املرة، اأو عدد املقتحمني كانوا اأكرث 
اأو اأقل، اأو اأن القتحام كان عاديا، اأم رافقته �صلوات يهودية، يعرب عن 

كارثة اخرى، يتم ا�صتدراجنا اإليها، اأي �صقوف القتحامات واملقارنات يف 
كل مرة، بني اقتحام واآخر، لإي�صالنا اإىل حالة اخلنوع الكامل وال�صكوت، 
باعتبار اأنه لي�ض يف اليد حيلة، ول قدرة لردع هوؤلء، لعتبارات كثرية. 

لكن الكارثة املمتدة، ت�صل اإىل كل �صيء، اإذ نادرا ما ت�صمع اأحدا يتحدث 
عن الأق�صى، فاأين خطباء امل�صاجد، واأين كل �صخ�ض موؤثر، وملاذا يتم 

التعامي عن هذا امللف، وت�صكينه، حتى على امل�صتوى النف�صي والذهني، 
بحيث يغيب كليا، اأمام كل هذه الأزمات واخلراب الذي يتمدد يف العاملني 
العربي والإ�صالمي، يف حقبة عز نظريها، برغم كل املحاولت، للقول اإن 

الأمة مرت عليها حقب اأ�صواأ؟.
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�صحيفة  ن�رشت  االتفاق  وحول 
لـ"يو�صي  العربية  "معاريف" 
التعليم  وزير  اإن  قوله  ميلمان"، 
ي�صوتان  �صوف  �صاكيد  و  بينيت 
امل�صغر  الوزراء  جمل�س  يف  غداً 
ليربمان  "اتفاق  �صد  "الكبينيت" 
"ميلمان":  حما�س"،واأ�صاف  مع 
جميع  تقدمي  �صيتم  الكبينيت،  "يف 
املخابرات  و�صعتها  التي  املراحل 
امل�رشية، ورمبا اأولها وهو الوحيد 
فتح  للتحقيق،  فر�صة  لديه  الذي 
يف  مبا  ال�صلع،  جميع  اأمام  املعابر 
وعودة  البناء،  ومواد  الوقود  ذلك 
منطقة ال�صيد، واإذا ما دعم رئي�س 

الوزراء االقرتاح ف�صيمر".
العربية  "هاآرت�س"  مرا�صلة 
"تنتظر  املو�صوع:  نف�س  يف  قالت 
اإ�رشائيل ما اإذا كان الهدوء �صيبقى 
املرحلة  طويلة،  لفرتة  اجلنوب  يف 
يقودها  التي  االت�صاالت  يف  االأوىل 
مبعوث االأمم املتحدة واملخابرات 
كامل  وقف  عن  تتحدث  امل�رشية 
عودة  وتعزيز   - النار  الإطالق 
اإىل  غزة،  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة 

جانب م�صاريع لقطاع غزة".
ملوقع  الكبينيت  يف  وزير  وقال 
هو  املعابر  "فتح  العربي:  كان"   "
عملية ترتيب وايقاف وقف اطالق 
من   ... �صنتحرك  هنا  ومن   ، النار 
غزة"ون�صبت  يف  الو�صع  حل  اأجل 
االأحزاب  بني  كبرية  خالفات 

بينيت  اإعالن  ب�صبب  االإ�رشائيلية، 
جتريه  طويل  تهدئة  اتفاق  عن 
بو�صاطة م�رشية  االحتالل  حكومة 
، خا�صة بعد اأن �صن بينيت هجوما 
على وزير احلرب ليربمان لتقدمية 

ن�صهيالت مبدئية لقطاع غزة.
على  بيتينو"  "ي�رشائيل  حزب  ورد 
 ، "كالعادة  فقال:  بينيت  هجوم 
و�صائل  اإىل  بينيت  الوزير  توّجه 
لي�صت  فارغة  ب�صعارات  االإعالم 

على  �صغرية  �صيا�صة  من  اأكرث 
االإ�رشائيلي  الدفاع  جي�س  ظهر 
االأف�صل  من  الدفاعية.  واملوؤ�ص�صة 
العنف  ت�صاعد  مع  التعامل  لبينيت 
يف املدار�س ".  يذكر اأنه يف �صوء 
بني  اإليه  التو�صل  مت  الذي  االتفاق 
الوزير  اأعلن   ، وحما�س  "اإ�رشائيل" 
�صيعار�س  حزبه  اأن  بينيت  نفتايل 
بينيت  واأ�صاف  وقال:  االتفاقية 
حما�س  �صيعطي  "الهدوء"  هذا  اإن 
الت�صليح  الإعادة  مطلقة  ح�صانة 
ال�صواريخ  من  االآالف  بع�رشات 
التي �صتهدد البالد باأكملها وت�صمح 
لها ببدء حرب يف الوقت املنا�صب 
لها.  مالئمة  ظروف  ظل  ويف 
واأ�صاف اأن "ما يقدمه وزير احلرب 
اأفيغدور ليربمان حلما�س هو خطاأ 
�صيمنحها  االتفاق  الأن  ج�صيم؛ 
ا�صتعدادا  الع�صكري  التقوي  فر�صة 
ح�صانة  ويعطيها  القادمة،  للجولة 
من  املزيد  حليازة  وفر�صة  كاملة، 
�صتهدد  التي  ال�صاروخية  القذائف 
كامل اأرجاء الدولة، وامتالك زمام 
املالئمة  الظروف  يف  املبادرة 
اإ�رشائيل  قوة  اأن  توقن  اأن  بعد  له 
الردعية قد ت�رشرت". وختم بالقول 
اإنه "ال يدعم احتالل قطاع غزة، اأو 
الدخول الربي اإليه، لكنه قدم خطة 
املجموعات  ال�صتئ�صال  بديلة 
امل�صلحة يف غزة من جذورها، ومل 

تقبل بعد يف احلكومة". 

اأفرد الإعلم العربي، �سباح اليوم م�ساحة وا�سعة للأنباء التي تتحدث عن اتفاق بني "اإ�سرائيل" 
وحركة "حما�س"، كما تناول اخللفات بني ال�سا�سة الإ�سرائيليني بعد الإعلن ر�سميا عن و�ساطة 

م�سرية لعقد اتفاق مع غزة.

خلفات عا�سفة..

هكذ� تناول �لإعالم �لعربي �إعالن 
مباحثات �لتهدئة مع حما�س

مقرتحات م�شرية جديدة ب�شاأن �لتهدئة

حملة �شر�شة لهدم �ملنازل يف �لقد�س وقلقيلية

�لإفر�ج عن �لأ�شرية �بتهال �بريو�س من �خلليل 

الر�صمية،  العربية  االإذاعة  قالت 
اإن م�رش  االأربعاء )8-15(،  اأم�س 
ب�صاأن  جديدة  مقرتحات  بلورت 
غزة،  قطاع  يف  التهدئة  اتفاق 
بجدول  ربطه  عدم  تت�صّمن 
زمني حمدد والنهو�س باالأو�صاع 

االإن�صانية يف القطاع.
اأجرت  القاهرة  اأن  واأو�صحت 
احلكومة  مع  ات�صاالت 
واملقاومة  "االإ�رشائيلية" 
الفل�صطينية وم�صوؤولني اأوروبيني، 
غزة،  قطاع  يف  االأو�صاع  ب�صاأن 
الإر�صاء  مقرتحات  عنها  نتجت 

ومل  االأمد  طويل  تهدئة  اتفاق 
تفا�صيل  عن  االإذاعة  تك�صف 
هذه املقرتحات، مكتفية بالقول 
امل�صاعي  اإطار  يف  ت�صب  اإنها 
امل�رشية ل�صمان ا�صتمرار فعالية 
اتفاق التهدئة الأطول فرتة ممكنة 
وذكرت اأن امل�صوؤولني االأوروبيني 
اجلانبني  التزام  ي�صرتطون 
واالإ�رشائيلي  الفل�صطيني 
االأمد،  وطويلة  التامة  بالتهدئة 
م�صاريع  اإقامة  يتمكنوا من  حتى 
باأو�صاعه  للنهو�س  اإن�صانية 

االإن�صانية واملعي�صية ال�صعبة.

"والال"  موقع  نقل  جانبه،  من 
م�صوؤول  عن  العربي  االإخباري 
"هناك  قوله  كبري،  اإ�رشائيلي 
املحادثات  يف  حقيقي  تقدم 
م�رش  رعتها  التي  املكثفة 
على  لالتفاق  املتحدة  واالأمم 
امل�صوؤول  التهدئة"واأ�صاف 
ا  تاًمّ وقًفا  االتفاق  "يت�صمن 
مقابل  حما�س  من  النار  الإطالق 
اأبو �صامل وتو�صيع  فتح معرب كرم 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صيد،  منطقة 
رواتب  دفع  يف  قطرية  م�صاركة 
غزة،  يف  احلكوميني  امل�صوؤولني 

الفل�صطينية  ال�صلطة  عن  عو�صا 
يف  الرواتب  حتويل  ترف�س  التي 
قوله،  وفق  االأخرية"،  االأ�صهر 
ويف �صياق مت�صل، يعقد املجل�س 
امل�صغر  االإ�رشائيلي  الوزاري 
واالأمنية  ال�صيا�صية  لل�صوؤون 
اجتماًعا  اليوم،  "الكابينيت" 
منطقة  يف  االأو�صاع  ملناق�صة 
اإثر  غزة،  قطاع  مع  احلدود 
نهاية  االأخري  امليداين  الت�صعيد 
هي  وهذه  املا�صي  االأ�صبوع 
منذ  "الكابينيت"  لـ  جل�صة  رابع 

اخلمي�س املا�صي.

�صباح  االحتالل  قوات  هدمت 
�صكنية  عمارة  االأربعاء،  اأم�س 
املحتلة  بالقد�س  بالعي�صاوية 
بحجة عدم الرتخي�س، ومنزل يف 

جبل املكرب بالقد�س املحتلة.
االحتالل  �صلطات  اأقدمت  كما 

اأي�صا  االأوىل  الفجر  �صاعات  يف 
بلدة  يف  منازل  عدة  هدم  على 
عدم  بحجة  قلقيلية  ق�صاء  عزون 

الرتخي�س.
ففي جنوب �رشق قلقيلية، داهمت 
بلدة  االحتالل  من  معززة  قوات 

احلماية جلرافات  ووفرت  عزون، 
هدمت  التي  املدنية  االإدارة 
االأ�صري  منزل  منها  منازل،  عدة 
كما  �صليم،  يا�رش  اأ�صيد  املحرر 
بناية  االحتالل  قوات  هدمت 
بحجة  العي�صاوية  يف  �صكنية 

بعد  وذلك  ترخي�س،  وجود  عدم 
من  معززة  بقوات  القرية  اقتحام 
اخلا�صة،  والوحدات  ال�رشطة 
ال�صكني  احلي  حا�رشات  التي 
الذي تتواجد به العمارة ال�صكنية، 

وهدمتها.

االحتالل  �صلطات  اأفرجت 
خ�رش  ابتهال  االأ�صرية  عن 
بلدة  من  عاما(   20( ابريو�س 
اخلليل  مدينة  غرب  كاحل  بيت 

االحتالل  �صلطات  واعتقلت 
كلية  يف  طالبة  وهي  ابريو�س، 
قبل  )العروب(،  التقنية  فل�صطني 
للتحقيق  وحولتها  اأ�صهر  ثالثة 

قبل  ابروي�س  الطالبة  وتعر�صت 
يوم من اعتقالها اإىل اعتداء نفذه 
وقوفها  اأثناء  �صهيوين  م�صتوطن 
الكلية �صمال مدينة  على مدخل 

اخلليل بعد خروجها من الدوام، 
التحقيق،  اإىل  االحتالل  وحولها 
�صجن ه�صارون يف  اإىل  نقلها  ثم 

"تل اأبيب".

فل�سطني املحتلة

حتري�س "�إ�شر�ئيلي" على حمكمة 
�جلنائية �لدولية.. تعرف على �ل�شبب؟

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�أ�شرى �حتجزو� يف �حلمامات 
و�أجربو� على �لنوم فوق �ملر�حي�س

هيوم"  "ي�رشائيل  �صحيفة  ذكرت 
املحكمة  على  يحر�س  تقرير  يف 
هناك  اأن  الهاي،  يف  الدولية 
ال�صيا�صي  النظام  يف  كبريا  قلقا 
اإزاء  "اإ�رشائيل"،  يف  والقانوين 
تقوم  التي  التحركات  من  �صل�صلة 
خط  اإىل  وت�صري  املحكمة  بها 

مت�صدد �صد الدولة العربية.
بادرت  فقد  ال�صحيفة،  وح�صب 
املحكمة يف اإحدى جل�صاتها، قبل 
اآلية،  "تاأ�صي�س  اإىل  تقريباً،  �صهر 
اأجل  من  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
املت�رشرة  واملجتمعات  ال�صحايا 
من الو�صع يف فل�صطني" ،بدورها، 
"احتجاجا  االحتالل  دولة  قدمت 
�صديد اللهجة" اإىل اإدارة املحكمة 
الهاي،  يف  الدولية  اجلنائية 
ال�صكاوى  يف  ينظرون  ق�صاة  �صد 
حول  االحتالل،  �صد  الفل�صطينية 
على  �صنها  التي  العدوانية  احلرب 
والبناء   ،2014 عام  غزة  قطاع 
يف  القانوين  غري  اال�صتيطاين 
اأفادت  ال�صفة الغربية، بح�صب ما 

القناة العا�رشة العربية.
واأو�صحت القناة م�صاء الثالثاء، اأن 
اإثر  "جاءت  "االإ�رشائيلية  ال�صكوى 
للتوا�صل  املحكمة  اأطلقتها  حملة 

مع "�صحايا االأو�صاع يف فل�صطني" 
بهدف جمع االأدلة يف اإطار التحقيق 
امل�صبق يف "ال�صكاوى الفل�صطينية 
"اإ�رشائيلية""،  حرب  جرائم  حول 
ال�صيا�صية  القيادة  غ�صب  اأثار  ما 
يف دولة االحتالل، وكانت املدعية 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة 
فاتو بن�صودا، قد فتحت يف كانون 
الثاين من 2015، حتقيقا اأوليا حول 
"االأو�صاع يف فل�صطني"، بعد توقيع 
روما  معاهدة  على  الفل�صطينيني 
�صالحية  واإحالل  ر�صميا  وقبولهم 
والتي  اأرا�صيهم،  يف  املحكمة 
ارتكاب  يف  "اال�صتباه  يف  تبحث 
العدوان  خالل  حرب"  جرائم 
 ،2014 العام  �صيف  غزة  على 
باالإ�صافة اإىل اال�صتباه بـ"انتهاكات 
يف  الدويل"  للقانون  "اإ�رشائيلية" 
غري  اال�صتيطاين  بالبناء  يتعلق  ما 

ال�رشعي.
الفل�صطينيون  قدم  �صهرين،  وقبل 
باإحالة  يعرف  ما  املحكمة  اإىل 
املدعية  من  تطلب  حكومية، 
ما�صية،  "جرائم  يف  التحقيق 
جارية وم�صتقبلية، �صمن �صالحية 
املحكمة، ترتكب يف جميع اأجزاء 

اأرا�صي دولة فل�صطني".

االأ�رشى  �صوؤون  هيئة  نقلت 
االأربعاء،  اأم�س  واملحررين، 
تعر�صوا  الأ�رشى  قا�صية  �صهادات 
بهم  ،والتنكيل  ،وال�صتم  لل�رشب 
خالل عمليات اعتقالهم والتحقيق 

معهم.
باأن  لها،  تقرير  الهيئة يف  واأفادت 
 26( كو�صا  اأحمد  رامي  االأ�صري 
تعر�س  نابل�س،  مدينة  من  عاما( 
البنادق  باأعقاب  العنيف  لل�رشب 
منزله  من  اعتقاله  خالل  والركل 
خ�صع  كما   ،2018/6/20 بتاريخ 
ع�صقالن  �صجن  يف  قا�س  لتحقيق 
للتنكيل  فيه  تعر�س  �صهر،  ملدة 
واالإهانة على اأيدي املحققني قبل 

اأن ينقل اإىل �صجن "جمدو".
"احتجزوين  كو�صا:  االأ�صري  وقال 
وعدمية  جدا  �صيقة  زنزانة  يف 
جدران  وذات  والتهوية،  االإ�صاءة 
حتى  اأ�صتطع  مل  للغاية  خ�صنة 
االتكاء عليها، وبداخلها مرحا�س 
النوم  على  اأجربت  الباطون،  من 

فوقه ل�صيق امل�صاحة، وقد �صعرت 
التنف�س،  يف  و�صيق  باالختناق 
وقدموا يل طعاما �صيئا للغاية كما 
اال�صتحمام  من  وحرموين  ونوعاً، 
 28 من  الأكرث  مالب�صي  تغيري  اأو 

يوما ب�صكل متوا�صل".
االأ�صري  ذكر  م�صابهه،  اإفادة  ويف 
من  عاما(   35( �صعيدان  فادي 
بتاريخ  اعتقل  اأنه  جنني،  مدينة 
�صاعة  يف  منزله  من   2018/6/4
اأثاروا  اأن  بعد  الليل،  من  متاأخرة 
الرعب والذعر يف نفو�س اأطفاله، 
اقتادوه  وبعدها  منزله،  وفت�صوا 
وفت�صوه  اجللمة  حتقيق  مركز  اىل 
معه  التحقيق  وخالل  عاريا، 
ل�صاعات،  احلمام  يف  احتجزوه 
كريهة  �صيقه  زنزانة  يف  وو�صعوه 
ال�صوء ملدة  فيه  وي�صعل  الرائحة، 
�صوء  من  ا�صتكى  كما  �صاعة،   24
الطعام املقدم له نوعا وكما، ومن 
حتى  اأو  له  املالب�س  اإدخال  منع 

ال�صماح له باال�صتحمام.
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واأرجع هوؤلء الأع�ضاء تلك اخلطوة 
اإىل اأ�ضباب، منها: وجود اإ�ضكال يف 
التوا�ضل بني املن�رصي والأع�ضاء، 
اإىل اتخاذه قرارات فردية  اإ�ضافة 
يوم  التون�ضي،  الربملان  واأّجل 
انتخاب  جل�ضة  املا�ضي،  اجلمعة 
مقررة  كانت  للهيئة  جديد  رئي�س 
غري  اأجل  اإىل  نف�ضه،  اليوم  يف 
الكتل  بني  التوافق  لغياب  م�ضّمى، 
خلالفة  �ضخ�ضية  حول  الربملانية 
الهيئة  ع�ضوا  وكان  املن�رصي 
تر�ّضحا  العزيزي  ونبيل  بفون  نبيل 
العزيزي  لكن  املن�رصي،  خلالفة 
�ضحب تر�ّضحه قبل يوم من اجلل�ضة 
النتخابية لعدم تزكيته من جانب 

اأع�ضاء الهيئة.

تعطيل كبري

عادل  النتخابات،  هيئة  ع�ضو 
اإن  لالأنا�ضول  قال  الربين�ضي، 
"الهيئة ت�ضهد تعطيال كبريا"وتابع: 
املن�رصي مل مينح  ا�ضتقالة  "منذ 
اأع�ضاء الهيئة نائبه اأنور بن ح�ضن 
قانون  اأن  رغم  لرئا�ضتها،  تفوي�ضا 
حال  يف  اأنه  على  ين�س  الهيئة 
�ضغور من�ضب الرئي�س يتوىل نائبه 

مكانه".
الهيئة  من  "اأع�ضاء  اأن  واأو�ضح 
ميتنعون  اأ�ضمائهم(  ذكر  )رف�س 
نائب  دعوة  رغم  الجتماع،  عن 
منذ  مرتني  الجتماع  اإىل  الرئي�س 
اأن  املن�رصي"وميكن  ا�ضتقالة 
الهيئة  جمل�س  اجتماعات  تعقد 

بح�ضور �ضتة اأع�ضاء من الت�ضعة.
هناك  "وكاأن  الربين�ضي:  وتابع 
حالها  على  الأمور  بقاء  يف  رغبة 

اأو لل�ضغط على الربملان من اأجل 
اإىل  اإ�ضارة  )يف  ما  رئي�س  انتخاب 
اإنه  وقال  الهيئة("  اأع�ضاء  بع�س 
"توجد م�ضائل عاجلة يجب النظر 
للعام  الهيئة  ميزانية  منها  فيها، 
2019، التي يجب امل�ضادقة عليها 
اأوت اجلاري وتقدميها اإىل  اأواخر 
الربين�ضي  املالية"ودعا  وزارة 
"ترك  اإىل  الهيئة  اأع�ضاء  بقية 
والجتماع  ال�ضخ�ضية،  احل�ضابات 
العاجلة"واأقر  امل�ضائل  يف  للنظر 
اأع�ضاء  بني  "خالفات  بوجود 
يتم  قانونية  م�ضائل  حول  الهيئة 
يف  لكن  بالت�ضويت..  ح�ضمها 
تدخل  اأي  يوجد  ل  نف�ضه  الوقت 
الداخلي  ال�ضاأن  يف  الأحزاب  من 
الوقت  يف  الربين�ضي  للهيئة"ونفى 
نف�ضه �ضحة كل ما ورد يف تقرير 
بالف�ضاد  اتهامات  من  املن�رصي 
الثمانية  الهيئة  اأع�ضاء  اإىل  وجهها 
اإىل  ن�ضبوا  الأع�ضاء  هوؤلء  وكان 
عري�ضة  يف  امل�ضتقيل،  الرئي�س 
اأخطاء  "ارتكاب  الإعفاء،  طلب 
ج�ضيمة وعدم احرتامه للقوانني".

من  تقرير  يف  املن�رصي،  ورد 
الربملان،  اإىل  وّجهه  �ضفحة   48
وت�ضارب  بـ"الف�ضاد  باتهامهم 
واملحاباة  واملح�ضوبية  امل�ضالح 

والمتناع عن الن�ضاط والعمل".

�ش�أن داخلي

التون�ضي حاليا يف عطلة  الربملان 
من  والعا�رص  الأول  بني  متتد 
املتحدث  ووفق  اجلاري  ال�ضهر 
 68( النه�ضة  حركة  حزب  با�ضم 
النائب   ،)2017 اأ�ضل  من  مقعدا 
املرجح  "من  اخلمريي،  عماد 
جل�ضة  الربملان  مكتب  يحدد  اأن 
بعد  للهيئة  رئي�س  لنتخاب  عامة 

الربملانية"واأردف  العطلة  انق�ضاء 
م�ضتقلة  "الهيئة  اأن   ، اخلمريي، 
الوا�ضح  من  فيها..  نتدخل  ول 
وهناك  داخلها،  اإ�ضكال  هناك  اأن 
عري�ضة قدمت اإىل رئي�س الربملان 
حول اإعفاء رئي�ضها، وعلى الربملان 
يف  كاملة  م�ضوؤولياته  يتحمل  اأن 

انتخاب رئي�س للهيئة".
النه�ضة  "حركة  اأن  واأ�ضاف 
حري�ضة  دميقراطية(  )اإ�ضالمية 
عمل  اأجواء  على  الإبقاء  على 
مريحة بني اأع�ضاء الهيئة من اأجل 
الإ�رصاف امل�ضتقل وال�ضفاف على 
فيها  مبا  النتخابية،  املحطات 
والرئا�ضية  الت�رصيعية  النتخابات 

يف 2019".

انتخ�ب�ت 2019

من جانبه، حّمل النائب عن "الكتلة 
الدميقراطية" )12 مقعدا(، غازي 
"نداء  حزب  كتلة  ال�ضوا�ضي، 
مقعدا/ليربايل(   55( تون�س" 
النا�رص،  حممد  الربملان،  ورئي�س 
انتخاب  جل�ضة  تاأجيل  م�ضوؤولية 
وقال  النتخابات  هيئة  رئي�س 
"تاأجيل  اإن  لالأنا�ضول،  ال�ضوا�ضي، 
مق�ضودة  باإرادة  كان  اجلل�ضة 
الربملان  ورئي�س  تون�س  نداء  من 
عليه  هي  ما  على  الأو�ضاع  لتبقى 
يف الهيئة، ما يوؤكد وجود رغبة يف 

تاأجيل انتخابات 2019".
حركة  خلف  تون�س"  "نداء  وحل 
"النه�ضة" يف نتائج انتخابات بلدية 
اأجريت يف 6 ماي املا�ضي، لتعود 
امل�ضهد  �ضدارة  اإىل  "النه�ضة" 
"نداء  اأزاحها  اأن  بعد  ال�ضيا�ضي، 
ت�رصيعية  انتخابات  اإثر  تون�س"، 

اأجريت يف اأكتوبر 2014.
جل�ضة  عقد  "�رصورة  على  و�ضدد 

املن�رصي،  اإعفاء  طلب  يف  للنظر 
للهيئة  جدد  اأع�ضاء   3 وانتخاب 
لثلث  الدوري  التجديد  �ضمن 
ثم  �ضنتني(،  )كل  اأع�ضائها 
جديد  رئي�س  انتخاب  اإىل  املرور 
قائال:  ال�ضوا�ضي  لها"وا�ضتطرد 
تكون  لن  املراحل  هذه  "دون 
الهيئة قادرة على تاأمني انتخابات 
2019"ويف  يف  و�ضفافة  نزيهة 
هيئة  اأجرت  املا�ضي،  نوفمرب 
�ضمن  قرعة  عملية  النتخابات 
جتديد ثلث اأع�ضائها، اأقرت على 
هم:  اأع�ضاء  ثالثة  مغادرة  اإثرها 
ح�ضن  بن  اأنور  بوحو�ضي،  ريا�س 
الثالثة  ويوا�ضل  براهم  وجنالء 
اإىل حني  الهيئة  مهامهم يف  حاليا 

من  جدد  اأع�ضاء  ثالثة  انتخاب 
جانب الربملان.

غي�ب التوافق 

كتلة  عن  النائبة  نفت  املقابل،  يف 
�ضحة  عمران،  هالة  تون�س"،  "نداء 
ال�ضوا�ضي وقالت  التهام املوجه من 
التهامات  "توجيه  اإن   ، عمران، 
اأحزاب  �ضماعة  بقي  تون�س  لنداء 

املعار�ضة".
تاأّجلت  النتخاب  "جل�ضة  اأن  اأردفت 
لعدم  الربملانية؛  العطلة  بعد  ما  اإىل 
وجود توافق بني الكتل حول املر�ضح 
بفون،  نبيل  الهيئة،  لرئا�ضة  الوحيد 
موافقة  يتطلب  انتخابه  اأن  حني  يف 

�ضوتا(،   145( الربملان  اأع�ضاء  ثلثي 
ح�ضم  ميكنها  ل  احلاكمة  والأغلبية 
امل�ضاألة دون موافقة املعار�ضة"وحول 
الهيئة،  يف  الأحزاب  تدخل  اإدعاءات 
م�ضتقلة،  "الهيئة  اإن  عمران  قالت 
لأنف�ضنا  ن�ضمح  ل  كاأحزاب  ونحن 
النائبة  �ضوؤونها"وختمت  يف  بالتدخل 
باأن  بالإقرار  تون�س"  "نداء  عن 
"اخلالفات الداخلية للهيئة اأثرت على 
النتخابات،  هيئة  عملها""وت�ضتعد 
اأواخر 2019، لتنظيم ثالث انتخابات 
 2011 انتخابات  )بعد  ت�رصيعية 
رئا�ضية  انتخابات  وثاين  و2014(، 
)الأوىل يف 2014(، منذ الثورة ال�ضعبية 
زين  الأ�ضبق،  بالرئي�س  اأطاحت  التي 

العابدين بن علي )1987: 2011(.

تتخّبط "الهيئة التون�شية العلي� امل�شتقلة لالنتخ�ب�ت" يف اأزمة داخلية جت�وزت ال�شنة؛ م� ت�شّبب يف تعطيل اأعم�له�، واأث�ر خم�وف ب�ش�أن م�شري انتخ�ب�ت ت�شريعية ورئ��شية مقررة الع�م املقبل 
يف م�ي امل��شي، ا�شتق�ل رئي�س الهيئة اآنذاك، �شفيق �شر�ش�ر، ون�ئبيه، لوجود خالف�ت تنظيمية مع اأع�ش�ء جمل�س الهيئة ولالأ�شب�ب نف�شه�، اأعلن خليفته حممد التليلي املن�شري ا�شتق�لته، مطلع 

جويلية امل��شي، ودع� الربمل�ن اإىل البدء يف اإجراءات انتخ�ب رئي�س جديد له�، و�شبق ذلك، قرار من جمل�س الهيئة، مبوافقة ثم�نية من اأع�ش�ئه من اأ�شل ت�شعة، ب�إعف�ء املن�شري من مه�مه.

الهيئة تتخبط يف م�ش�كل داخلية ح�دة

م٫�س 

اأزمة هيئة االنتخابات الت�ن�سية.. هل ت�ؤثر على ا�ستحقاقات 2019؟ 

اأم�م احلرب االقت�ش�دية التي ت�شهده� اأنقرة موؤخرا

تن�ع االقت�ساد الرتكي عزز �سم�ده اأمام احلرب االقت�سادية 
وتعدد  الرتكي  القت�ضاد  تنوع  عزز 
احلرب  اأمام  �ضموده  من  ركائزه، 
اأنقرة  ت�ضهدها  التي  القت�ضادية 
موؤخرا، وفق ما قاله خرباء اقت�ضاد 
الآونة  يف  تركيا  وت�ضهد  لبنانيون 
جانب  من  اقت�ضادية  حربا  الأخرية 
الوليات  مقدمتهم  يف  دولية  قوى 
املتحدة، ما ت�ضببت يف تقلبات ب�ضعر 

�رصف اللرية.
وقال غازي وزنة، اخلبري القت�ضادي، 
احلايل  الوقت  يف  تواجه  تركيا  اإن 
حربا اقت�ضادية باأبعاد �ضيا�ضية، غري 
اأنه قادر على جتاوزها، بف�ضل تنوع 

القطاعات القت�ضادية.
اأن   ، ت�رصيح  يف  "وزنة"  واأ�ضاف 
الفرتة  يف  �ضجل  الرتكي  القت�ضاد 
منو  معدلت   ،2017  -  2001 بني 
باملائة،   7-5 بني  تراوحت  مرتفعة 

ن�ضب  ورافق  قوية  معدلت  وهي 
اخلبري  بح�ضب  املرتفعة،  النمو 
انخفا�س  اللبناين،  القت�ضادي 
اأقل  اإىل  البطالة،  معدلت  يف  لفت 
القوى  جممل  من  باملائة   10 من 
العاملة "يف الفرتة نف�ضها، مل تتجاوز 
ن�ضبة  )الت�ضخم(  امل�ضتهلك  اأ�ضعار 
بالن�ضبة  جيد  اأمر  وهو  باملائة،   5
جانب  اإىل  وامل�ضتهلكني،  لالأ�ضواق 
ال�رصائية"ويعترب  القدرة  حت�ضن 
اأبرز  اأحد  تركيا،  ال�ضياحة يف  قطاع 
التي �ضهدت  القطاعات القت�ضادية 
املا�ضي،  العقد  خالل  لفتا  منوا 
بعد  زيارتها،  دعوات  وارتفعت 
احلرب القت�ضادية التي تتعر�س له.

الثقافة  وزارة  بيانات  وت�ضري 
اإيرادات  اأن  اإىل  الرتكية،  وال�ضياحة 
الن�ضف  خالل  البالد  يف  ال�ضياحة 

مليار   11.5 بلغت   2018 من  الأول 
الأجانب  ال�ضياح  عدد  وبلغ  دولر 
الأ�ضهر  خالل  تركيا  زاروا  الذين 
 16 اجلاري،  العام  من  الأوىل  ال�ضتة 
باملائة   30.4 بلغت  بزيادة  مليونا، 
 2017 من  نف�ضها  الفرتة  مع  مقارنة 
ال�ضاد�س  املركز  تركيا  واحتلت 
عامليا من حيث ا�ضتقطاب ال�ضياح، 
نحو  عددهم  بلغ  اإذ  املا�ضي؛  العام 

39.9 ماليني.
ال�ضياحة  قطاع  �ضهد  "وزنة":  يقول 
مق�ضداً  تركيا  وباتت  لفتاً،  منواً 
مع  املنطقة،  يف  مهّماً  �ضياحياً 
عالجية  بني  ال�ضياحة  اأ�ضكال  تنوع 
وزاد:  ودينية  وثقافية  وترفيهية 
بدوره  �ضهد  العقاري،  القطاع  بينما 
والقطاع امل�رصيف عزز  كبرياً؛  منواً 
مكانته ودوره داخلياً واقليمياً، لذلك 

اللرية  �ضعر  تدهور  اأن  القول  ميكن 
واأبعاد  خارجية،  اأياٍد  له  الرتكية 

�ضيا�ضية بامتياز.
ويرى اأن ال�ضلطات الرتكية، باإمكانها 
�رصف  �ضعر  يف  الهبوط  ا�ضتيعاب 
�ضل�ضلة  عرب  تخفيفه  بل  "ل  اللرية، 
بال�ضيا�ضة  تتعلق  داخلية،  اإجراءات 
اأعلن  املا�ضي،  النقدية"والإثنني 
البنك املركزي الرتكي، اتخاذ رزمة 
تدعم  اأن  �ضاأنها  "من  اإجراءات، 
وتخلق  املالية،  الأ�ضواق  فعالية 
يف  امل�رصيف  للجهاز  اأكرب  مرونة 
اإجراءات  ال�ضيولة"وجنحت  اإدارة 
هبوط  وقف  يف  املركزي،  البنك 
العملة الرتكية، وحت�ضن �ضعر �رصفها 
الأمريكي  الدولر  اأمام  تدريجيا 
تعزيز  ميكنها  الرتكية،  "ال�ضلطات 
دول  مع  القت�ضادية  حتالفاتها 

دول  ت�ضم خم�س  )منظمة  الربيك�س 
الأ�رصع منواً وهي : الربازيل ورو�ضيا 

والهند وال�ضني وجنوب اإفريقيا(".
على  قادرة  اأنقرة،  اأن  اإىل  واأ�ضار 
تعزيز عالقاتها مع قوى واقت�ضادات 
"التبادل  رو�ضيا،  مثل  اأخرى، 
 17 اإىل  و�ضل  البلدين  بني  التجاري 
 5 تركيا  يزور  فيما  دولر،  مليار 
�ضنويا".وتابع  رو�ضي  �ضائح  ماليني 
ميكنها  "تركيا  وزنة:  غازي  اخلبري 
مع  القت�ضادية  عالقاتها  تعزز  اأن 
اقت�ضاد  ثاين  تعترب  التي  ال�ضني، 
اإىل  ي�ضل  قومي  ناجت  مع  العامل،  يف 
م�ضتقبل  بالتايل  دولر،  تريليون   11
الدول  مع  �ضيكون  القت�ضادي  تركيا 

الآ�ضيوية ودول الربيك�س".
رئي�س  �ضقري،  حممد  ناحيته،  من 
اللبنانية،  الغرف  احتاد  رئي�س 

لبنان،  وجبل  بريوت  غرفة  ورئي�س 
جتاوز  على  قادرة  تركيا  "اإن  قال 
الرتكية،  اللرية  انخفا�س قيمة  تاأثري 
والقطاع  قوي  فيها  فالت�ضدير 
يف  �ضقري  ن�ضيط"واأ�ضاف  ال�ضياحي 
لن  الرتكي  "القت�ضاد  اأن   ، حديث 
ينهار بالتاأكيد، واأظهر متا�ضكا لفتا 

يف خمتلف قطاعاته".
وتابع: "تركيا مرت تاريخياً بتجارب 
اأ�ضعار  هبوط  اأن  �ضحيح  كثرية، 
ال�رصف قد يتطلب وقت، لكن هناك 
الرتكي،  املحلي  املجتمع  يف  ثقة 
ال�ضلطات  اتخذتها  التي  باخلطوات 
"تركيا  حديثه:  الرتكية"وختم 
�ضهدت نهو�ضاً يف خمتلف امليادين 
القت�ضادية، مع الرئي�س رجب طيب 
�ضتجتاز  بالتاأكيد  وهي  اأردوغان، 

الأزمة".   

 



�أهلي برج 
بوعريريج / 

�سباب ق�سنطينة

الكابا ت�سعى 
لأول انت�سار 
هذا املو�سم 

وال�سيا�سي 
للتدارك

 1956 �أوت   20 ملعب  ي�شهد 
فريقي  جتمع  قوية  مبار�ة 
�أهلي برج بوعريريج و�شباب 
ي�شجل  حيث  ق�شنطينة، 
له  ظهور  �أول  �لربج  �أهلي 
ملعبه  من  �لكبار  دوري  من 
�ملو�شم  لقب  حامل  �أمام 
على  ويعول  �ملقبل،  �لكروي 
يف  �لقوية  �نطالقته  تاأكيد 
�جلاري  �لكروي  �ملو�شم 
و�لإطاحة  �لفوز  عرب حتقيق 
ببطل �جلز�ئر، و�لتاأكيد على 
رغبته يف لعب �لأدو�ر �لأوىل 
بعد �لتدعيمات �لنوعية �لتي 
قامت بها �لإد�رة �لرب�يجية، 
ويدخل لعبو ت�شكيلة »�لكابا« 
�رضورة  �أذهانهم  ويف  �للقاء 
�أجل  من  �نت�شار  حتقيق 
�لرب�يجي  �جلمهور  �فر�ح 
�لر�بطة  مباريات  �أوىل  يف 
هذ�  �لديار  د�خل  �لأوىل 
�لعامل  يبقى  �أين  �ملو�شم، 
�ملعنوي �حلافز �لذي يعتمد 
بقيادة  �لفني  �لطاقم  عليه 
خو�شيه  �ل�شباين  �ملدرب 
ماريا من �أجل حتفيز �أ�شباله 
�يجابية  نتيجة  لتحقيق 
ت�شمح لهم باأخذ دفع �يجابي 
�ملقبلة  للمقابالت  حت�شبا 

من �لبطولة �لوطنية.
�شباب  يدخل  �ملقابل،  يف 
يعول  وهو  �للقاء  ق�شنطنية 
�يجابية  نتيجة  حتقيق  على 
باأف�شل  �لعودة  على  و�لعمل 
لتفادي  �لديار  غلى  نتيجة 
بعد  خا�شة  و�لهزمية  �لتعرث 
�لتعادل �ل�شعب �لذي حققوه 
�أمام ن�رض ح�شني د�ي يف �أول 
خرجاتهم بالبطولة �لوطنية، 
يريدون  �لذي  �لتعرث  وهو 
تد�ركه �مام �ل�شاعد �جلديد 
هذ� �ملو�شم، رغم �أن �ملهمة 
فريق  �أمام  �شهلة  تكون  لن 
جمدد�  هيكلته  �إعادة  متت 
�أ�شحاب  لعبني  مع  وتعاقد 
زيتي،  �شورة  يف  �لتجربة 

�ملوؤذن و�حلار�س �شاو�شي.

عي�سة ق.
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�شبيبة  مو�جهتا  تقل  لن  بينما 
�أهلي  وهر�ن،  ومولودية  �ل�شاورة 
ق�شنطينة  و�شباب  بوعريريج  برج 
�أهمية خا�شة و�أن �لفرق تعول هي 
�لأوىل  �لأدو�ر  لعب  على  �لأخرى 
يف �ملو�شم �جلديد، �أين ت�شتقطب 
�لربج  �هلي  بني  �ملرتقبة  �لقمة 
وبطل �ملو�شم �ملقبل على ملعب 
20 �أوت 1956 �لأنظار و�لتي �شوف 
و�أن  خا�شة  قويا،  تناف�شا  تعرف 
�ملو�شم  هذ�  �لعائدون  �لرب�يجية 
غلى دوري �لأ�شو�ء عادو� بتعادل 
من خرجتهم �أمام مولودية وهر�ن 
يف �جلولة �لفتتاحية ويعولون على 
�ليجابية،  �لنطالقة  مو��شلة 
»�ل�شيا�شي«  ت�شكيلة  تبحث  بينما 

على تاأكيد فوزها �أمام �لن�رضية.

�ملو�شم  و�شيف  يبحث  بينما 
�أول  عن  �ل�شاورة  �شبيبة  �لفارط 
تعادله  عقب  �ملو�شم  هذ�  فوز 
�أوىل مباريات �ملو�شم �جلديد  يف 
�لقبائل،  �شبيبة  �مل�شيف  �مام 
»�حلمر�وة«  مهمة  تكون  لن  بينما 
مدينة  نحو  �شفريتهم  يف  �شهلة 
نهاية  مبلعبهم  �لتعرث  عقب  ب�شار 
يلتقي  بينما  �ملنق�شي،  �لأ�شبوع 
�جلريحان �حتاد بلعبا�س و�أوملبي 
�ملدية يف مو�جهة ت�شميد �جلر�ح 
�لأوىل،  �جلولة  يف  هزميتهما  بعد 
من  �لفر�شة  »�ملكرة«  متلك  �أين 
خ�شارتها  وجتاوز  �لتد�رك  �أجل 
�مام وفاق �شطيف بتحقيق �نت�شار 

على ميد�نها و�أمام جمهورها.

برنامج املباريات
مولودية بجاية / 

�سبيبة �لقبائل
�حتاد بلعبا�س / �وملبي 

�ملدية
�للقاء�ن يجريان 
�بتد�ء من 17:45
�سبيبة �ل�ساورة / 
مولودية وهر�ن 
�بتد�ء من 20:00

�أهلي برج بوعريريج 
/ �سباب ق�سنطينة 
�بتد�ء من 21:00

عودة الداربي القبائلي من الوحدة املغاربية و�سدام يف ب�سار والربج�جلولة �لثانية للر�بطة �ملحرتفة �لأوىل
جتري م�ساء �لغد مباريات �جلولة �لثانية من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل و�لتي تعرف 

خو�س �أربع مو�جهات يتقدمها �لد�ربي �لقبائلي �لذي يجمع بني فريقي مولودية بجاية 
و�سبيبة �لقبائل ويحت�سنه ملعب �لوحدة �ملغاربية، وهو �لد�ربي �لذي يعود بعد غياب 

ملو�سم و�حد، �أين يعول �لفريقان على حتقيق �لفوز بنقاط �ملو�جهة من �أجل حتقيق 
�نطالقة قوية يف �لبطولة �لوطنية، وهي �ملو�جهة �لتي ينتظر �أن تعد بالكثري على 

�أر�سية �مليد�ن و�ملدرجات.

مولودية بجاية / �سبيبة �لقبائل

املوب والكناري يف داربي قبائلي يعد بالكثري

�لقبائلي  �لد�ربي  �أجو�ء  تعود 
�لوطنية  �لبطولة  �إىل  جمدد� 
غد�  �ملرتقبة  �ملبار�ة  بخو�س 
بني فريقي مولودية بجاية و�شبيبة 
تعرف  �أن  ينتظر  و�لتي  �لقبائل 
�أجو�ء خا�شة يف �ملدرجات وعلى 
�لغر�س  ولهذ�  �مليد�ن،  �أر�شية 
تدخل  »�ملوب«  ت�شكيلة  فاإن 
حتقيق  عن  تبحث  وهي  ملعبها 
�لنت�شار �لول د�خل �لقو�عد هذ� 
�لتو�جد  من  مو�شم  بعد  �ملو�شم 
�لثانية  �ملحرتفة  �لر�بطة  يف 
دوري  �إىل  �رضيعا  �لعودة  قبل 
�أ�شبال  يتو�جد  حيث  �لأ�شو�ء، 
�آلن مي�شال يف  �لفرن�شي  �ملدرب 
�لنت�شار  عقب  مرتفعة  معنويات 

�لعري�س �لذي عادو� به من تنقلهم 
ملو�جهة  �لفتتاحية  �جلولة  يف 
�لذي  �لأمر  وهو  �ملدية،  �أوملبي 
�أمام فر�شة حتقيق �لفوز  يجعلهم 
و�لب�شم على  �لتو�يل  �لثانية  على 
من  �لأول  �ملو�شم  يف  قوية  بد�ية 

�لعودة للعب مع �لكبار.
�شبيبة  لعبو  يتنقل  �ملقابل،  يف 
�حلماديني  عا�شمة  �إىل  �لقبائل 
بانت�شار  �لعودة  عن  للبحث 
�لفارطة  �جلولة  تعرث  وتد�رك 
�أمام  بالتعادل  �لكتفاء  عقب 
وهو  مبلعبهم،  �ل�شاورة  �شبيبة 
مو�شم  تقدمي  على  يعولون  �لذين 
�أحدثتها  �لتي  �لتغيري�ت  بعد  كبري 
�لت�شكيلة،،  م�شتوى  على  �لإد�رة 

فر�نك  �لفرن�شي  �ملدرب  ويعول 
�لنت�شار  حتقيق  على  دوما�س 
تعاقد  �لذي  �لفريق  مع  له  �لأول 
و�لذي  �جلاري،  �ل�شيف  يف  معه 
�لثنائي  خدمات  يفتقد  �شوف 
عدم  ب�شبب  و�أفيت�شون  �شالمة 
�إىل  �ملوب،  �أمام  للعب  تاأهيلهما 
بوخن�شو�س  �إليا�س  �لالعب  جانب 
�لذي تو��شل غيابه عن �لتدريبات 
ب�شبب معاناته من �ل�شابة، بينما 
�أمعو�س  �ملغرتب  �لثنائي  يتو�جد 
�لطاقم  ت�رضف  حتت  وحمرون 
�إجازته  على  �حل�شول  بعد  �لفني 
ب�شفة  �لت�شكيلة  يف  وتاأهيله 

ر�شمية.
عي�سة ق. 

 كوت�سينغ فروجي قلب �لطاولة
 على دفاع تاجنانت

اجلدد يتاألقون وين�سفون 
ا�ستقدامات �سرار

يف  �جلز�ئر  �حتاد  فريق  تاألّق 
�أول خرجاته بالبطولة �لوطنية 
حقق  بعدما  �ملو�شم  هذ� 
دفاع  ح�شاب  على  �لنت�شار 
�شهدت  مبار�ة  يف  تاجنانت 
�أر�شية  على  و�لت�شويق  �لإثارة 
جنح  بعدما  خا�شة  �مليد�ن، 
قلب  يف  �لعا�شمي  �لنادي 
وهو  �ملناف�س  على  �لطاولة 
�لنتيجة  يف  متاخر�  كان  �لذي 
حتويل  يف  ينجح  �ن  قبل 
بثالثية  �نت�شار  �إىل  �لنتيجة 
عن  خاللها  برهن  لهدف، 
�نطالقة  حتقيق  يف  رغبته 
قوية يف مناف�شة هذ� �ملو�شم 
�لأوىل  �لأدو�ر  للعب  و�لعودة 
�لإد�رة  و�أن  خا�شة  بقوة، 
معانقة  �إىل  �لعودة  ت�شتهدف 
على  و�ملناف�شة  �لألقاب 
�لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية 
منذ  طعمه  تتذوق  مل  �لذي 
�أن  قبل   2016/2015 مو�شم 
�للقب غلى فريقي وفاق  يعود 
يف  ق�شنطينة  و�شباب  �شطيف 

�ملو�شمني �لأخريين.
بتاألق  �ملبار�ة  ومتّيزت 
لت�شكيلة  �جلدد  �مل�شتقدمني 
�ملركاتو  يف  »�شو�شطارة« 
جنح  بعدما  خا�شة  �ل�شيفي، 
وبن  �إيبار�  بر�ن�س  �لثنائي 
لكل  هدف  ت�شجيل  يف  �شاعة 
منهما بينما كان عبد �لرحمان 
مزيان من عدل �لنتيجة بد�ية 
وهي  �لثاين،  �ل�شوط  �أطو�ر 
�لتي �شهدها  �لأمور �ليجابية 
�للقاء باعتبار �أن �مل�شتقدمني 
ب�شمتهم  يرتكون  بدوؤو�  �جلدد 
عقب �لنتقاد�ت �لالذعة �لتي 
و�لأن�شار  �ملحيط  وجهها 
للمدير �لعام عبد �حلكيم �رض�ر 
لال�شتقد�مات  و�شفهم  عقب 
بالفا�شلة وهو �لأمر �لذي يرد 
�أر�شية  على  �لالعبون  عليه 
�لثنائي  تاألق  بعد  �مليد�ن 
حميو�س وبن �شاعة يف مو�جهة 
�لقوة �جلوية �لعر�قي حل�شاب 
ودفاع  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 
�لوطنية  �لبطولة  يف  تاجنانت 
وجناح �إيبار� يف �لت�شجيل باأوىل 
�لحتاد.  بقمي�س  مبارياته 
فروجي  تيريي  �ملدرب  وجنح 
يف  ب�شمته  ترك  يف  جمدد� 
من  متكن  �لذي  وهو  �ملقابلة 
�لحتاد  و�إعادة  �لطاولة  قلب 
�ل�شوط  �أنهو�  بعدما  بعيد  من 
�لنتيجة،  يف  متاأخرين  �لأول 
ثالثة  ت�شجيل  من  متكنو�  �أين 
�لثاين  �ل�شوط  يف  �أهد�ف 
طبقه  �لذي  �لكوت�شينغ  بعد 
�ملدرب  على  به  وتفوق 
�أين  �لدو  حمادي  �لتون�شي 
�أجرى تغيري�ت موفقة باإقحام 
�شيتة يف و�شط �مليد�ن مكان 

ودخول  �ليك�شي�س،  �لإفريقي 
�شاعة  وبن  حميو�س  �لثنائي 
ثانيا لزمالئه  �لذي منح نف�شا 
يف �خلط �لأمامي خا�شة و�أن 
�لتمريرة  منح  من  حميو�س 
�حلا�شمة �لتي جاء منها هدف 

بن �شاعة.

�سر�ر: �سعيد باحل�س 
�لتهديفي مل�ستقدمينا 

�جلدد

�أ�شاد عبد �حلكيم �رض�ر �ملدير 
�لعام لحتاد �جلز�ئر باملردود 
�مل�شتقدمني  قدمه  �لذي 
و�أو�شح  �لفريق،  مع  �جلدد 
�إعالمية  ت�رضيحات  خالل 
بني  �ملو�جهة  نهاية  عقب 
�أن �لنقطة �ليجابية  �لفريقني 
��شتخال�شها  ميكن  �لتي 
�لالفت  �لتاألق  �للقاء  من 
ت�شكيلة  يف  �جلديدة  للوجوه 
جنح  بعدما  »�شو�شطارة«، 
وبن  حميو�س  �إيبار�،  �لثالثي 
�شاعة من �لت�شجيل يف �للقاءين 

�للذ�ن خا�شهما �لحتاد.

�لوفد تنقل �م�س �إىل 
تنز�نيا عرب �لدوحة 

وح�سة ��سرتجاع 
م�ساء �ليوم

بن  خمتار  �لالعب  رفقاء  �شّد 
�أر�س  �لبارحة  م�شاء  مو�شى 
�لوطن متوجهني نحو عا�شمة 
�أجل  من  �ل�شالم  د�ر  تنز�نيا 
خو�س �ملقابلة �لتي تنتظرهم 
�ملحلي  �أفريكانز  يونغ  �أمام 
�شمن �جلولة �خلام�شة وما قبل 
جمموعات  دور  من  �لأخرية 
�لأحد  �ملقررة  �لكاف  كاأ�س 
وفد  �متطى  حيث  �ملقبل، 
�ملتوجهة  �لرحلة  �لحتاد 
بومدين  هو�ري  مطار  من 
�لدوحة  مطار  نحو  �لدويل 
حو�يل  د�مت  و�لتي  �لقطرية 
ثمن �شاعات ون�س جو�، بينما 
نحو  �لرحلة  �لالعبون  يو��شل 
عندما  �ليوم  �شباح  تنز�نيا 
ي�شدون �لرحلة �ملربجمة على 
تدوم  و�لتي  �شباحا  �لتا�شعة 
ويكون  ون�شف  �شاعات  �شت 
تنز�ينا يف حدود  �إىل  �لو�شول 
ظهرية  من  و�لن�شف  �لثالثة 
�لالعبون  يخو�س  �ليوم، حيث 
لال�شرتجاع  خفيفة  ح�شة 
�لرحلة  ر�فق  �لذي  �لتعب  من 
�شاعة   24 تدوم  �لتي  �لطويلة 
قبل خو�س ح�شتني تدريبيتني 
�جلمعة  يومي  مربجمتني 

و�ل�شبت.
عي�سة ق. 
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بد�ية هل لك �أن 
تعرف نف�شك �إىل 

�جلمهور �جلز�ئري؟

خبري  حمزة  بودودة  �أحمد 
و�حلقوق  �ملناجمنت  يف  دويل 

�لريا�ضية ومدرب كرة �لقدم

هل لك �أن ت�شرد 
علينا كيف كانت 

بد�ياتك يف 
دخول عامل �لكرة 

�مل�شتديرة؟

وكانت  �لقدم  كرة  لعبة  مار�ضت 
دور�ت  يف  �ل�ضبان  مثل  بد�ياتي 
ما بني �لأحياء �أين برزت و�أنا يف 
ومنها  عمري  من  �لعا�رشة  �ضن 
�ضفوف  يف  للعب  �نتقائي  مت 
ر�أ�ضي  م�ضقط  فريق  مدر�ضة 
معه  تعلمت  �خلروب  جمعية 
�أنتقل  �أن  قبل  �لكرة  �أبجديات 
�إىل فرق �أخرى على غر�ر �ضباب 
�لذي  ق�ضنطينة  بناء  �خلروب، 
ق�ضرية،  جتربة  معه  لدي  كانت 
بونو�رة  ترجي  مع  لعبت  ثم 
و�أنهيت م�ضريتي �لكروية يف �ضن 

مبكرة لأ�ضباب.

كيف كانت طريقك 
يف �حل�شول 

على �ل�شهاد�ت 
�لتدريبية؟

�مليادين  �عتزلت  عندما 
�لقدم  كرة  لعب  عن  وتوقفت 
يف  �لدر��ضة  �إىل  توجهت 
�ل�ضباب  �لعايل لإطار�ت  �ملعهد 
على  هناك  و�لريا�ضة وحت�ضلت 
�لأوىل،  �لدرجة  تدريب  �ضهادة 
يف  �مل�ضاركة  بعدها  وو��ضلت 
�جلز�ئرية  �لحتادية  ترب�ضات 

لكرة �لقدم.

�شهدت م�شريتك 

�لتدريبية رفقة 
�لأندية �لتي �أ�شرفت 

عليها و�ملنتمية 
�إىل منطقتك عدة 

عر�قيل، كيف 
و�جهتها؟

�لفئات  من  عدد�  دربت  فعال، 
و�لتي  �لأندية  لبع�ض  �ل�ضبانية 
�لعر�قيل  بالناجحة رغم  �أ�ضفها 
يف  ذكرتي  مثلما  و�جهتني  �لتي 
م�ضتوى  على  خا�ضة  �ل�ضوؤ�ل، 
على  �أ�رشفت  �خلروب،  مدينتي 
�ضباب  لأكابر  �لفنية  �لعار�ضة 
�ل�ضقوط  و�أنقذتهم من  �خلروب 
�أملك  كما  �ل�ضفلى  �لأق�ضام  �إىل 
مولودية  �إناث  مع  ذكرى  �أح�ضن 
حققت  �أين  �خلروب  �أوملبيك 
معهم �ل�ضعود �إىل �لق�ضم �لأول.

فريقك لي�شكا 
يتو�جد يف �لبطولة 

�لهاوية وف�شل �ملو�شم 
�ملن�شرم يف �لعودة �إىل 

�لبطولة �ملحرتفة 
كيف تف�شر �لو�شعية 

�لتي مير بها ومن 
حتمله م�شوؤولية 

�مل�شاكل �لتي مير بها؟

مير  �لتي  �ل�ضعبة  �لو�ضعية 
�أحمل  �خلروب  جمعية  بها 
بع�ض �خلالطني  �إىل  م�ضوؤوليتها 
�لذين يهدفون �إىل طم�ض تاريخ 
باملجهود�ت  �أنوه  �لتاريخ،  هذ� 
�لرئي�ض  بها  يقوم  �لتي  �لكبرية 
وتقلد  جاء  �لذي  �ديب  معمر 
بعد  �لفريق  رئا�ضة  م�ضوؤولية 
ورفع  �لهو�ة،  �إىل  �ضقوطه 
من  �ملن�رشم  �ملو�ضم  �لتحدي 
�أجل حتقيق �ل�ضعود �إىل �لر�بطة 
�ملحرتفة �لثانية �إل �أن �ملحيط 
�ملتعفن جعله يف�ضل يف مهمته.

ي�رشبون  �مل�ضالح  �أ�ضحاب 
�طلب  لهذ�  �لفريق،  ��ضتقر�ر 
على  �رشيعا  �لعمل  �لرئي�ض  من 
�لذي  �ملتعفن  �ملحيط  تنظيف 

ندعمه  ونحن  بالنادي  يحيط 
�لأن�ضار  حلم  حتقيق  �أجل  من 
�لعودة  حتق  �جلمعية  روؤية  يف 

جمدد� �إىل �لبطولة �ملحرتفة.

تعر�شت �شخ�شيا �إىل 
م�شاكل مع �لفريق 
بعد �ل�شغط �لذي 

تعر�شت له و�شحب 
تعيينك مدربا 
لإحدى �لفئات 

�ل�شابة، ماذ� حدث 
بال�شبط؟

بتعيني  قامت  �جلمعية  �إد�رة 
�ل�ضابة  �لأ�ضناف  لإحدى  مدربا 
للفريق لكنت بع�ض �لأطر�ف مل 
يعجبها �لتعيني وقامت بال�ضغط 
على �لإد�رة من �جل تنحيتي من 
هذ� �ملن�ضب و�أعرف جيد� تلك 
زرف  على  تعمل  �لتي  �لأطر�ف 
ديب،  �لرئي�ض  وبني  بيني  �لفتنة 
م�ضلحة  خلف  وقويف  و�ل�ضبب 
ممار�ضاتها  وف�ضح  فريقي 
�أمثالهم  �أترك  ولن  له،  �مل�ضيئة 

يعبثون بالنادي.

كيف جاءتك فكرة 
دخول عامل �ملناجرة 

وخو�س فرتة 
تكوينية؟

فكرة دخول عامل �ملناجرة كانت 
ت�ضتهويني منذ فرتة وحلم حتقق 
بف�ضل �إر�دتي �ل�ضخ�ضية و�أرغب 
�إىل عبد �حلق  �ل�ضكر  يف توجيه 
فر�ضة  �أمامي  فتح  �لذي  قليل 

�خل�ضوع �إىل �لرتب�ض.

دخولك عامل 
�ملناجرة �أكيد 

�شمح لك باكت�شاف 
عامل جديد مليء 

بالأ�شو�ك و�لعر�قيل 
خا�شة فيما يتعلق 

بتحويالت �لالعبني 

عن  �ضابقة  فكرة  �أملك  كنت  �أكيد، 
ممار�ضة  �أن  �إل  �ملناجرة  عامل 
تفا�ضيل  على  �أتعرف  جعلن  �لعمل 
�لعر�قيل  بع�ض  و�عرت�ضتني  جديدة 
عدم  �إىل  ر�جع  و�لأمر  و�ل�ضعوبات 
و�لالعبني،  �لروؤ�ضاء  بع�ض  �حرت�فية 
�أعطيك على �ضبيل �ملثال تو�جد فرق 
يتفاو�ضون  ولعبني  مقر�ت،  متلك  ل 
مع �أكرث من مناجري، �أو جتدين مناجري 
يتفاو�ض مع �لنادي من �أجل لعب، �إل 
معه،  للتوقيع  يذهب  �آخر  مناجري  �أن 
بكلمة  �ليوم  �لتد�ول  �أ�ضبح  لالأ�ضف 
هب  ومن  ومفقود  غائي  »و�ضيط« 
معايري  ودون  مناجري�  يعمل  ودب 
لهم  بالن�ضبة  حتكم هذه �ملهنة �ملهم 
�لتوقيع  حلظة  �لن�ضبة  على  �حل�ضول 

على �لعقد.

ما ر�أيك يف تعيني 
بلما�شي على ر�أ�س 

�لعار�شة �لفنية 
للخ�شر، وكيف تقيم 

عهدة زط�شي يف 
رئا�شة �لفاف؟

ر�أ�ض  على  بلما�ضي  �ختيار 
كان  �لوطنية  �لفنية  �لعار�ضة 
ل�ضخ�ضية  لقوة�  بالنظر  �ضائبا 
على  وقدرته  ميلكها  �لتي 
�ضفوف  د�خل  �لن�ضباط  �إعادة 
�لت�ضكيلة �لوطنية، متفائل �يجابا 
وحتقيقهم  �خل�رش  مب�ضتقبل 

م�ضو�ر �يجابي معه م�ضتقبال.
كانت  لزط�ضي  بالن�ضبة  بينما 
�ضملت  م�ضطربة  عهدته 
�أعتقد  و�ضلبيات،  �يجابيات 
�لأمور  زمام  يف  يتحكم  بد�أ  �أنه 
�لأندية  مع  بال�رش�مة  ويتعامل 

وفق تطبيق �لقو�نني.

كلمة �أخرية يف نهاية 
�حلو�ر

�إىل جريدتكم  �ل�ضكر  �أود توجيه 
�حلديث  فر�ضة  �أتاحت يل  �لتي 
عن �ملوؤ�مرة �لتي حتاك �ضدي 
من طرف �أعد�ء �لنجاح يف فريق 

جمعية �خلروب.

حمزة بودودة خبري دويل ومدرب

املحيط املتعفن �ضرب ا�ضتقرار 
الي�ضكا وتاآمر لتنحيتي

تطرق �خلبري �لدويل يف �ملناجمنت و�حلقوق و�لريا�شية 
حمزة بودبودة يف حو�ر مع جريدة »�لو�شط« �إىل �حلديث 
عن خو�شه جتربة جديدة يف عامل �ملناجمنت و�ملناجرة 

و�لعر�قيل �لتي و�جهت طريقه يف �لعامل �لذي دخله حديثان 
�إىل جانب �لك�شف عن �مل�شاكل �لتي و�جهته خالل م�شريته 
يف عامل �لتدريب خا�شة على م�شتوى �لفئات �ل�شابة بنادي 

م�شقط ر�أ�شه جمعية �خلروب و�لأ�شو�ك �لتي طاردته يف 
دربه خا�شة و�أنه �تهم �أطر�فا دون �لك�شف عن هويتها 

بالعمل على عرقلته ومنعه من م�شاعدة �لفريق بعد �ل�شغط 
على تنحيته من تدريب �إحدى �لفئات �ل�شابة و�أعلن دعمه 

للرئي�س معمر ديب وم�شاندته له من �أجل �مل�شاهمة يف عودة 
»لي�شكا« �إىل �لبطولة �ملحرتفة

وفاق �شطيف / تي بي مازميبي غد� 
�بتد�ء من 20:00

الن�ضر االأ�ضود ي�ضعى لبعث 
حظوظ التاأهل القاري

يلتحق باأر�س �لوطن �شبيحة نف�س �ليوم

 بلما�ضي يعقد ندوة �ضحفية
 ال�ضبت املقبل ب�ضيدي مو�ضى

بن طالب يتعلم من اأخطائه يف �ضالكه

عي�شة ق.

�ضطيف  وفاق  فريق  يخو�ض 
�لغد  �ضهرة  م�ضريية  مبار�ة 
مازميبي  بي  تي  يالقي  عندما 
�جلولة  �ضمن  �لكونغويل 
�خلام�ضة وما قبل �لأخرية من 
�أبطال  ر�بطة  جمموعات  دور 
خاللها  يبحث  و�لتي  �إفريقيا، 
�ملناف�ضة  يف  �جلز�ئر  ممثل 
يلعب على ملعبه  �لذي  �لقارية 
�خلروج  حول  ماي  �لثامن 
بالز�د كامال ول خيار له �ضوى 
�لكونغويل  �لفريق  �أمام  �لفوز 
يخ�رش  ما  لديه  لي�ض  �لذي 
بعدما �ضمن �لتاأهل ر�ضميا �إىل 

�لدور ثمن �لنهائي
�ل�ضطايفي  �لفريق  بينما ميلك 
�جل  من  �أيديه  بني  م�ضريه 
كاملة  بحظوظه  �لحتفاظ 
�لثانية  �لتاأ�ضرية  ل�ضمان 
رغم  �لنهائي  ثمن  �إىل  �ملوؤهلة 
تو�جده يف �ملركز �لثالث وعلى 
بعد نقطة و�حدة عن �لو�ضيف 
مولودية �جلز�ئر �لذي يتو�جد 
�ملخاطر  حمفوف  تنقل  �أمام 
�حل�ضني  �لدفاع  يالقي  عندما 
يفقد  مل  �لذي  �جلديدي 

وهو  �لتاأهل،  يف  حظوظه 
�لو�ضع �لذي ي�ضدد �ل�ضطايفية 
�أجل  من  ��ضتغالله  على 
و�ل�ضعود  باملقابلة  �لنت�ضار 
غلى �ملركز �لثاين يف حال تعرث 
و�أن  خا�ضة  �لعا�ضمي،  �لنادي 
�أ�ضبال �ملدرب ر�ضيد �لطاو�ضي 
�أمام فر�ضة ل تعو�ض من �أجل 
�لقارية  �ملغامرة  مو��ضلة 
وهو  بعيد�،  فيها  و�لذهاب 
�جلمهور  يرغب  �لذي  �لهدف 

�ل�ضطايفي حتقيقه.
عدة  �لفني  �لطاقم  وميلك 
�ختيار  �أجل  من  خيار�ت 
للم�ضاركة  �لأف�ضل  �لتعد�د 
هذ�  و�أن  خا�ضة  �ملو�جهة  يف 
عودة  يعرف  �ضوف  �للقاء 
جحنيط،  �مل�ضاب  �لثالثي 
غاب  �لذي  وبوقلمونة  �ضيدهم 
�لوطنية  �لبطولة  مو�جهة  عن 
�أمام �حتاد بلعبا�ض، وهو �لأمر 
�لذي �ضيكون يف �ضالح ت�ضكيلة 
بعث  �أجل  من  �لأ�ضود«  »�لن�رش 
وترك  �لتاأهل  يف  حظوظها 
�لثاين  �لفريق  هوية  يف  �لف�ضل 
�إىل مبار�ة �لف�ضل �ملقررة على 
مولودية  �أمام  جويلية   5 ملعب 

�جلز�ئر.

لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية  �أعلنت 
�ضحافية  ندوة  برجمة  عن  �لقدم 
جمال  �جلديد  �لوطني  للناخب 
بلما�ضي  و�لتي �ضوف تكون فر�ضة من 
و�جلمهور  �لإعالم  �إىل  تقدميه  �جل 
�لالعب  �ضيعقد  حيث  �جلز�ئري، 
�لدويل و�لقائد �ل�ضابق للخ�رش �لندوة 
�ملقبل  �ل�ضبت  �أم�ضية  �ل�ضحفية 
�لوطنية  �ملنتخبات  حت�ضري  مبركز 
تكون  �ضوف  و�لتي  مو�ضى  �ضيدي  يف 
�لفر�ضة من �جل �لإجابة على خمتلف 
�لعقد  بتوقيعه على  �لأ�ضئلة �ملتعلقة 
مع  �مل�ضطرة  و�لأهد�ف  �لفاف  مع 
رئي�ضها خري �لدين زط�ضي و�لرهانات 
�لتي يعول عليها خالل �لفرتة �ملقلة، 
حيث مت تعيني بلما�ضي قبل �أيام على 
خلفا  �لوطنية  �لفنية  �لعار�ضة  ر�أ�ض 

للمدرب �ملقابل ر�بح ماجر من �أجل 
�ل�ضكة  �إىل  �لوطني  �ملنتخب  �إعادة 
�ل�ضحيحة بعد �لتعرث�ت �لتي و�جهته 

خالل �لأ�ضهر �ملا�ضية.
�لر�ضمي  �ملوقع  ك�ضف  �ملقابل،  يف 
�ل�ضابق  �ملدرب  قدوم  �أن  للفاف 
�ر�ض  �إىل  �لقطري  �لدحيل  لفريق 
�ملقبل  �ل�ضبت  يكون  �ضوف  �لوطن 
خالله  يعقد  �لذي  �ليوم  نف�ض  وهو 
�ضيكون  حيث  �ل�ضحافية،  ندوته 
ملطار  �ل�رشفية  بالقاعة  ��ضتقباله 
و�أعلنت  �لدويل،  بومدين  هو�ري 
لن  �ملعني  �ن  م�ضبقا  �لكروية  �لهيئة 
و�ضوله  لدى  ت�رشيحات  باأي  يديل 
�إىل �ملطار و�ضوف تكون �إجابته على 

�لأ�ضئلة خالل �لندوة �ل�ضحافية.
ع.ق.

نبيل بن طالب  �لدويل �جلز�ئري  �أكد 
لعب نادي �ضالكه، �أنه مل يكن ر��ضًيا 
�لأملاين خالل  �لفريق  عن و�ضعه مع 
بن طالب يف  وقال  �ملا�ضي،  �ملو�ضم 
�ضبوك�ض  موقع  مع  �ضحفية  مقابلة 
�لو�ضع  يكن  مل  �لبد�ية  »يف  �لأملاين: 
على  �أظل  �أن  يل  بالن�ضبة  �ضهاًل 
��ضمي  حذف  يتم  �أو  �لبدلء  مقاعد 
�لوقت  »مع  و�أ�ضاف:  �لقائمة«،  من 

�أن  وميكنني  �أخطائي  من  تعلمت 
�ضو�ء  بن�ضبة %200،  �أنني جاهز  �أوؤكد 
مقاعد  على  �لبقاء  �أو  �أ�ضا�ضًيا  للعب 
ت�ضمح يل  ل  »ن�ضاأتي  وتابع:  �لبدلء«، 
ب�رشد حياتي �ل�ضخ�ضية على �ضبكات 
�إن�ضان  لأنني  �لجتماعي،  �لتو��ضل 
�أظل  �أن  �ملهم  ومن  للغاية،  ب�ضيط 

ا طبيعًيا«. �ضخ�ضً
ق.ر.



نادي قطر يقّدم جنمه �إيتو
قّدم نادي قطر العبه اجلديد النجم الكامريوين �صامويل اإيتو اأول اأم�س يف مقر النادي بالعا�صمة 
القطرية الدوحة، ورحب جا�صم بن حمد بن نا�رص اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة النادي بالنجم اإيتو 
موؤكداً اأن التعاقد معه مر ب�صعوبات لكن رغبة الطرفني والتوافق ح�صما قدوم الالعب، وقال اإيتو 
يف املوؤمتر ال�صحفي: »اأتيحت يل الفر�صة للعب يف اأندية كثرية وفزت بكثري من االألقاب اأريد اأن 

اأ�صكر جميع الالعبني الذين �صاندوين واملدربني الذين اأ�رصفوا علي، اليوم اأنا اأمام حتٍد جديد 
اأمتنى اأن اأجنح به«، واأ�صاف: »حني بداأت بالتفاو�س حتدثت مع ت�صايف و�صنايدر الذي قابلته اأول 

اأم�س، الكل حدثني باإيجابية واالأجواء املنا�صبة«، وتابع حديثه: اأتيحت يل هذه الفر�صة قبل 4 
�صنوات، ولكني مل اأكن جاهزاً على ال�صعيد الذهني، اليوم اأمتنى اأن اأكتب ف�صاًل جديداً يف تاريخ 

نادي قطر«، و�صريتدي اإيتو مع نادي قطر القمي�س الرقم 81.

زيد�ن ي�ستعد للعودة من بو�بة �لربميرليغ
ي�صتعد الفرن�صي زين الدين زيدان املدير الفني ال�صابق لفريق ريال مدريد للعودة مرة اأخرى 

للعمل التدريبي بعد ا�صتقالته من قيادة الفريق امللكي هذا ال�صيف، وك�صفت �صحيفة »ليكيب« 
الفرن�صية اأن زيدان البالغ 46 عاًما ي�صعى للتدريب يف الدوري االإجنليزي املمتاز، م�صرية اإىل اأن 
املدرب الفرن�صي يوجه اأنظاره اإىل مان�ص�صرت يونايتد الذي يتوىل تدريبه حالًيا الربتغايل جوزيه 

مورينيو، وذكرت ال�صحيفة اأن العالقة بني مورينيو واإدارة ال�صياطني احلمر اأ�صبحت على املحك، 
بعد ت�رصيحات املدرب الربتغايل يف االآونة االأخرية حول الف�صل االإداري يف التعاقد مع مدافع 
كبري خالل املريكاتو ال�صيفي، واأ�صارت اإىل اأن زيدان توج بثالث بطوالت لدوري اأبطال اأوروبا 

رفقة ريال مدريد، باالإ�صافة اإىل ح�صوله على لقب الدوري االإ�صباين وبطولة كاأ�س العامل لالأندية 
مرتني.

�سباليتي ميدد عقده مع �إنرت حتى 2021
اأكد نادي اإنرت ميالن االإيطايل اأن مدربه لو�صيانو �صباليتي مدد التعاقد حتى عام 2021، وقال 

�صتيفن ت�صانغ جنل ت�صانغ جيندونغ رئي�س اإنرت ميالن :«يف 2018 التي توافق مرور 110 �صنوات 
على تاأ�صي�س اإنرت، اتخذنا قرارات هامة لو�صع النادي على الطريق ال�صحيح واليوم بداية من 

املو�صم اجلديد، نحن نريد اأن نتقدم خطوة لتعزيز روابطنا مع لوت�صيانو �صباليتي«، وقال 
�صباليتي: »اأ�صكر اأ�رصة ت�صانغ واالإدارة على منحي الفر�صة لتوقيع هذا التمديد، اأريد اأن اأوؤكد 

على االإرادة ملوا�صلة القتال معاً من اأجل خري هذا النادي«. وعاد اإنرت ميالن اإىل دوري اأبطال 
اأوروبا للمرة االأوىل منذ 2012 مع �صباليتي الذي جاء املو�صم املا�صي بعقد ملدة عامني، وتوىل 

�صباليتي االإ�رصاف على اجلهاز الفني الإنرت مطلع املو�صم املا�صي قادماً من نادي العا�صمة 
االإيطالية روما، وجنح يف قيادته اإىل احتالل املركز الرابع املوؤهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا 

املو�صم املقبل، وذلك بفوزه على مناف�صه املبا�رص الزيو روما يف املباراة االأخرية من املو�صم 
املا�صي، ون�صط النادي ب�صكل كبري يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية لتعزيز �صفوفه، وتعاقد مع عدد 

من الالعبني اأبرزهم البلجيكي راديا ناينغوالن من روما واالأرجنتيني الوتارو مارتينيز والدويل 
الهولندي �صتيفان دي فراي وال�صنغايل كيتا بالدي على �صبيل االإعارة من موناكو الفرن�صي.

 مي�سي لن ي�سارك مع �لأرجنتني 
يف �ملباريات �لودية

ذكرت قناة تي اإن تي �صبورت�س اأن النجم االأرجنتيني ليونيل مي�صي علّق م�صاركته مع املنتخب 
االأرجنتيني حتى نهاية العام احلايل، وح�صب م�صادر القناة فاإنه لوال العالقة اجليدة التي تربط 

مي�صي برئي�س االحتاد االأرجنتيني كالوديو تابيا لكان ليو اعتزل اللعب دوليا ب�صكل نهائي، وكتبت 
�صحيفة »كالرين« اأن مي�صي لن يعود اإىل املنتخب هذا العام وهناك �صكوك ب�صاأن م�صتقبله«، 

فيما اأ�صار موقع »اينفوباي« اأن جنم بر�صلونة �صياأخذ ق�صطا من الراحة لكن هذا االأمر ال يعني 
باأنه يعتزل اللعب مع املنتخب الذي ودع نهائيات مونديال رو�صيا من الدور الثاين، ويف ات�صال 

مع وكالة فران�س بر�س، اأكد متحدث با�صم املنتخب: »املدرب هو من يقول عندما يحني الوقت 
ما هو الو�صع يف ما يخ�س مي�صي«. واأوكلت اىل مدرب منتخب دون 20 عاما ليونيل �صكالوين 
ومب�صاعدة بابلو اميار مهمة االإ�رصاف على املنتخب االأرجنتيني االأول موؤقتا بانتظار اإيجاد 

خليفة خورخي �صامباويل الذي اأقيل من من�صبه على خلفية امل�صاركة املخيبة لالآمال يف 
مونديال رو�صيا حيث عانى »البي�صيلي�صتي« االأمرين للتاأهل عن جمموعته، ثم انتهى م�صواره يف 
ثمن النهائي على يد فرن�صا التي توجت الحقا باللقب. ويخو�س املنتخب االأرجنتيني مباراتيه 

االأوليني بقيادة �صكالوين يف الواليات املتحدة �صد غواتيماال يف 7 �صبتمرب يف لو�س اأجنلي�س 
وكولومبيا يف 11 منه يف نيويورك، يف حني مل حتدد هوية املنتخبني اللذين �صيواجههما يف �صهري 
اأكتوبر ونوفمرب، و�صيعلن �صكالوين الالعب ال�صابق لنيول اولد بويز وديبورتيفو ال كورونيا االإ�صباين 

ت�صكيلته االأوىل هذا االأ�صبوع ا�صتعدادا ملباراتي غواتيماال وكولومبيا، وترددت عدة اأ�صماء خلالفة 
�صامباويل مثل ريكاردو غاريكا الذي قاد البريو اىل بلوغ املونديال للمرة االوىل منذ 36 عاما، 

وخو�صيه بيكرمان الذي ي�رصف على تدريب كولومبيا و�صبق له اال�رصاف على »البي�صيلي�صتي« بني 
عامي 2004 و2006، وماتيا�س امليدا الذي قاد ت�صيفا�س دي غواداالخارا املك�صيكي اىل الفوز 

بجميع االألقاب املمكنة حمليا وقاريا بعد اأن اأ�رصف اي�صا على تدريب ريفر باليت.

�سبابية حتيط مب�ستقبل دميبيلي يف بر�سلونة

ال تبدو فر�صة بقاء عثمان دميبيلي موؤكدة يف بر�صلونة بن�صبة 100%، رغم هدفه الرائع يف مباراة كاأ�س ال�صوبر االإ�صبانية 
لكرة القدم يف مرمى اإ�صبيلية، واأ�صارت �صحيفة »ماركا« االإ�صبانية اإىل اأن م�صتقبل دميبيلي يبقى جمهوالً، حيث تنق�صم 
هرمية بر�صلونة بني الداعمني لبقائه والراغبني ببيعه، من جهتها اأ�صارت »�صبورت« الكاتالونية اإىل اأن دميبيلي لي�س للبيع، 
وكان بر�صلونة ا�صتقدم دميبيلي من بورو�صيا دورمتوند االأملاين بعد تخليه عن الربازيلي نيمار اإىل باري�س �صان جريمان 
الفرن�صي ب�صفقة قيا�صية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، اإال اأن اجلناح ال�رصيع عانى كثرياً لفر�س ا�صمه يف ملعب »كامب 
نو« ب�صبب االإ�صابات، ومل يعو�س دميبيلي 21 عاماً القادم مقابل 105 ماليني يورو باالإ�صافة اإىل 40 مليوناً من املكافاآت 
رحيل النجم الربازيلي، فلعب اأدواراً حمدودة اإىل جانب االأرجنتيني ليونيل مي�صي واالأوروغوياين لوي�س �صواريز يف هجوم 
الفريق الكاتالوين، واأ�صافت »ماركا« اأن الالعب ال�صاب املر�صح لرتك بر�صلونة قبل اأ�صبوعني على اإقفال باب االنتقاالت 
ال�صيفية يف الليغا، مل يتاأقلم مع احلياة يف بر�صلونة. وطرح ا�صم دميبيلي لالنتقال اإىل باري�س �صان جريمان الفرن�صي 
اأو اأر�صنال االإجنليزي، لكن م�صاركته اجلزئية مع املنتخب الفرن�صي املتوج يف كاأ�س العامل 2018 وهدف الفوز الرائع 
اإ�صبيلية يف كاأ�س ال�صوبر االإ�صبانية قد يعيدان خلط االأوراق يف ق�صية انتقاله، وبرغم ا�صتقدام اجلناح الربازيلي  �صد 
املوهوب مالكوم من بوردو الفرن�صي، اإال اأن انتقال دميبيلي قد ال يكون �صهاًل يف ظل ال�صعر املرتفع الذي قد يفر�صه 
بر�صلونة لتعوي�س ا�صتقدامه املرتف املو�صم املا�صي من دورمتوند، خ�صو�صاً بعد اإقفال باب االنتقاالت يف اإجنلرتا 

االأ�صبوع املا�صي قبل انطالق الدوري.

انتقال  �صفقة  يف  م�صتجدات  عن  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
اإىل  جريمان  �صان  باري�س  العب  رابيو،  اأدريان  الفرن�صي 
اجلارية،  ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  بر�صلونة  �صفوف 
الكتالوين  النادي  اأن  ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة  واأو�صحت 
ال�صطرجن مع ق�صية �صم رابيو، وي�صعر  يتعامل مبنطق خطة 

النادي اأنه يف موقف قوي بعد رف�س الالعب التجديد ل�صان 
جريمان، وتابعت اأن رابيو مازال هدفا مهما للنادي الكتالوين، 
واأن و�صول ارتورو فيدال ال مينع جميء الفرن�صي، واأ�صافت 
اإذا  واأنه  اأمرها،  من  عجلة  يف  لي�صت  البلوغرانا  اإدارة  اأن 
�صنحت فر�صة للتوقيع مع رابيو يف ال�صوق ال�صيفية ب�صعر جيد 
�صيغتنمها م�صوؤولو النادي، وبخالف ذلك �صوف ينتظرون حتى 
جانفي عندما ي�صبح الالعب الفرن�صي حرا يف التفاو�س مع 

اأي فريق.
تثري  ورابيو  جريمان  �صان  بني  املتوترة  العالقة  اأن  وذكرت 
الكثري  لديه  الباري�صي  النادي  اأن  ترى  الأنها  بر�صلونة،  ر�صا 
الأن  الفرن�صي،  مع  التجديد  من  يتمكن  مل  حال  يف  ليخ�رصه 
ونوهت  املقبل،  ال�صيف  يف  باملجان  يرحل  �صوف  الالعب 
اأن يفيد بر�صلونة، ويف  باأن التوتر بني الالعب وفريقه ميكن 
غ�صون اأ�صبوعني، قد يتعب النادي الباري�صي من املماطلة مع 
على  ويوافق  املالب�س  غرفة  االأزمات يف  ويتجنب  الفرن�صي 

بيعه اإىل البار�صا.

بر�سلونة يتعامل مع ر�بيو مبنطق �ل�سطرجن
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جوفنتو�س يغري روجاين بالأمو�ل
قالت تقارير �صحفية اإن جوفنتو�س االإيطايل يحاول اإقناع العبه بالبقاء يف �صفوف ال�صيدة العجوز، خالل الفرتة املقبلة، 
وذكر موقع »كالت�صيو مريكاتو« اأن دانييلي روجاين مدافع البيانكونريي، على و�صك جتديد عقده مع الفريق، م�صريا اإىل 
اأن اليويف عر�س على روجاين احل�صول على 3 ماليني يورو يف املو�صم الواحد، الإقناعه بهذه اخلطوة، واأ�صار املوقع 
اأن روجاين من املتوقع اأن يكون له دور كبري يف امل�صتقبل القريب، خ�صو�صا يف ظل تخطي كيليني وبارزايل وبونوت�صي 

لعامهم 30، اإ�صافة اإىل رحيل املدافع ال�صاب ماتيا كالدارا اإىل ميالن.
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م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

جدارية مغناة من ق�سائد حممود دروي�ش يف الذكرى العا�سرة لوفاته

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

اختار املو�سيقار وامللحن الفل�سطيني تي�سري حداد، جمموعة من ق�سائد �ساعر فل�سطني الراحل حممود دروي�س ليقدمها مغناة يف الذكرى 
العا�سرة لرحيله و�سارك 18 عازفًا وعازفة على اآالت مو�سيقية �سرقية وغربية واثنان من الفنانني الفل�سطينيني، نور دراو�سة و�سادي 

دكور، يف احلفل الذي اأقيم يف ق�سر رام اهلل الثقايف م�ساء االإثنني على بعد اأمتار من �سريح دروي�س وحديقة الربوة املطلة على مدينة 
القد�س، وت�سم متحفًا يحتوي على الكثري من اأعمال دروي�س واأغرا�سه ال�سخ�سية.

دروي�ش  لق�صيدة  ب�أغنية  احلفل  وبداأ 
)ونحن نحب احلي�ة( قدمته� نور �ص�حبة 
»نحب  كلم�ته�  ومن  الأوبرايل،  ال�صوت 
الحwي�ة اإذا م� ا�صتطعن� اإليه� �صبياًل ... 
ون�رسق من دودة القز خيط�ًَ لنبني �صم�ء 
حداد  الرحياًل«واأو�صح  هذا  ون�صيج  لن� 
اأنه اخت�ر بعن�ية الق�ص�ئد يف هذا العمل 
ر�ص�ئل  لتكع�ش  )جدارية(  بعنوان  الفني 
�صعر دروي�ش، الذي تويف يف الت��صع من 
عملية  بعد   2008 ع�م  )اآب(  اأغ�صط�ش 

جراحية يف القلب، يف احلب وال�صالم.
عر�ش  قدم  واأن  �صبق  اإنه  حداد  وق�ل 
تر�صيح�ً  اأوت�ر  مهرج�ن  يف  جدارية 
التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه  الدويل 
الغربية  ال�صفة  يف  العر�ش  فيه�  يقدم 
�ص�عة  ا�صتمر  الذي  العر�ش  بعد  وق�ل 
ون�صف ال�ص�عة بح�صور املئ�ت »العمل 
مت  ملحنة  ق�ص�ئد  عمل  هو  جدارية 
�صعر  ر�ص�ئل  م�صمون  من  اختي�ره� 
من  �صالم  ر�ص�لة  وهي  دروي�ش  حممود 

ال�صعب الفل�صطيني لكل الع�مل«.
نحب  ق�ص�ئد  اأخذن�  »لذلك  واأ�ص�ف: 
واإعتذار  �ص�أحلم  يوم�،  �ص�أ�صري  احلي�ة، 
لأن حممود دروي�ش مل يكن فقط �ص�عر 
حمبة  ر�ص�ئل  هن�ك  ولكن  مق�ومة 
يهمني  ك�ن  ولذلك  �صعره.  يف  وت�ص�مح 
هذا  يف  املو�صوع  هذا  على  نبني  اأن 

العمل«.
العديد  بني  ودكور  نور  الفن�نة  وانتقلت 
اأحي�ن�ً  منفرد  بغن�ء  الق�ص�ئد  من 
اأخرى،  ق�ص�ئد  يف  م�صرتك  وب�صكل 
املو�صيق�ر  حلنه�  التي  تلك  ومنه� 
و)فكر  بحرية(  )عندك  خليفة  م�ر�صيل 
التوزيع  اأع�د  اإنه  حداد  وق�ل  بغريك( 
خليفة  حلنه�  التي  للق�ص�ئد  املو�صيقى 
فل�صطيني  ب�صكل  لتقدميه�  منه  �صعي� 
جدارية  تلحني  »هدف  واأ�ص�ف  ك�مل، 
ل  يعني  فل�صطني  يف  الوطن  اأر�ش  يف 
يكون  م�  فل�صطني  ابن  �ص�عرن�  يجوز 
لأعم�له  فل�صطيني  اأداء  اأو  ملحن  يف 

مع احرتامي لكل من حلن اأعم�له«وت�بع 
م�رسوع  �صن�عة  بهمني  »ك�ن  ق�ئاًل 
وطني حتى يدخل الأر�صيف الفل�صطيني 
و�صعر  واأ�صوات  اأداء  من  مكون�ته  بكل 
يدخل  عمل  يكون  حتى  امل�رسوع  هذا 
اعتزازه  عن  حداد  الأر�صيف«واأعرب 
اأنتجته  الذي  العمل،  هذا  يف  ب�لتمكن 
موؤ�ص�صة حممود دوري�ش لالإبداع يف كفر 
فل�صطينيني  ع�زفني  جمع  من  ي��صيف، 
من ال�صفة الغربية وفل�صطينيي الداخل 

املقيمني يف اإ�رسائيل.
وق�ل »اأهم �صي يف العمل الدمج. ع�زفني 
من 48 وع�زفني من ال�صفة. عمل واحد 
هو عمل مكون�ته كله� فل�صطينية ب�لأداء 
تقدمي  اأن  نور  والتوزيع«وترى  وال�صعر 
جهد  اإىل  بح�جة  مغن�ة  دروي�ش  اأ�صع�ر 
وراء  م�  لفهم  ن�صو�صه�  وحتليل  كبري 
الن�ش، وق�لت: »ال�ص�عر حممود دروي�ش 
رمز من الرموز الفل�صطينية التي توحد 

كل ال�صعب يف الداخل وال�صت�ت«.

عندم�  ب�لفخر  »اأ�صعر  واأ�ص�فت: 
هذه  على  ا�صتغلت  مل�  كلم�ته،  اأغني 
الكلم�ت ا�صتغلت على حتليل الن�صو�ش 
جد  والن�صو�ش  الن�ش،  وراء  م�  لأفهم 
غن�ء  يف  جتربته�  نور  عميقة«وت�صف 
يف  وترى  فريدة  ب�أنه�  دروي�ش  ق�ص�ئد 
رمز  لأنه  ال�صعر  لهذا  »تخليداً  غن�ئه� 

من رموزن�«.
اأن يتمكن من عر�ش هذا  وي�أمل حداد 
بعد  النور  اإىل  خرج  الذي  الفني  العمل 
يف  له  والتح�صري  الإعداد  من  ع�مني 
العديد من الدول، وق�ل »ن�أمل اأن نقدم 
ونعر�صه  العربي  الع�مل  اإىل  العمل  هذا 
الق�هرة  يف  العربية  الأوبرا  دور  يف 
نعر�صه  اأن  ميكنن�  مك�ن  وكل  وعم�ن 

فيه«.
ق�ص�ئد  تلحني  يف  للبدء  حداد  وي�صتعد 
زي�د  توفيق  الفل�صطينيني  لل�صعراء 
و�صميح الق��صم ومعني ب�صي�صو ليقدمه� 

يف عر�ش اآخر.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

مهرجان القاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة التميز

�صوين  ا�صتوديوه�ت  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�ش الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمه�  الث�ين 

والذي يظهر من خالله توم ه�ردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  ق�ئاًل: 
يف  اخل�رقني  الأ�رسار  اأ�صهر  وهم 

ق�ص�ش ع�مل م�رفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلم�ت  ب�ل�ص�فة  الرتويجي 
املت�بعني  من  العديد  ه�ردي 
�صخ�صية  �صيج�صد  اأنه  لالعتق�د 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رسيرة  ال�صخ�صي�ت  اإحدى 
�صل�صلة  فى  »�صب�يدرم�ن«  واجهه� 
مب�ص�هدة  اأنه  اإل  الأوىل،  م�رفيل 
طرحته  الذي  الدع�ئي  الإعالن 
امل��صي،  فيفري  �صهر  �صوين 
اإل  يكن  مل  ه�ردي  اأن  �صيالحظ 
نه�ية  يف  ليتحول  ع�دي�ً،  اإن�ص�ن�ً 
اأث�ر  اإىل »فينوم«، وهو م�  الأحداث 

ف�صول العديد من امل�ص�هدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�صب 
التحول  بداي�ت  ف�إن  ريبورتر، 

تعود  ه�ردي  ل�صخ�صية  املف�جئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�صده�  والتي  دريك  ك�رلتون 
�صقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بح�لة  اأنني  اأ�صعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهن�  جيدة«، 
اإىل  املف�جئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�صخ�صية »Venom« ال�رسيرة.
اأفالم  �صل�صة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رس،  روبن  اإخراج  من  م�رفل 
توم  ج�نب  اإىل  بطولته  يف  وي�ص�رك 
ه�ردي، ريز اأحمد، ومي�صيل ولي�مز، 
ومن  هيز،  و�صكوت  �صليت،  وجيني 
�ص�لت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�صينم� يوم 5 اأكتوبر الق�دم.

الق�هرة  مهرج�ن  ك�صف   
�صيكرم  اأنه  الدويل  ال�صينم�ئي 
املوؤلف  الأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�ص�م  امل�رسي  املو�صيقي 
حم�مة«  ف�تن  »ج�ئزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئ��صة  املهرج�ن  اإدارة  وق�لت 
حممد  وال�صين�ري�صت  املنتج 
حفظي يف بي�ن اأم�ش الثنني اإن 

تكرمي نزيه ي�أتي »تقديرا لعط�ئه 
امل�صيئة  ال�صينم�ئية  وم�صريته 
الأعم�ل  من  ب�لكثري  واحل�فلة 
الت�أليف  جم�ل  يف  الب�رزة 
املو�صيقى  وو�صع  املو�صيقي 

الت�صويرية«.
ونقل البي�ن عن حفظي قوله اإن 
نزيه »له ر�صيد كبري من الأعم�ل 
غري التقليدية واملتميزة التي ن�ل 
وع�ملية،  حملية  جوائز  بع�صه� 

وهو م� ي�صكل ح�لة خمتلفة«.
وو�صع   ،1972 ع�م  نزيه  وولد 
واأحل�ن  الت�صويرية  املو�صيقى 
جمموعة كبرية من الأفالم، منه� 
والثعب�ن«،  و«ال�صلم  »ال�ص�حر«، 
و«�صهر اللي�يل«، و«الفيل الأزرق«، 
و«هيبت�«،  القمر«،  و«اأ�صوار 

و«الأ�صليني«، و«الكنز«.
ج�ئزة  منحه  على  نزيه  وعلق 
»هذه  ق�ئال  للتميز  حم�مة  ف�تن 

جليلي  مهمة  ر�ص�لة  اجل�ئزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  ولأجي�ل 
واحللم  امل�صوار  ا�صتكم�ل 
والطموح واملح�ولة، ف�لعرتاف 
ت�أثريه  له  وتتويجه  ب�ملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأن�  واأ�ص�ف 
لأنني  )اجل�ئزة(  به�  و�صع�دتي 
ب�توا  ال�صينم�ئيني  ب�أن  �صعرت 

ع�ئلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

يوا�صل الفن�ن امل�رسي ه�ص�م اإ�صم�عيل 
ت�صوير دوره يف م�صل�صل »ر�ص�يل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�صه يف رم�ص�ن 

املقبل.
اإ�صم�عيل، ف�صيج�صد �صخ�صية  دور  وعن 
الأكرب  ال�صقيق  وهو  »ه�ص�م«،  تدعي 
مي  الفن�نة  جت�صده�  التي  »ه�لة«  لـ 
ب�خل�رج  عمله  من  ي�أتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  ع�ئلته،  مع  اإج�زة  لق�ص�ء 

ا�صطح�ب زوجته واأولده توفرياً للنفق�ت، 
يف  ويدخل  بخيل  �صخ�ش  اأنه  ويت�صح 
�صقيقته  زوج  مع  عديدة  �صدام�ت 
ال�صغري، الذي يلعب دوره الفن�ن �صليم�ن 
عيد، وتتدخل »ه�لة« اأكرث من مرة لل�صلح 

بينهم�، وتتوايل الأحداث.
وي�ص�رك يف بطولة »ر�ص�يل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �صليم  وخ�لد  اأبوزهرة 

مغربي و�صمرية مقرون.

الدخ�ن  ينبعث منه�  ي�صق تنني بخي��صيم 
طريقه داخل امل�ء، يف م�صهد يحدث يف 
وهو  امل�ئية،  الدمى  م�رسح  مهد  فيتن�م 
ا�صتقط�ب�ً  الثق�فية  الأن�صطة  اأكرث  من 
الذي  المتع��ش  رغم  البالد  يف  لل�صي�ح 
حمركو  وينتعل  الفيتن�ميني.  لدى  يثريه 
يف  ب�ل�صي�دين  اخل��صة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�ش  لدخول  الكوالي�ش 
�صت�ر  وخلف  برمته�،  امل�رسح  م�ص�حة 
اأنظ�ر  يقيهم  الأخ�رس  اخليزران  من 
ب�أيديهم  هوؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�صوعة  دم�هم  املي�ه  حتت 
هذا  وي�صكل  طويلة.  خ�صبية  ع�صي 
عرو�ش  �صعيد  على  مرجع�ً  امل�رسح 
ا�صت�ص�فة  على  واعت�د  امل�ئية،  الدمى 
مهرج�ن�ت دولية خم�ص�صة لهذا الن�ص�ط 
وب�ت حمطة اإلزامية يف اأي زي�رة �صي�حية 
اإىل فيتن�م، ودر�ش الفن�نون الع�ملون فيه 
يف  وال�صينم�  امل�رسح  كلية  يف  الفن  هذا 
ه�نوي التي ت�صم ق�صم�ً لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

ث�بت�ً  منط�ً  تُقدم  التي  الق�ص�ش  وتلتزم 
يف  اخلو�ش  عليه�  الق�ئمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظ�م  ت�صتفز  موا�صيع 
بعر�ش  مكتفني  البالد،  يف  ال�صيوعي 
القروية  احلي�ة  من  م�صتوح�ة  م�ص�هد 
�صبيل  على  بينه�  املحلية  والأ�ص�طري 
يتغلب  ملك  �صرية  اإىل  يتطرق  م�  املث�ل 
تغيريا  اأن  كم�  ال�صينيني.  الغزاة  على 
اخل�صبية  الدمى  �صكل  على  طراأ  طفيف� 
مع الوقت اذ اأنه� متثل قرويني و�صي�دين 
وحيوان�ت، كله� ملونة ب�لذهبي والأحمر 
والأخ�رس اللّم�ع ح�صب مدير م�رسح ث�نغ 
لوونغ:  ت�صو  ويو�صح  لوونغ.  ت�صو  لونغ، 
م�صلة  اأقدم  امل�ئية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  ت�ريخه�  يعود  فيتن�م  يف  حجرية 
م�صلة  اإىل  اإ�ص�رة  يف  �صنة«،  األف  حواىل 
�صونغ ديني لينه، الع�ئدة اإىل القرن الث�ين 
ع�رس، والتي عرث عليه� يف معبد بوذي يف 
�صتح�رس  »عندم�  ويقول:  البالد.  �صم�ل 
�صريونه  العر�ش،  هذا  املقبلة  الأجي�ل 

كم� ك�ن بن�صخته الأ�صلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  ف�م  احلريف  ويقر 
ب�أن  يدوي�ً،  الدمى  هذه  ت�صنيع  يوا�صل 
اجلذب  قدرة  تدريجي�ً  يفقد  الفن  هذا 
مت��صيه  عدم  بفعل  الفيتن�ميني  لل�صب�ب 
�صهدته  تطور مم�ثل مل�  الع�رس، يف  مع 
الأوبرا ال�صينية التي انح�رس الهتم�م به� 
وبقيت مت�بعته� تقت�رس على الف�صوليني. 
ُمدر�صني  الذي عمل مع  ويو�صح احلريف 
الدمى  م�رسح  مع  اأطف�ل  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�ش  امل�ئية: »ثمة 
واأي�ص�ً النرتنت، وهو م� ي�صعب الت�صدي 
يف  التنية  العلوم  متحف  ويح�ول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  ه�نوي 
مع  ال�صي�ح،  اإىل  اإ�ص�فًة  الفيتن�ميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رسح 
مق�عده  ملء  يف  �صعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�ش  مثل  التقليدية  الحتف�لت  خ�رج 
النوع  هذا  وللمف�رقة،  القمرية.  ال�صنة 
اأن  اإذ  اخل�رج،  يف  جتدده  يعي�ش  الفني 
لب�ج  روبري  الكندي  امل�رسحي  املخرج 
ب��صتله�مه  �صنوات  قبل  جن�ح�ً  حقق 
عر�صه  يف  الفيتن�مي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�صي  للموؤلف  لق�صة  امل�رسحي 
�صرتافين�صكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�ش  اإىل  الأورك�صرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  امل�ئية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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الرواية بني الذاكرة و الراهن:

رواية »�شبح الكليدوين« والنفي 
اال�شتعماري للجزائريني

يعود الروائي حممد مفالح يف روايته  »�شبح الكليدوين«)دار منتهى للن�شر ، 
اجلزائر،2014( اإىل حكايات اجلزائريني الذين نفاهم اال�شتعمار الفرن�شي اإىل جزيرة 
كاليدونيا يف املحيط الهادي، بالقرب من اأ�شرتاليا، ويرحل بالقارئ يف �شرديات املنفى 

ليكتب التاريخ الفني للمنفى اال�شتعماري  وتفاعل اأحفاد املنفيني مع ذاكرة االأجداد يف 
حياتهم اليومية االجتماعية،كما اأن الروائي يقرتب من اأ�شئلة جزائر اليوم.

وليد بوعديلة

ال�سارد  تتبع  من  الرواية  تنطلق  و 
»احممد  ال�رسدية  ال�سخ�سية  ليوميات 
�سعبان« وهو موظف يف قطاع الثقافة 
 ، كثرية  اجتماعية  م�ساكل  من  يعاين 
ي�سيف الروائي لها ال�رساعات النف�سية 
وحما�رسة  التاريخية  -الفكرية- 
فكرة  كل  وعرب  يوم  فكل  له.  املا�سي 
والد  ب�سور  اأو خاطرة جنده حما�رسا 
جده ال�سيخ حممد الكاليدوين، بخا�سة 
ال�سعي  على  والده  حر�ص  ظل  يف 
نفته  الذي  اجلد  قرب  اإىل  للو�سول 
فرن�سا يف �ستينات القرن التا�سع ع�رس 
اال�ستعمار)اال�ستدمار  كان  حيث   ،
قا�سم  مولود  وال�سيا�سي  املفكر  بلغة 
املقاومني  ينفي  بلقا�سم(  نايت 
وممار�ساته  ل�سيا�ساته  واملعار�سني 
الرواية  وتت�ساءل  والوح�سية،  القمعية 
للمنفيني  املوؤرخني  اإهمال  اأ�سباب  عن 
اإىل  د  ال�سار  يلتفت  و  كاليدونيا.   يف 
م�ساهد  ويقرتح  اجلزائري،  الراهن 
من االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية، 
ال�سيا�سية  املمار�سات  بع�ص  وكذلك 
ين�سى  ال  كما   ، والوطنية  املحلية 
ال�ساأن العربي والدويل وتاأثريات الربيع 
العربي واخلراب القيمي واملادي الذي 
ت�سهده اخلارطة العربية، يقول كل ذلك 

يف �سياق �رسدي جميل وم�سوق،. 
التفاعل  على  القارئ  مفالح  لريغم 
الفني  واالنتقال  ن�سه  مع  الفكري 
والداليل بني االأزمنة)املا�سي،احلا�رس، 

االجتماعية  واملالمح  امل�ستقبل( 
والقناعات ال�سيا�سة  و القيم التاريخية، 
الك�سول  القاري  يتعب  قد  ما  هو  و 
القراءة االأوىل  الداللة من  الباحث عن 
عمق  يف  مفالح  حممد  يدخل  فقط، 
واأزمة  العقار  مافيا  ليك�سف  اجلزائر 
على  املال  و�سطوة  والبطالة  ال�سكن 
ال�سيا�سة، وبع�ص الظواهر االجتماعية 
اأزمة  و  ال�سيارات  �رسقة  مثل  ال�سلبية 
املقابر و اال�ستعمال ال�سيئ لتكنولوجيا 
االت�سال، كما يذكرنا بجزائر الع�رسية 
ال�سوداء و�سنوات الدم و النار والتطرف 
واالغتيال)...(. اإن  هذه الرواية �رسخة 
بل  �سيا�سي جزائري  كل  وجه  فنية يف 
للعودة  تدعوه  مواطن،و  كل  وجه  يف 
وحفظه  املحلي  التاريخ  درا�سة  اإىل 
الطرح  عن  واالبتعاد   ، و�سيانته 
املوقف  و  ال�سيق  االأيديولوجي 
االأوان،  فوات  قبل  املنغلق،  ال�سيا�سي 
اأبناء  اأمام  نف�سه  الوطن  يجد  اأن  وقبل 
ورمبا  قيم.  غري  ومن  ذاكرة  غري  من 
تف�رس  التي ح�رست �رسدا  الروؤى  هذه 
االأجداد  اأزمنة  و  لرتاث  الكبري  احلنني 

يف كاليدونيا .
دولة  روايته  يف  الكاتب  ي�سائل  و 
م�ساءلة  واحلا�رس(  فرن�سا)التاريخ 
العمق  يف  وهو   ، واإن�سانية  تاريخية 
الداليل يتح�رس على ال�سمت اجلزائري 
يخجل  الرواية:«هل  تقول  الر�سمي، 
موؤرخو فرن�سا الكولونيانية من الكتابة 
املنفيني؟«،  الثوار  هوؤالء  معاناة  عن 
هذه  خالل   من  يعرب  املبدع  وكاأن 

لل�سري  اأ�سفه  عن  الرواية-الوثيقة 
والثقافية  االقت�سادية  العالقات  يف 
وال�سيا�سية  اجلزائرية- الفرن�سية دون 

الف�سل يف الق�سايا التاريخية.
واالجتماعية  الثقافية  املالمح  ومن 
بف�سل  الرواية  يف  ح�رست  التي 
ظل  يف  اجلزائري  التاريخ  ا�ستدعاء 

اال�ستعمار نذكر مايلي:
من   الكثري  الروائي  يوظف   -     
ال�سعبية،  الثقافة  ومالمح  جماليات 
من  ال�سعبية،و  االأمثال  اإىل  ال�سعر  من 
الزوايا  يف  املمار�سات  و  الطقو�ص 
اإىل  ال�ساحلني  االأولياء  اأ�رسحة  و 
التقليدية  ال�سناعات  عن  احلديث 
اإىل  و�سوال  االأرياف،  يف  واالألب�سة 
املالكي  الفقه  وتعليم  مازونة  مدر�سة 
التعليم القراآين وعادات الدفن  واأجواء 
واجلنائز يف الغرب اجلزائري....    - 
مفالح  حممد  الروائي  الكاتب  يحمل 
يف  الباحث  وهو  كبرية،  �سعبية  ثقافة  
و  غليزان،   ملنطقة  الثقايف  التاريخ 
ثنايا  -بني  توظيفه  يف  هذا  يتجلى 
�سعر  مثل  ال�سعبي،  لل�سعر  الرواية- 
بورا�ص،  القادر  عمار،عبد  بن  قدور 
ال�ساعر  خلوف،  بن  االأخ�رس  ال�ساعر 
حممد بلخري...، باالإ�سافة اإىل مقاطع 
امل�سهورة،  ال�سعبية  االأغاين  بع�ص  من 
نقراأ هذا املقطع لل�ساعر عبد القادر 

بورا�ص عن املنفيني:
�سهد  يف  تلقى  بطال  بكيت  »لوكان 
عز  املور،هما  �ساق  بي  اجلمهور، 
املعتاد،... اليوم  يف  امل�سيوميوكدو 

بابور،  اأبطال رفدوهم يف  لوكان بكيت 
بي�ساق املور، راهم �سق البحور دارقني 

وخربهم ينعاد..«.
من  الكثري  الرواية  تت�سمن  -كما    
وهو  اجلزائريني،  االأعالم  اأ�سماء 
يجعلنا نعود اإىل كتب التاريخ و الرتاجم 
ومنجزاتها  �سخ�سية  كل  ملعرفة 
املقاومة  ونوعية  وال�سيا�سية  الثقافية 
اجلزائرية  االأر�ص  لهذه  قدمتها  التي 
اأو  روحية  مقاومة  هي  هل  الطاهرة، 
ال�سيخ  مثل  ع�سكرية...؟  اأو  فكرية 
حمي  ال�سيخ  ب�سايف،   بومعزة،ال�سيخ 
احلاج   ، القادر  عيد  االأمري  الدين، 
بن  اهلل  عبد  املفلحي،�سيدي  الطيب 
واالأمر  املقراين،...،   ال�سيخ  فاطمة، 
ما  تتبع  عند  ي�سدق  التاريخي   
تاريخية  وقائع  من  الرواية  تقرتحه 

املدار�ص  املقاومات،  عن  كثرية 
اال�ستعمارية،  املحارق  والزوايا، 
احلقيقي  الفرن�سية...ملعرفة  االإدارة 
الروائي. - ت�سعى  الن�ص  واملتخيل يف 
اأي  الرواية-  يف  املحورية  ال�سخ�سية 
حفيد املفنيني يف كاليدونيا- للو�سول 
الكليدوين  ال�سيخ حممد  اإىل قرب اجلد 
اجتهت  �سفينة  عرب  املنفى  من  الفار 
الوطن مع موكب  اإىل  للحجاز، ثم عاد 
حجاج  املغرب، و قد ا�ستطاع احلفيد 
�سعبان بعد حماوالت �سعبة ورحلة يف 
اجلبال من الو�سول للقرب والتوا�سل مع 
و  املنفيني  ق�سة  تذكروا  الذين  بع�ص 
اجلد.  �رسيح  �سالمة  على  حر�سوا 
جالل  القارئ  يقراأ  الرحلة  هذه  وعرب 
الغرب  يف  الطبيعة  ،جمال  الزهد 
الريف،  ،كرم  العزلة  لذة  اجلزائري، 

للما�سي  الوفاء  والوطن،  االأر�ص  حب 
اأهم  هي  تلك   ال�رسفاء،...  وللرجال 
الوقوف  للقارئ  ميكن  التي  املالمح 
الغريب  ال�سئ  لكن  القراءة،  بعد  عليها 
املنفي   حفيد  اأن  الرواية  نهاية  يف 
 ( املنفى  نحو   االجتاه  على  ي�رس 
ق�سوة  من  هربا  كاليدونيا(،  جزيرة 
الظروف االجتماعية يف الوطن، وق�سد 
االلتقاء بفتاة عرفها عرب  الفاي�سبوك ، 
اأم  هل هي  فهل هي عودة للما�سي ؟ 
بحث عن امل�ستقبل، حتى لو كان هذا 
امل�ستقبل يف ار�ص كانت قمعية قا�سية 
الزمن  يف  املنفيني  اجلزائريني  على 
تقول  اأن  تريد  ماذا  اال�ستعماري؟ 
الرواية ؟ و  ماذا تق�سد من هذه النهاية 
»�سبح  رواية  اإن  مفالح؟...  حممد  يا  
الكليدوين« رواية عن التاريخ والراهن.

در�س البديهيات
كلما خيل لنا اأن �سورة فل�سطني 
املقد�سة  مكانتها  من  انتقلت 
،فاجاأتنا  العادي  �سياق  اإىل   ..
اإيقاظ  على  الفذة  بقدرتها 
معناها اخلالد  ، ببعديه الروحي 
تاريخي  نعا�ص  من  والزمني 
عابر ...من دمها ي�رسق ا�سمها 
من جديد ، مرجعية وبو�سلة . 

فال ما�سي للقلب اإال على اأ�سوار 
القد�ص .

عرب  اإال  الغد  اإىل  طريق  وال 
اأزقتها ال�سيقة .

ار�ص  على   ، لل�سالم  اأفق  وال 
باإجناز  اإال   ، وال�سالم  الفداء 

م�رسوع احلرية .
الروح  اإن  القول  علينا  �سي�سهل 
اإىل   ، االألف  للمرة  عادت  قد 
دمه  �سوى  علية  يدل  ال  ج�سد 
ال  التاريخ  الن  ال   ، امل�سفوك 
طاهرة  باأدوات  العمل  يتقن 
ذئبة  احلرية  الن  بل   ، فقط 

جائعة اأي�سا .
امُلقّد�ص  ّج  يُ�رسرَ حني  وهكذا 
بالدم ، تبدو عودة الروح طق�سية 

واحتفالية ، على الرغم من اأنها 
جتليها  لكن   ، متاماً  تذهب  مل 
كان يف حاجة اإىل تطابق الوعي 

مع االإرادة .
لتعليمنا در�ص  انتفا�سة جديدة 
فلي�ست   ، الع�سري  البديهيات 
فل�سطني جغرافيا فح�سب بقدر 
وبطوله  تراجيديا  اأي�سا  ما هي 

.
وال هي فل�سطينية فقط ، بقدر 
العربي  لفكرة  اإخ�ساب  هي  ما 
اإ�سايف  ومعنى   ، نف�سه  عن 
�رساعه  يف   ، وجوده  ملعنى 
ليكون   ، داخله  ومع  مع خارجه 
ومن  اخلا�ص  تاريخه  من  جزءاً 

التاريخ العام . 
مل تبتعد فل�سطني عن حقيقتها 
، قبل هذا االنفجار ، فقد كانت 

دائماً ما هي ، هناك .
لكن ال�سباب الذي غطى الب�رس 
مل يحجب الروؤية عن الب�سرية .

االنعطافات  ت�سفر  مل  اإذ 
 ، بعد  ال�سيا�سة،  يف  التجريبية 
ّر انكفاء اأحد اإىل خيمته  عما يرُبرَ

االإقليمية .
غدهم  اإىل  العرب  ي�سل  فلن 
ُفرادى ، ولن ي�سل الفل�سطينيون 
كان  وان  وحدهم  القد�ص  اآيل 

لدمهم دور ال�رسارة والقربان .
لتعليمنا در�ص  انتفا�سة جديدة 

البديهيات الع�سري .
عن  االإ�رسائيليون  يكّف  فلم 
يريدونه  ل�سالم  �رسح مفهومهم 
من  خاليا ً  ، بالقوة  مفرو�ساًرَ 
وهو   ، العدالة  ومن  االأر�ص 
الذي   ، والعبيد  ال�سادة  �سالم 
االإقامة  باأكرث من حق  يعُدنا  ال 
يف �سواحي امل�ستوطنات وعلى 

اأطراف اخلرافة .
كل  الفل�سطينيون  ا�ستنفد  لقد 
حول  املرونة  يف  ر�سيدهم 

نف�سها .
مما  واأغلى  اأعلى  ثمناً  ودفعوا 
تتجاوز  ال  ت�سوية  ت�ستحقه 
االعرتاف بحقنا يف اإقامة دولة 
باملائة  ع�رسين  على  م�ستقلة 
من ار�ص وطننا التاريخي ، دون 
اأن يبدي اجلانب االإ�رسائيلي اأي 

مرت  من  لالن�سحاب  ا�ستعداد 
واحد من م�ساحة اأ�سطورته عن 
تعترب  التي   ، التاريخ  وعن  ذاته 
بالدنا  يف  التاريخي  وجودنا 
 « على  غريباً  احتاللياً  وجوداً 
االأبدية   – االأزلية  اليهود  ار�ص 
» ، اخلالية منا ومن التاريخ معا 
... ال ل�سيء اإال البتكار عالج ما 

لعقدة �رسعية التاريخية . 
ال�سهيوين  املفهوم  هو  هذا 
للتطبيع ، الذي » انطلى » حتى 
االأطراف  حكومات  بع�ص  على 
تكن  مل  التي  البعيدة  العربية 
،لكنها  ال�رساع  يف  ناقة  لها 
اإىل  حب  ر�سائل  جملها  ّملت  حرَ
اإ�رسائيل ، باب وا�سنطن العايل 
، منذ اتخذ ال�رساع االإ�رسائيلي 
جديدة  اأ�سكاال  الفل�سطيني   –
عالقات  اإقامة  اإىل  فهبت   ،
اإ�رسائيل  بني   « متوازنة   «
دور  لها  ليكون   ، وفل�سطني 
ال�رساع  يف  املحايد  الو�سيط 
احلقيقة  بني  القد�ص  على 
اخلرافة  وبني  الفل�سطينية 

ال�سحية  بني   ، االإ�رسائيلية 
واجلالد .

اأمل تكن فل�سطني اأكرث من ذريعة 
اإىل  للعبور  ج�رس  من  ...واأكرث 

�سدها ؟ 
املطرود  العربي  ال�سارع  لكن 
اإىل  اليوم  يعود   ، ال�سيا�سة  من 
املقد�ص  باب  من  ال�سيا�سة 
عن  ليعرّب   ، بالدم  املخ�سب 
مدى  وعن   ، املكبوت  تراكم 
الذي   ، النظام  من  القطيعة 
التطبيع  ويف  احلياد  يف  متادى 
مع دولة ، مل تفهم من الت�سوية 
غري ما يوفر لها القدرة على اأن 
تنجز ، يف مناخ ال�سالم الكاذب 
، ما مل تنجزه يف مناخ احلرب ، 
اإقليمية ، ومن راحة  من هيمنة 
الفل�سطيني  بال�سعب  ا�ستفراد 

املحا�رس .
وال   ، االحتالل  مع  �سالم  ال 
بعد  اإال  للت�سوية  اأعمال  جدول 
جالء االحتالل – هذا ما يقوله 
والعربي  الفل�سطيني  ال�سارع 
بليغة وبوعي  ، بعفوية  الغا�سب 

 ، فوالذية  وباإرادة   ، عميق 
كاملة  وفكرية  �سعورية  وبوحدة 
العربي  النظام  ي�ستطيع  ال 
يف  دوره  ملتابعة  جتاهلها 

الو�ساطة .
يعني  ال�سالم مل يكن  فان خيار 
املقاومة  روح  اإخماد  اأبدا 
املقاومة  ثقافة  عن  والتخلي 
تطبيع  يف  ال�رسيع  وال�رسوع   ،
مع  الطبيعية  غري  العالقة 

االحتالل .
اجلنون  نقراأ  فكيف   ، واإال 
؟  العام  االإ�رسائيلي  احلربي 
املوت   : هتافهم  نقراأ  وكيف 

للعرب ؟ 
غري  منلك  فال   ، نحن  اأما 
 ، القد�ص  عن  الدفاع  جنون 
ال�سالم  كان  اإذا   ، ال�سالم  وعن 
 ، للحرية  ال�رسعي  االبن  هو 
الدفاع عن  اإال جنون  وال منلك 
اجلال�ص   ، حممد  الطفل  اخوة 
يف  ي�سوع  مثل   ، اأبيه  ح�سن  يف 

قلب اأيقونة .
 حممود دروي�س
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َنُة الأَْرَبَعُة الأح�صِ
اَبه ، وظماأٍ للِحَكاَيٍة ، لكَنّ كليلَة مازال ناِئمًا  ا�صتيقَظ ِدمَنُة باكراً على غرِي َعادِتِه لأَرٍق اأَ�صَ
ِفي  خٌم ، يبدو اأّنه اأَِرَق ، َوحاول اأن يجلب الّنوَم كعادِة ُمَثَقّ على اأريَكِته وبني يديه كتاٌب �صَ
ل فيه قلياًل ، ثّم توّجه اإىل الّنافذة لي�صاهَد      ) برج اإيفل ( من بعيد مب�صابيحه  الَعامل ! تاأَمّ

مَت ، فا�صتلقى على اأريكِته ُيحاِوَل اأن  الكثرية وهيكله العمالق ! .. وما لِبَث اأْن َمَلّ ال�صَّ
ه ب�صفاٍء ، ومل مت�ِس َدقائق حّتى انتبه َكليَلة ، فتثاءب ، ونظر يف  َر يف مو�صوٍع ُيِحُبّ ُيفِكّ

دة امل�صتديرة ، حّياه  �صاعته وهو يفرك عينيه ويلب�س نّظاَرَته وي�صَع الكتاب على املن�صَ
راٍح  اإىل  بفتوٍر ، واّته اإىل املغ�َصِل ، ثّم جاء ِبكوب قهوة  َوَدخينة يف يِدِه ، والتفَت بان�صِ

مت وامللل ، قاِئاًل :  دمنة املتكّور يف ال�صّ

حممود عيا�صي

ر�أيت فيما يرى �لنائم �أين ع�ضو 
�ملار�ثون  يف  �لتحكيم  جلنه 
�خلا�ّص  �لقوى  لألعاب  �لعاملي 
، وكان �مل�ضمار و��ضعاً  باخليل 
و�حلما�ص على �أ�ضّده وكنَت �أنت 
ت�ضجيل  على  �مل�ضوؤول  دمنة  يا 
دولته  لتمثيل  يتقّدم  جو�د  كّل 
�أ�ضجرتك  وقد   ، طائفته  �أو 
ب�ضهيلها  �ضبحاً  �مُلِغري�ُت 
و�ضجيجها ، �إ�ضافة �ىل �جلانب 
�حليو�ين  �حل�ضور  من  �لخر 
�إليك  عهد  فقد   ، �لكثيف 
يف  مكانه  حتّل  �أن  �مل�ضوؤول 
يعوُد  ريثما  �ل�ضرت�كات  جمع  
على  �ضاخطاً  جئتني  ور�أيتك   ،
�لهمجّية و�ضوء �لنظام و�لرعونة 
و�أنا  فاأجبتك   ، �لأدب  و�ضوء 
 : و�لّت�ضبري   للّتهدئة  �أحوج  
جمّرد  هوؤلء  �أّن  دمنة  يا  �علم 
�ضائمة  بال عقٍل ، �إمنا يعي�ضون 
�لفرح بغريزة حيو�نّية حم�ضة  ، 
�لأقر�ن يف  �لفوز على  وغايتهم 
�مل�ضمار ، و�إيّن لأدعو �أن تنتهي 
.. فقلَت يل  �لّدورة بال خ�ضائر 
: �إن هناك ُم�ضِكلًة يف �لإ�ضطبل 
�مُلَعّد لل�ضيوِف! وذلك �ل�ّضائ�ص 
علّي  �أقبل  �مل�ضهور  �لربيطايّن 
�لعرَب و�لإفريقيني  يلعن  حاِنقاً 
�أّنه  �أعلم  ومل   ، و�لإ�ضالميني 
قال ما �ضمعَت �إل حني خاطبني 
بلغته �لجنليزية ، فاأهمته �إ�ضارة 
و�ضاأل   ، لغتكم  �أفهم   ل  �أنني 
كان  جمياًل  موزنبيقّياً  بغاًل 

بلغته  فخاطبه   ، بجانبي   يقف 
و�أفهمه �أنني عربي ل  �أفهم لغته 
، ف�ضخر مني �ل�ضائ�ص و�ن�رصف 
بامل�ضكلة  �لبغل  حّدثني  ثم   ،
فامتطيت  �أجلها  من  جاء  �لتي 
�لبغل و�جتهت �ضوب �لإ�ضطبل ، 
فوجدت  �لغبار كثيفاً و�لفو�ضى 
عارمًة ، وملا �ضكن �لغبار �ضيئا 
خيول  �أربعة  هناك  �أن  يل  تبني 
جز�ئرية كل و�حد منها يرف�ص 
�لتنازل عن �مل�ضاركة و�لإذعان 
�ل�ضّجة  هد�أت  وملا   ، لبع�ضها 
للجياد  �أ�رصت   ، �لغبار  و�نق�ضع 
�لأربعة باخلروج ثّم �ل�ضطفاف 
حّتى نخترب �لأ�ضلَح ، فاإّنه �أجدر 
�حل�ضان  فكان   ، بلده  بتمثيل 
و�فر    ، �للون  �أبي�ص   ١ رقم 
�لهامة لكّنه على �عتد�ٍد وعجب 
، ويف جنبه علق علم فرن�ضا ويف 
عالمة  هناك  �لأي�رص  �جلانب 
مل  ملونة  �لفا�ضّية  رمز  ت�ضبه 
وينظر   ، حمتو�ها  �أعرف 
فاأمرته   ، با�ضتخفاف  لالآخرين 
م�ضمار  لالختبار يف  يذهب  �أن 
ي�ضبح  وهو  فذهب  �لّتدريب 
وينظر للبقية با�ضمئز�ز و�ضهيل 

كالقهقهة.
�أحمر  فكان   ، �لثاين  �أما 
كال�ضيطان ، له نخوة مبالغ فيها 
 ، وطنه  له غريًة على  �أّن  ، غري 
تقدمي  م�ضتعّد  :�إنني  ويقول 
لأجل  وجمدي  و�رصيف  روحي 
 ، �لعامل  يف  بالدي  علم  رفع 
فقلنا له : بورك فيك من ح�ضان 
مرهون  �لأمر  لكّن   ، �أ�ضيل 

لالختبار..  �ذهب  ب�ضطارتك! 
�للّون  رمادّي  ح�ضان  تقّدم  ثّم 
و�لُعنُِق  �ل�ّضوق  طويل  نحيل   ،
يكاد  ل   ، �لع�ضالت  م�ضدود   ،
 ، حمحمة  �أو  �ضهيل  له  يُ�ضمع 
�ضائ�ضه  �أن  يظهر   ، ثقة  ممتلئ 
�جلميل  �لولء  فاأظهر   ، ماهر 
بالت�ضحية  و�ل�ضتعد�د   ، لبلده 
ل�ضالح  ميلك  ما  بكّل  �أجله  من 
�مل�ضتَحّق ، ف�ضكرناه وبعثناه �إثر 
�إخوته ، وتقّدم �لأخري وقد بد� 
�لليل  م�ضت�ضعفا فيهم ، كقطعة 
، ممتلئ  �ل�ّضعر  ، غزير  �ملمتّد 
على   ، �لعني  حاّد   ، �لّردفني 
ق�رص يف قو�ئمه ظاهٍر ، فالتفّت 
�إليك �أوّكد ظّني يف عدم كفائته 
على   ، عليه  �أ�ضفقت  لكّنك   ،
�لحتمال �لأ�ضعف ، وقلت يل : 
لندع هذ� �جلنوبّي �مل�ضت�ضَعف 
فاإن   ، ميار�ص حّقه يف �ملبار�ة 
متثيل  يف  فر�ضة  �أعطي  فاز  
م�ضريه  كان  �أخفق  و�إن   ، �أّمته 
م�ضرَي �لأغلبّية ممن مل ي�ضعفهم 
ن�ِضطاً  و�نطلق  ففرَح  �حلّظ.. 
َفنا  �أَ�رصرْ ومّلا   ، �إخوته  نحو 
َر�أينا   ، �لختباِر  ميد�ِن  على 
َوَو�ِعَدًة  م�رّصفًة  ر�ِئعة  عرو�ضاً 
مل  �لأّوَل  �أّن  �إّل   ، �لأربعِة  من 
 ، ِبنَف�ِضِه  �مُلعَجَب  �لأبي�َص  يُكن 
َعا�َص  ِحيَفا  من  بَل كان ح�ضاناً 
�أوروّبا  َمز�ِرِع  يِف  �لَقهِر  َحيَاَة 
من  ِبَقِطيٍع  َل  �ّت�ضَ �أِن  و�ّتفَق   ..
�خُليُوِل �لَوح�ضّيِة �جلبلّيِة ، �لّتي 
ل يقِدر على �ل�ضتيالِء عليها ول 
 ، َمَعهم  فهَرَب   ، �أحٌد  ها  تروي�ضِ

وتَدّرب على �أيديهم فنون �لعدو 
قائد�ً  �أ�ضحى  حّتى   ، و�لقفز 
ُحلوق  يف  �ضوكًة  اُرو�  َو�ضَ  ، لهم 
َومل   ، ي�ضتعبدونَُه  كانو�  من 
مَي�ِص َعاٌم َوِن�ضٌف َحّتى َظهرت 
موهبتُه َونبوُغه ، ف�َضلّموه ِرئا�ضَة 
�لَقِطيع ، وطّبقت �ضهرته �لآفاق 
�ملر�ثون  مو�ضم  حان  ومّلا   ،
وعر�ضت  �لإد�رة  به  �ّت�ضلت 
وهم    ، �لّتحكيم  رئا�ضَة  عليه 
�إذ   ، �حلقيقّية  هوّيتَه  يجهلون 
�ملزّيفة  هوّيته  لهم  يُظهر  كان 
�لألب!  جبال  من  حٍرّ  ككائٍن 
ولّبى �لّدعوَة وبني جو�نحه نزوٌع 
وقد   ، �لعربّية  �خليول  ملقابلة 
�ملكاِن  �أرجاء  جميع  يف  طاف 
�لعربي  �لّتمثيل  عف  �ضَ فاآمله   ،
وغياباً   ، �لّدولّية  �ملحافل  يف 
�لّتي  �جلهاِت  لبع�ص  جماعّياً 
تعاين �حلرَب و�لّتعتيم �لإعالمَيّ 
و�لّتهمي�َص و�حَلظَر ،قال كليلة : 
 : ��ضتفهاٍم  نقطة  و�ضعت  وهنا 
ملاذ� �جلز�ئر جتاوزت كّل هذه 
و�ضاركت   ، �لقا�ضية  �لعر�قيل 
بُكّل هذ� �لّثقل من �خلرب�ت ؟!.. 
ومل �أجد جو�باً ُمقِنعاً �إل عندما 
ما   : �لأّول  �ل�ّضوؤ�ل  على  �أُِجبت 
بنف�ضه  �مُلعجب  �لأبي�ص  �ضنع 
�ضبع  جاءه  قد   : يل  فقيل  ؟ 
 ، معه  وذهب  بغي�ص  فرن�ضٌيّ 
ثّم �أطّل علينا بعد ن�ضف �ضاعة 
ل�ضبب  �مل�ضاركة  عن  و�عتذر 
فرن�ضي  �ضبع   : قلت  جنهله! 
�لأمر  حقيقة  يل  بانت  قد  ؟! 
�لو�ضاية  ميار�ص  بع  فال�ضّ ؛ 
�ل�ضتعمارّيَة ، وموؤّكٌد �أّنه �أغر�ه 
باملال و�لمتياز�ِت ، ويف تلك 
على  )جهاد(  تعّرف  �للحظة 
فملكته   ، �جلز�ئري  �لّثالثي 
�لّن�ضوةُ وحملته �لّنخوةُ ، و�أ�رّص 
 ، �ل�رصّيةِ   هوّيته  بحقيقة  لهم 
�لّذي  �ملمّيز  �لّتفاَق  و�ّتفقو� 
مل نّطِلع على حقيقته �إّل حلظَة 

وِل! �لفوز على خِطّ �لُو�ضُ
�لرّتتيبات  مّتت  ما  و�رُصعاَن 
يحرثون  �ملتبارون  و�نطلق   ،
مثار  وهالني   ، �مل�ضماَر 
وقرقعة   ، �لّروؤو�ِص  فوق  �لّنقع 

 ، لبة  �ل�ضّ �لأر�ضّية  يف  �حلو�فر 
و�ضهيل ُمتلٍط ، وخفق �لّر�يات 
 ، و�لّرموز  �لأزياء  �ملختلفة 
 ، وتهري�ٍص   ، عن�رُصّي  وت�ضجيع 
وكّنا على  و��ضتياٍء..   ، وُمقامرٍة 
وجهاد  كليلة   : �لّتحِكيِم  طاولِة 
�لف�ضيلة  عن  نائباً  باعتباره   (
�للجنة  وع�ضو  �ملتناف�ضة( 
�مُلقّرر �ضنفور) وهو فهٌد خبري 
للم�ضافات  �جلري  ريا�ضة  يف 
و�لع�ضو   ) و�لّطويلة  �ملتو�ّضطة 
�لّر�بع �ضّيد َمهري ) من مهارى 
وقد   ، �جلياد  �لعربّي  �خلليج 
�لأوىل  �ملرتبة  على  ل  حت�ضّ
يف  �لتو�يل  على  دور�ٍت  لثالث 

مار�ثون �ملهارى (
�لعو�ر�ص  خلف  و�ضمعت 
�أخاه  ُث  يَُحِدّ حمار�ً  �حلديدية 
ُد  ويُنِدّ  ، برّمِتِه  �ل�ّضباق  فينتقد 
وحّرك  ؛  و�لتحيُِّز  بالعن�رصية 
ُذبابًة  بها  ين�ّص  �لّطويلتني  �أُذنيه 
ل�ضالِح  عليِه  تتج�ّض�ُص  ح�ضبها 
�حلكمة  من  لي�ص  ما..  ِح�ضاٍن 
تُق�ضى  �أن  �لإن�ضانية(   ( من  ول 
�مُلنَاِف�َضِة  ِمَن  �حَلِمرِي  ف�ضيلُة 
�أو  خربٍة  ِمن  يَنُق�ُضنَا  فماذ�   !
نُ�ضتَبَعَد  حّتى  فّنّياٍت  �أو  �إلهاٍم 
ِبنا  يَجيئوَن  �أّنهم  و�لأدهى  ؟! 
كنت  ما  �حلمريي!  للح�ضد 
�أكون  �أن  حّبوب  يا  �أح�ضب 
عاً مِلن عا�ص طول �لّدهر  ُم�َضِجّ
�لحتقار  نظرة  �إلينا  ينظر 

و�لّدونّية و�لإق�ضاِء!
جاءت  مَن�َضاويٌَّة  ُمهَرةٌ  قالت 
�لجنليزي  َخِطيبََها  ع  تُ�َضِجّ
تبقى   : عليه  لرٍَتَُدّ  اب  �مُل�ضَ
حماًر�!..وكما يقول �جلز�ئرّيون 
: ما يفهم �حلمار يف �أكل �لقرفة 
،  ونّك�َص حّتى  ؟ ف�رَصَط ونَهَق 
وتو�رى   ، َكالِمَها  َعلَى  يُغّطي 
َرِفيُقه  ِحَك  ِد ..و�ضَ و�ضط �حَل�ضرْ
و�قرَتََب   ، ُمزِعٍج  َخ�ِضٍن  وٍت  ب�ضَ
ِحَمار  حم�ُضوبك   : ُمَغاِزلً  منَها 
د �ملو�هب ، َجاهٌز  �أ�ضلي ُمتَعِدّ
 ! ينتظُرَك  و�لإ�ضطبل  َو�ِج  للَزّ
وقالت   ، باحتَقاٍر  �إليه  فنظرت 
: �نتظر بعد �نتهاء �ملار�ثون ، 
فك على حبيبي ، وُقل لّه  و�ضاأعِرّ

، مل  �آ�ضف   : قال   ! �لَكالم  هذ� 
 ! يا وِقحة  �أّنك مرتبطة  �أعرف 

د كرفيِقه !.. وذ�ب يف �حل�ضرْ
ومل   ، �َضاأين  �إىل  َم�ضيُت  َوُهنَا 

ِيِّق !.. �أ�ضمع بقّيَة �حِلّو�ِر �ل�َضّ
مكاين  �إىل  عودتي  طريق  ويف 
األ  يَ�ضرْ بَع  �ل�ضّ وجدّت  �للجنِة  يف 
عن �ضديقه �حل�ضان �جلز�ئرِيّ 
 ، بالِعقاَِب  ُدهُ  ويَتَوَعّ  ، �لأَبي�ِص 
زر�فُة  ��ضتوَقَفترُْه  �أن  و�ضادَف 
َجاءترْ  غرَيِتها  �ضَ مَع  مَت�ِضي 
َقالَت   ، تَِجَماِم  و�لإ�ضرْ ِتاَع  تَمرْ لال�ضرْ
�أبي�َص  اناً  ِح�ضَ ر�أيرُْت  لَقد  له 
�لعلَم  يّت�ضح  وكذ�  كذ�  �ضفتُُه 
نحو  كالربِق  ويتوّجه  �جلز�ئرَيّ 
نُقَطِة �لِبَد�يِة ! فرَتكترْه يف حالٍة 
 : !.. فقلت يف نف�ضي  لها  يُرثى 

فعلها مقر�ن �أخري�ً ! ..
َطاَل �لنِتَظاُر َعلَى خِطّ �لُو�ضوِل 
يفِقدوَن  عون  �مُل�َضِجّ َوبَد�أَ   ،
رَبهم وتو�زنَهم ، .. َحتَّى بَانَِت  �ضَ
نَُة  �للُّجرْ ، ووقفِت  �أَِخري�ً  �لّطِليَعة 
�مَلرتَبَِة  لتَ�ضجيِل  ��ضتعد�ٍد  يِف 
َحابَُة  �ل�َضّ فانَق�َضَعِت   ، �لأُوىل 
�لأدَهُم  مهم  يَتََقَدّ ؛  �لأَررْبََعِة  َعن 
َع  َعُف ، �لَّذي كاَن َمو�ضِ تَ�ضرْ �مُل�ضرْ
ينطلق  مقر�ُن  يليِه   ! َفَقِة  �ل�َضّ
لبع�ص  وكاأمّناَخّفَفا   ، كالّزوبََعِة 
�لأحمر  ليلحق  �ل�رّصَعَة  �لّثو�ين 
و�ِحد  َخٍطّ  يف  ليكونا  و�لأَ�ضقر 
 ! �لُو�ضول  خِطّ  على  م�ضتقيٍم 
 : َو�ِحٍد  ب�ضوٍت  �جلميُع  ف�ضاح 
�لأربعِة  باأررْكاِنها  تفوُز  �جلز�ئُر 
�لفريُق  َذ  نَفّ �للَّحَظِة  ِتلَك  َويِف   !
َك�َضُفو�  �إذ   : �ّتَفاَقُه  �مللهم 
 .. اِحَر  �ل�َضّ  .. َد  �مُلَوَحّ �لِو�َضاَح 

�مُللرِْهَم .. �إنَُّه َعلَُم ِفِل�ضطني!!!
ُفوَف  َو�نرَبَى ِجَهاُد فاخرَتََق �ل�ُضّ
ِة  ِبُحَجّ  ، �لَفِريِق  �إىَل  لينَظَمّ 
وتبعتُُه   ، �لأو�ِضَمة  �لفاِئِز  تقليِد 
يا  َت بي  ، وحِلقرْ نَفرْ�ِضها  ِة  ِباحُلَجّ
اِر  نَُة َويِف َعينَيَك ُدموُع �لنِت�ضَ ِدمرْ
 ، �لأربَعِة  باإبَد�ِع  َو�لعرِتَ�ِف   ،
تَه  ذ ُخَطّ َوتَهِنئِة مقر�َن �لّذي نََفّ

ِتعَماَر! . . وَهَزَم بِحكَمِتِه �ل�ضرْ
ِجَهاٍد  ِهيِل  �ضَ علَى  تَيَقظُت  و��ضرْ
 ، �لنَّ�رِص  بَطعِم  ِة  �لقَمّ �إىَل  يَُعوُد 

َوُحلُِم �لَعوَدِة ! ..
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ما الذي حتتوي عليه ال�صوكول البي�صاء؟
يعتقد البع�ض اأنهم مدمنون لل�شوكول 
لكن  يومياً،  اأكلها  اإىل  بحاجة  واأنهم 
يف  بالذنب  اإح�شا�ض  ذلك  ي�شاحب 
كمية  تناول  عند  الأحيان  من  كثري 
ل  لأنها  البي�شاء  ال�شوكول  من  كبرية 
التي  ال�شحية  املكونات  على  حتتوي 
ت�شتهر بها ال�شوكول الداكنة. اإذن، ما 
الذي حتتوي عليه ال�شوكول البي�شاء؟

يف  الأ�شا�شي  العن�رض  هو  ال�شّكر 
توفر  بينما  البي�شاء،  ال�شوكول 
ال�شحية  الدهون  الداكنة  ال�شوكول 
ال�شكري  من  وللوقاية  للقلب  املفيدة 
املكّونات الأ�شا�شية لل�شوكول البي�شاء 
هي ال�شّكر، والزبدة، واحلليب، وليكتني 
ال�شويا، وقليل من الكاكاو، اإ�شافة اإىل 
منّكهات طبيعية اأو ا�شطناعية. اأي اأن 
احلقيقة  يف  لي�شت  البي�شاء  ال�شوكول 
الكاكاو  على  حتتوي  ل  لأنها  �شوكول 

ال�شلب اأو البودرة.
�شوكول  حتتوي  ذلك،  ولتو�شيح 
احلليب على ن�شبة من الكاكاو ال�شلب 
اأو البودرة ترتاوح بني 30 و40 باملائة، 
بينما حتتوي ال�شوكول الداكنة على ما 
بني 50 و85 باملائة من الكاكاو ال�شلب 
ال�شوكول  من  الغائب  العن�رض  اأن  اأي 
يوّفر  والذي  الكاكاو،  هو  البي�شاء 
ال�شحية  الفوائد  من  جمموعة 
للقلب وال�رضايني والدماغ من ناحية 
البي�شاء  ال�شوكول  حتتوي  اأخرى، 
يحّل  الذي  ال�شّكر  من  كثري  على 
حمّل ح�شة الكاكاو وتعترب ال�شوكول 

الداكنة الأف�شل بني اأنواع ال�شوكول، 
خا�شة التي تبلغ فيها ن�شبة الكاكاو 
غنية  لأنها  اأكرث،  اأو  باملائة   70
تخّف�ض  التي  الأك�شدة  مب�شادات 
وحت�ّشن  املرتفع،  الدم  �شغط 
القيم  ح�شا�شية اجل�شم لالأن�شولني. 
الواحدة  احل�شة  حتتوي  الغذائية. 
يبلغ  والتي  البي�شاء  ال�شوكول  من 
�شعرة   151 على  غراماً   28 وزنها 
الدهون  من  غرامات  و5  حرارية، 

غراماً  و17  ال�شحية،  غري  ال�شلبة 
الربوتني،  من  وغرام  ال�شّكر،  من 

والبقية من الدهون.
وحتتوي �شوكول احلليب على عدد 
ال�شعرات نف�شه )151 �شعرة(، لكن 
حتتوي  بينما  اأخرى،  مكونات  من 
ال�شوكول  من  الواحدة  احل�شة 
حرارية،  �شعرة   167 على  الداكنة 
يف  تفوق  اأنها  من  الرغم  وعلى 
يف  اأقل  اأنها  اإل  ال�شعرات  عدد 

من  اأكرب  كمية  وتوفر  ال�شكر، 
الدهون ال�شحية املفيدة لل�رضايني 
احل�شة  حتتوي  ال�شّكر.  والقلب. 
البي�شاء  ال�شوكول  من  الواحدة 
وتقل  ال�شكر،  من  غراماً   17 على 
لت�شبح  احلليب  �شوكول  الكمية يف 
14 غراماً، بينما تقل يف ال�شوكول 
غراماً  و11   8 بني  ما  اإىل  الداكنة 
من ال�شكر ح�شب ن�شبة الكاكاو يف 

ال�شوكول الداكنة.

ال�صجائر الإلكرتونية تتلف اخلاليا املناعية بالرئة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن تدخني ال�شجائر الإلكرتونية يزيد املواد 
الكيميائية امل�شببة لاللتهابات، وهو ما يوؤدي على املدى الطويل اإىل 

تعطيل عمل اخلاليا املناعية بالرئة. وحّذرت الدرا�شة التي اأجريت يف 
جامعة برمنجهام الربيطانية من الر�شائل الدعائية لل�رضكات املالكة 

لهذه النوعية من ال�شجائر والتي ترّوج اأنها اأكرث اأماناً من منتجات 
التبغ التقليدية. ي�شبب تدخني نوعي ال�شجائر الإلكرتونية والتقليدية 

اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها وبح�شب الدرا�شة التي ن�رضها موقع 
دورية »ثوراك�ض« الإلكرتوين قد تكون ال�شجائر الإلكرتونية اأقل �رضراً 
من التقليدية بالن�شبة لال�شتهالك ق�شري الأمد، لكنها ت�شبب الأ�رضار 

نف�شها على املدى الطويل.
واأو�شح الربوفي�شور ديفيد تيكيت امل�رضف على الدرا�شة: »ل اأعتقد 

اأن ال�شجائر الإلكرتونية اأكرث �رضراً من التقليدية، فال�شك اأن بخار 
ال�شجائر الإلكرتونية يحتوي على عدد اأقل من املواد امل�رضطنة، 

وبالتايل هي اأكرث اأماناً من حيث خماطر ال�رضطان، لكن بح�شب الأدلة 
التي توفرت ي�شبب تدخني النوعني اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها«.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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على الرغم من كون النبي ـ �صلى اهلل عليه 
و�صلم ـ نبياً من الأنبياء يتلّقى الوحي من 

ال�صماء ، غري اأن امل�صاعر الإن�صانية املختلفة 
تنتابه كغريه من الب�رش ، ومتر به حالت من 

ال�صحك والبكاء ، والفرح واحلزن ، وتربز 
قيمة العن�رش الأخالقي يف حياة النبي ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ يف و�صع هذه امل�صاعر 
املتباينة يف اإطارها ال�رشعي ، حيث �صانها 
عن الإفراط والتفريط ، بل اأ�صاف لها بُْعداً 

راقياً حينما ربطها بق�صّية الثواب والحت�صاب 
، فقال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ : ) تب�صمك يف 

وجه اأخيك �صدقة ( رواه الرتمذي . وعن اأبى 
ذر ـ ر�صي اهلل عنه ـ قال: قال يل النبي - �صلى 

اهلل عليه و�صلم - ) ل حتقرن من املعروف 
�صيئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه َطِلق )�صاحك 

م�صتب�رش( ( رواه م�صلم . 
ول �صك اأن من مكارم الأخالق اإدخال ال�رشور 
على امل�صلم ، ومن ثم فقد كان مزاحه ـ �صلى 
اهلل عليه و�صلم ـ تاأليفا ومداعبة ، وتفاعال مع 

اأهله واأ�صحابه ، واإدخال لل�رشور عليهم ، وكان 
م�صتماًل على كل املعاين اجلميلة ، واملقا�صد 
النبيلة ، ف�صار من �صمائله احل�صنة ، و�صفاته 
الطيبة ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ ، قال عبيد اهلل 

بن املغرية : �صمعت عبد اهلل بن احلارث قال 
: ) ما راأيت اأحدا اأكرث تب�صما من ر�صول اهلل ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ ( رواه الرتمذي .
وال�صحك واملزاح اأمر م�رشوع كما دلت علي 

ذلك الن�صو�ص القولية ، واملواقف الفعلية 
للر�صول ـ �صلي اهلل عليه و�صلم - ، وما ذلك 
اإل حلاجة الفطرة الإن�صانية اإيل �صيء من 

الرتويح ، يخفف عنها اأعباء احلياة وق�صوتها 
، وهمومها واأعبائها ، ول حرج فيه ما دام 

من�صبطا بهدي النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم 
ـ ، ول يرتتب عليه �رشر ، بل هو مطلوب 

ومرغوب ، لأن النف�ص بطبعها يعرتيها ال�صاآمة 
وامللل ، فال بد من فرتات راحة ، ولي�ص اأدل 

على م�رشوعية ال�صحك واملزاح واحلاجة اإليه 
، مما كان عليه �صيد اخللق وخامت الر�صل ـ 

�صلى اهلل عليه و�صلم ـ، فقد كان يداعب اأهله 
، وميازح اأ�صحابه ، وي�صحك ل�صحكهم ،وقد 

�صئل ابن عمر ـ ر�صي اهلل عنهما ـ هل كان 
اأ�صحاب ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ 

ي�صحكون ؟ ، قال : نعم ، والإميان يف قلوبهم 
اأعظم من اجلبل . 

وقال بالل بن �صعد : اأدركتهم ي�صحك بع�صهم 
اإىل بع�ص ، فاإذا كان الليل ل، كانوا رهبانا .

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�صلة  امل�صالح  اتخاذه  بف�صل 
اأ�صوله  من  اأ�صال  احل�صنة  والعادات 
م�صادره  من  وم�صدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�صى عليها قواعد مذهبه وا�صتمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�صلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �صنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�ص يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل اخلا�ص على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�صلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�صالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�صالح ودرء املفا�صد، 
فهناك  م�صلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�ص كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص اأ�صياًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخال�ص، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخال�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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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:
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 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.



ال�سيارات  عامل  تغزو  اأمازون 
Alexa الرقمي  مب�ساعدها 

اخلمي�س 16  اأوت  2018  املوافـق  لـ3ذو احلجة 1439هـ

�سيارات
21

�أمازون  �رشكة  �قتحمت  �أن  بعد 
�لرقمي  مب�ساعدها  �ملعي�سة  غرف 
�ل�رشكة  ت�ستعد  �ل�سهري،   Alexa
�لأمريكية لغزو عامل �ل�سيار�ت �أي�ساً 
باأنظمة  �لرقمي  �مل�ساعد  ودمج 

�ل�ستعمال و�لرتفيه.
جمموعة  �أمازون  قدمت  ولذلك 
�أجل  من   SDK �لرب�مج  تطوير 
�أنظمة  يف   Alexa تطبيق  دمج 
�ل�سيار�ت،  يف  و�لرتفيه  �ملعلومات 
 Alexa Auto جمموعة  وتتوفر 
بهذ�  �ملهتمني  للمطورين   SDK

.Github ملو�سوع على من�سة�
�لرب�مج  تطوير  جمموعة  وتت�سمن 
مكتبة   Alexa Auto SDK
 ++C بلغة  �ملكتوبة  �لوظائف 
لت�سغيل  جافا  مكونات  وكذلك 
�ملدخالت �ل�سوتية و�إن�ساء �لت�سال 
 ،Alexa �لرقمي  �مل�ساعد  مع 
تطبيقات  توفر  �إىل  بالإ�سافة 
 Build و�سكربت  منوذجية 
وم�ستند�ت، وتدعم جمموعة تطوير 
 Alexa Auto SDK �لرب�مج 
نظام ت�سغيل جوجل �أندرويد ونظام 

 .QNX لت�سغيل يف �لزمن �حلقيقي�
وتوفر �لعديد من �رشكات �ل�سيار�ت 
�لعاملية، مثل فورد و�سيات وتويوتا 
�إمكانية  للم�ستخدم حالياً  ولينكولن، 
�أمازون  �لرقمي  �مل�ساعد  دمج 
ولكن  موديالتها،  بع�ض  Alexa يف 
يحتاج �أ�سحاب �ل�سيار�ت �إىل تثبيت 
�آيفون  هاتف  على  �إ�سايف  تطبيق 
ذلك  وبعد  �أندرويد،  �أجهزة  �أو 
بنظام  �لذكي  �لهاتف  �قرت�ن  يتم 
�ل�سيارة،  يف  و�لرتفيه  �ملعلومات 
�لرب�مج  تطوير  جمموعة  ولكن 

�إىل  تهدف   Alexa Auto SDK
نظام  يف  �لرقمي  �مل�ساعد  دمج 

�ل�سيارة ب�سكل �أعمق.
وظيفة  تتوفر  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
من  �لعديد  لدي   Alexa Skills
مثل  �لأخرى،  �ل�سيار�ت  �رشكات 
وني�سان  دبليو  �إم  وبي  مر�سيد�ض 
�لوظيفة  هذه  تقوم  حيث  و�سكود�، 
با�ستدعاء �لكثري من �ملعلومات عن 
�لرقمي  �مل�ساعد  �أن  �إل  �ل�سيارة، 
متوفر�  يكون  ل  نف�سه   Alexa

بال�سيارة.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

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

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

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

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

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

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

تخطط له دودج.

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

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

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

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

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف الجتاه اخلاطئ

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

اأ�ستون مارتن تطلق اأيقونتها DBS Superleggera الفاخرة

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�لتي  �جلديدة،   Focus �سيارتها 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�سري يف �لجتاه �خلاطئ.
�إىل  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�أن �سيارتها �جلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ساعد  متطورة  تقنية 
�لطرق  على  �خلاطئ  �لنحر�ف 

على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
على  للتعرف  �حلايل  فورد  نظام 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
�لنظام  معلومات  �ملالحة  نظام 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
و�أو�سحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �لأمامي  �لزجاج 

حدود  مثل  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �لختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
فاإن  لطريق �رشيع،  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  �ل�سيارة 
�لتحذير �جلديدة؛  طريق وظيفة 

عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمر�ء  حظر 

�جتاه �ل�سري".
و�إىل جانب هذه �لوظيفة �جلديدة 
 Focus فورد  �سيارة  تزخر 
�أنظمة  من  بالعديد  �جلديدة 
م�ساعد  مثل  �مل�ساعدة  �لقيادة 
م�ساعد  �أو  �ل�سطر�ري  �لكبح 

�ملناورة.

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

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

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

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

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

ممكن من �خل�سو�سية.

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

�لقادم.

مارتن  �أ�ستون  �رشكة  �أعلنت     
 DBS �أيقونتها  �إطالق  عن 
لرتث  �لفاخرة   Superleggera

.Vanquish عر�ض �ملوديل
�أن  �لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
تكت�سي  �لكوبيه �جلديدة  �سيارتها 
ويبد�أ  �لكربون  �ألياف  من  بثوب 
�سعرها من 274 �ألف و 995 يورو.

مبقاعد  �لفاخرة  �ل�سيارة  ومتتاز 

حمرك  بد�خلها  وينب�ض   ،2+2
لرت،  2ر5  حجمية  ب�سعة   V12
�ملزدوج  �لرتبو  حمرك  ويز�أر 
ح�سان،  كيلوو�ت/725   533 بقوة 
 900 يبلغ  �أق�سى  دور�ن  عزم  مع 

نيوتن مرت.
�حل�سانية  �لقوة  هذه  وبف�سل 
�أ�ستون  �سيارة  تنطلق  �لهائلة 
حتى  �لثبات  من  �جلديدة  مارتن 

غ�سون  يف  كلم/�ض   100 �رشعة 
�رشعتها  وت�سل  ثانية   3.4
�لق�سوى �إىل 340 كلم/�ض، وتن�ض 
�أن  �لفنية على  �ملو��سفات  ن�رشة 
معدل ��ستهالك �لوقود يبلغ 12.3 
يعادل 285  كلم، وهو ما  لرت/100 
جم/كلم من �نبعاثات ثاين �أك�سيد 
�ل�رشكة  طورت  وبينما  �لكربون، 
بنف�سها،  �ملحرك  �لربيطانية 

 AMG �رشكة  مع  تعاونت  فاإنها 
�لتابعة ملر�سيد�ض من �أجل تطوير 
ل�سيارتها  �لإلكرتونية  �لأنظمة 
ولذلك  �جلديدة،  ريا�سية  �ل�سوبر 
موديالت  مع  ت�سابه  يظهر 
يتعلق  فيما  �لأملانية  �ل�رشكة 
ونظام  �لرقمية  �لعد�د�ت  بلوحة 
�ملعلومات و�لرتفيه ولوحة �للم�ض 

�ملركبة على �لنفق �لأو�سط.
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اإيقاف تخزين بيانات املوقع بح�ساب غوغل

على الرغم من قيام امل�ستخدم باإيقاف 
اأن  اإال  اأندرويد،  بهاتف  املوقع  �سجل 
ذلك ال مينع �رشكة غوغل من مراقبتك 
امل�ستخدم  بيانات  جمع  موا�سلة  عرب 

املتعلقة باملوقع وتخزينها.
العامة  واالأحكام  ال�رشوط  تن�ص 
عدة  يف  االأمريكية  ال�رشكة  خلدمات 
موا�سع، على اأنه يتم جمع املزيد من 
بيانات املوقع عندما يقوم امل�ستخدم 
غوغل  خرائط  با�ستعمال خدمة  مثاًل 
اأو وظيفة البحث يف املنطقة   Maps
هذه  مثل  اإ�سافة  تتم  وال  املحيطة، 
لبيانات  ال�سهري  ال�سجل  اإىل  البيانات 

املوقع.
عملية  باإيقاف  امل�ستخدم  رغب  واإذا 

باملوقع  املتعلقة  البيانات  جمع 
بذلك  القيام  عليه  يتعني  فاإنه  بالفعل، 
يف قائمة اإعدادات ح�ساب غوغل حتت 
وبند  واخل�سو�سية«  »احل�سابات  بند 
خالل  من  غوغل«  ن�ساط  »اإعدادات 

»اأن�سطة الويب والتطبيقات«.
على  بذلك  القيام  للم�ستخدم  وميكن 
طريق  عن  مبا�رشة  الذكي  الهاتف 
الويب  مت�سفح  يف  اأو  غوغل  تطبيق 
بعد ت�سجيل الدخول يف ح�ساب غوغل، 
وعندئد لن يتم تخزين عالمات املوقع 
ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  جمعها،  يتم  التي 
املو�سع  نف�ص  يف  للم�ستخدم  ميكن 
البيانات  التعرف على  بح�ساب جوجل 
التي مت جمعها واإزالتها ح�سب الرغبة.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

هاتف قابل للطي.. جديد �سام�سونغ

تطوير  على  �سام�سونغ  �رشكة  تعمل 
امل�سمى  القادم  الرئي�سي  هاتفها 
ك�سفها  بعد  وذلك   ،Galaxy S10
ال�سهر  هذا  من  �سابق  وقت  النقاب يف 
عن هاتفها الرئي�سي للن�سف الثاين من 

.9 Galaxy Note هذا العام
ومن املفرت�ص اأن يت�سمن اجلهاز القادم 
واالبتكارات  امليزات  من  جمموعة 
مع  باملقارنة  اجلديدة  التكنولوجية 
هاتف Galaxy S9، ولكن بالرغم من 
فيه  تبداأ  الذي  العام  �سيكون   2019 اأن 
ل�سبكات  التجاري  اال�ستخدام  مرحلة 
فاإن  العامل،  حول   5G اخلام�ص  اجليل 
اأول  يكون  لن   Galaxy S10 جهاز 
اأجهزة ال�رشكة التي تدعم هذا املعيار 

اجلديد.
وتاأتي هذه املعلومات وفقاً لت�رشيحات 
الرئي�ص   ،DJ Koh كوه  جي  دي 
يف  املحمولة  الهواتف  لق�سم  التنفيذي 
�سام�سونغ، الذي حتدث لل�سحفيني بعد 

هاتف  عن  لالإعالن  ال�سحفي  املوؤمتر 
ال�رشكة  اإن  قائاًل   ،9  Galaxy Note
اأن  تزال ترغب يف  الكورية اجلنوبية ال 
تكون اأول �رشكة يف العامل تطلق هاتًفا 
كانت  �سام�سونغ  واأن  للطي،  قاباًل  ذكًيا 
التي  االبتكارات  تطوير  على  تركز 
قبل  من  واإعجاب  بقبول  �سوف حتظى 
امل�ستهلكني فيما يتعلق بالهاتف القابل 

للطي.
 2016 يف  طرح  قد  كوه  جي  دي  وكان 
طيه،  ميكن  ذكي  هاتف  اإطالق  فكرة 
على  احلني  ذلك  منذ  ال�رشكة  وعملت 
بعني  االأخذ  مع  النموذج،  هذا  تطوير 
االعتبار اإمكانية طرحه جتارياً، وقالت 
من  الثاين(  )كانون  يناير  يف  �سام�سونغ 
هذا  الإطالق  تخطط  اإنها  العام  هذا 
تطرح  لن  لكنها   ،2018 يف  الهاتف 
مما  جاهزة،  تكون  عندما  اإال  اجلهاز 
مرة  عنه  االإعالن  عملية  توؤجل  جعلها 

اأخرى اإىل 2019. 

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
االأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  االأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ص للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
االإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ص. اإال اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

االأرقام الهاتفية .. 
و�سيلة القرا�سنة احلالية 

البتزاز امل�ستخدم
   

اأ�سارت بوابة التقنيات »هايزه اأونالين« االأملانية اإىل 
اأن القرا�سنة كانوا ي�ستخدمون يف ال�سابق كلمات 

املرور ال�سابقة اأو احلالية اخلا�سة بامل�ستخدم من 
اأجل اإ�سفاء بع�ص امل�سداقية على ر�سائل االبتزاز 

وطلب الفدية. لكن يف الوقت احلايل فاإنهم يعتمدون 
اأي�ساً على جزء من الرقم الهاتفي اخلا�ص بامل�ستخدم، 

وعادة ما يزعم القرا�سنة يف ر�سائل االبتزاز باخرتاق 
ح�ساب امل�ستخدم اأثناء م�ساهدته لالأفالم االإباحية 

وت�سجيل هذه الزيارات بالفيديو، �سواء كان ذلك 
على الكمبيوتر املكتبي اأو الهاتف الذكي، وعادة ما 

يطلب القرا�سنة فدية مالية نظري عدم اإر�سال مقاطع 
الفيديو هذه اإىل جهات االت�سال اخلا�سة بامل�ستخدم، 

ويهدف القرا�سنة من خالل ذكر هذه البيانات يف 
ر�سائلهم اإىل تعزيز امل�سداقية بها، ولكن يف واقع 

االأمر فاإن هذه التهديدات لي�ص لها اأ�سا�ص من ال�سحة، 
وال ميتلك القرا�سنة اأية ت�سجيالت فيديو اأو بيانات 
جهات االت�سال اخلا�سة بامل�ستخدم، ولذلك يتعني 

على امل�ستخدم عدم اال�ستجابة لر�سائل االبتزاز وعدم 
دفع اأية اأموال. واأكدت بوابة التقنيات االأملانية على 
اأن القرا�سنة ال ميتلكون اأية اأرقام هاتفية اأو بيانات 

الو�سول اإىل ح�سابات امل�ستخدم، ورمبا يح�سلون على 
بع�ص البيانات من عمليات االخرتاق الناجحة لبع�ص 

خدمات ومواقع الويب، ف�سال عن اأنه قد يتم احل�سول 
على البيانات من م�سادر م�سكوك فيها.



اأكد رئي�س نادي الرمال ل�سباق املهاري 
بورقلة اإبراهيم تلي يف ت�رصيح �سحفي 
رفع   مت  »الو�سط«اأنه  يومية  به  خ�س 
مل�سالح وزير ال�سباب والريا�سة حممد 
الوثائق  بكافة  مرفوق  التما�س  حطاب 
من اأجل التجاوب مع مطلب 15 جمعية 
اأ�سا�سا  واملتمثل  املهاري  يف  خمت�سة 
جزائرية  احتادية  اعتماد  �رصورة  يف 
بوالية  مقرها  يكون  املهاري  ل�سباق 
مع  يتما�سى  الذي  االأمر  وهو   ، ورقلة 
الوزراء  جمل�س  وتوجيهات  تو�سيات 
اإن�ساء  التكفل مبطلب  ل�رصورة  الرامية 
احتاديات يف حالة توفريها على ال�رصوط 
و�سائل  كافة  لها  توفري  مع   ، واملعايري 

لتمكينها من  املعنوي  و  املادي  الدعم 
لت�رصيف  الظروف  اأح�سن  التح�سري يف 
الدولية  القارية و  اجلزائر يف املحافل 
اأن  ومعلوم  م�سادرنا   اأوردته  ما  وفق 
وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي و 

مدير ال�سباب والريا�سة بوبكر �ستحونة 
كانوا قد ثمنوا مبادرة تنظيم مهرجان 
ل�سباق  الذهبي  ال�سيف  اجلزائر  بطولة 
الذكرى  مبنا�سبة  بورقلة  املهاري 

املزدوجة   . 

�أحمد باحلاج 

يف وقت �شددت �حلكومة على توفري �لدعم ملختلف �الحتاديات  

ملف تاأ�سي�س احتادية �سباق املهاري على طاولة الوزير حطاب
رفعت  زهاء 15 جمعية ل�شباق �ملهاري باجلنوب �لكبري قد رفعت لوزير �ل�شباب 
و�لريا�شة حممد حطاب ملف �عتماد �حتادية ل�شباق �ملهاري على �أمل �أن يكون 

مقرها عا�شمة �جلنوب �ل�شرقي بورقلة .

عن امل�ستقبل
ماهي �لتنمية �لتي نريد يف �ملرحلة 

بناء  يف  �ملاليري  �شرف  �لقادمة،هل 

نريد  ما  �شيحقق  �لتحتية  �لبنية 

م�شري  �لقادمة،�أي  �ل�شنو�ت  خالل 

لالقت�شاد �لوطني يف حالة ��شتمر�ر 

تردي �ملو�رد �ملالية �ل�شنوية و �نهيار 

�أ�شعار �لنفط،ماذ� لو حدث للجز�ئر 

ما يحدث لرتكيا هذه �الأيام ولل�شني 

�لتي ت�شنها  �لتجارية  جر�ء �حلرب 

�لواليات �ملتحدة �شدهما،هل متلك 

�لوطنية  �القت�شادية  �ملنظومة 
�آليات المت�شا�ص �ل�شدمات.

�إجابات و�فية  �أتوفر على  �شخ�شا ال 

و مقنعة لهذ� �الأ�شئلة ،كل ما �أعرفه 

نفتقر  كثرية  قطاعات  يف  �أننا 

يغنينا  �ال�شرت�تيجي،�لذي  للتفكري 

عن تغيري �ل�شيا�شات كلمات تغريت 

�لقدر�ت  وجود  �حلكومات،رغم 

على فعل ذلك،ما �أحوجنا �إىل تبني 

مع  �لتعامل  يف  �الإبد�عية  �حللول 

ميكن  �حلا�شر،كيف  و  �مل�شتقبل 

�لتجهز مل�شتقبل و منظمتنا �لرتبوية 

ت�شتهلك جل وقتها يف �الإ�شر�بات و 

حرب �مللفات و �لتخوين و �لتخوين 

طيلة  �أنه  يذكر  �أحد  �مل�شاد..ال 

دخوال  �شهدنا  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 

تهديد�ت  بدون  عاديا  مدر�شيا 

من  �أبناوؤنا  باالإ�شر�بات..ووحدهم 
يدفعون �لثمن .

موقف

 بلدية �إيليزي

هدم اأزيد من 146 
بناء جاهز

من  وحدة   146 يقل عن   ال  ما  مت هدم 
اإيليزي  ببلدية  )�ساليهات(  اجلاهز  البناء 
اإىل  الرامية  امل�ساعي  اإطار  يف  وذلك 
ال�سكنات  من  النوع  هذا   على  الق�ساء 
لدى  االأربعاء  اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما   ،

م�سالح دائرة اإيليزي.
م�ستوى  على  العملية  هذه  انطلقت  وقد 
اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ  اإيليزي  بلدية 
وذلك جت�سيدا للربنامج الوطني اخلا�س 
 ( اجلاهزة  ال�سكنات  على  بالق�ساء 
الوطن  واليات  مبختلف  �ساليهات( 
الداخلية  وزير  لتعليمات  وتنفيذا   ،
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
خالل  اأ�سداها  التي  بدوي،  الدين  نور 
اأو�سح  كما   ، للمنطقة  االأخرية  زيارته 

�حلاجرئي�س الدائرة عبد القادر بوملعايل. # ود�د 

بني 14 �إىل 15 �أوت 2018

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 7 اأ�سخا�س

Saa ل�شركة �لوطنية للتاأمني�

اإطالق خدمة عرب الرتاب التون�سي

بكل من برج باجي خمتار وعني قز�م

�سبط 20 طنا من اال�سمنت

بكل من عنابة و�شكيكدة

توقيف 9 غطا�سني دون رخ�سة

 15 اإىل   14 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل   2018 اأوت 
�سباحا،�سجلت  الثامنة  ال�ساعة  على 
  2446 املدنية  احلماية  وحدات 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن 
اال�ستغـاثة من  طرف املواطنني، هذه 
جماالت  خمتلف  �سملت  التدخالت 

اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء 

االأجهزة االأمنية...الخ .
حوادث  عدة  �سجلت  النحو  هذا  علـى 
مرور منها  07 االأكرث دموية ت�سببت يف 
وفاة 07 اأ�سخا�س يف مكان احلوادث و 

اإ�سابة 16 اآخرين بجروح. 

لل�رصكة  العام  املدير  الرئي�س  اأعلن    
الوطنية للتاأمني “saa “، نا�رص �ساي�س 
عن اإطالق خدمة جديدة مل�ستخدمي 
املركبات الربية املتوجهني اإىل تون�س 
التابعة لها وقال  البيع  يف جميع نقاط 
�سحفي   موؤمتر  اأم�س يف  ياي�س  نا�رص 
مل�ساعدة  ا�ستحدثت  اخلدمة  اأن 
لديها  املوؤمن  ال�سيارة  اأ�سحاب 
عطب  مرور  حادث  حالة  يف  وذلك 
ال�سيارة  �رصقة  اأو  حريق  ال�سيارة  يف 
التون�سي  الرتاب  يف  تواجدهم  خالل 
النوع  هذا  اأن  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
�رصكة  بني  العالقة  يرثي  التاأمني  من 

ال�رصكة  ت�سمن  و  وزبائنها   التاأمني 
اإمكانية  لزبائنها  للتاأمني  الوطنية 
مكان  اإىل  وقطرها  ال�سيارات  جر 
اأو  حادث  وقوع  حالة  يف  الت�سليح 
خلل ميكانيكي مع اإمكانية اال�ستفادة 
ت�سليح  اأن  حالة  يف  بديلة  �سيارة  من 
اأيام  الثالثة  يتجاوز  املوؤمن  �سيارة 
اأما يف حالة �رصقة ال�سيارة في�ستفيد 
غاية  اإىل  النقل  خدمات  من  املوؤمن 
احلدود اجلزائرية ويجدر التذكري اأن 
هذه اخلدمة اأطلقتها SAA منذ �سنة 

2007 يف اإطار ربوع  الوطن
ف.ن�شرين

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
للجي�س  مفارز  �سبطت  املنظمة، 
اأوت   14 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
بكل  متفرقة  عمليات  اإثر   ،2018
وعني  خمتار  باجي  برج  من 
ومركبة  �ساحنة  قزام/ن.ع.6، 

رباعية الدفع و)20( طن من مادة 
اأطنان من املواد  اال�سمنت و)07( 
الوقود،  من  لرت  و)400(  الغذائية 
حجز  حني  يف  للتهريب،  موجهة 
 )1979( الوطني  الدرك  عنا�رص 

قر�س مهلو�س بغرداية/ن.ع.4.

من  بكل  ال�سواحل  حرا�س  اأوقف 
عنابة و�سكيكدة/ن.ع.5، ت�سعة )09( 
و�سبطوا  رخ�سة،  دون  غطا�سني 
  )02( وبندقيتي  للغط�س  معدات 

 )17( توقيف  مت  فيما  بحري،  �سيد 
جن�سيات  من  �رصعي  غري  مهاجر 
واالأغواط  عنابة  من  بكل  خمتلفة 

وتلم�سان.

�شرطة �شيدي بلعبا�ص 

ن�ساطات حت�سي�سية يف االأماكن و ال�ساحات العمومية

 Ooredoo عر�ص  ما بعد �لدفع �جلديد ل

»Haya! Switch« ا�ستفيدوا من �سهرين �سالحية 

�مل�شيلة

منبع "مازر " بالدريعات حمج اجلميع

مع  بالتن�سيق  بلعبا�س  �سيدي  �رصطة  بادرت 
املجتمع  فعاليات  و  الوطني  الدرك  اأفراد 
جوارية  اإعالمية  ن�ساطات  بتنظيم  املدين 
من  مت  املجتمع  �رصائح  خمتلف  لفائدة 
خاللها عر�س �سور و اإح�سائيات تربز حجم 
الن�ساط التح�سي�سي املقام على مدار ال�سنة 
ناهيك عن الو�سائل واملعدات احلديثة التي 
ت�ستعملها ال�رصطة يف مكافحة اجلرمية ب�ستى 
اأنواعها و من خالل هذا العمل النوعي قدم 

مرورية  اإر�سادات  و  ن�سائح  ال�رصطة  رجال 
مل�ستعملي الطرقات داعني اإياهم اإىل �رصورة 
الرتيث و التقيد بقواعد ال�سياقة ال�سليمة مع 
املتوافدين  لالأطفال  توعوية  درو�س  اإعطاء 
حول  املقطع  ب�سارع  املقام  املعر�س  على 
اأخطار اال�ستعمال ال�سيئ لالنرتنت و االبتعاد 
ال�سحبة  اأو  التدخني  تعاطي  عن  البعد  كل 

ال�سيئة.
 �ص.�شهيب

عرو�سها  جمموعة   Ooredoo ترُثي 
وتُطلق  اجلزائرية،  ال�سوق  يف  املبتكرة 
 Haya!« عر�سها اجلديد ما بعد الدفع
لزبائنها  ي�سمح  الذي   ،»Switch
ال�سيما  مزايا،  عدة  من  اال�ستفادة 
اإىل  و  مكاملات غري حمدودة 24�سا/24 
غاية 50 جيغا اأوكتي )Go ( من االنرتنت. 
يقرتح  االإحتياجات،  لكل  ومكيفة  مرنة 
لزبائنه   »Haya! Switch  « عر�س 
اأر�سدة  ثالثة  يف  املزايا  من  العديد 
للمكاملات  جزافية لالختيار، مع ر�سيد 

واالنرتنت �سالح ملدة �سهرين: 
ي�ستفيد   :1500  Haya! Switch•
 10 و  كر�سيد،  دج   1500 من  الزبون 

و  االنرتنت  )Go(من  اأوكتي   جيغا 
نحو  24�سا/24  حمدودة  غري  مكاملات 
و 10 دقائق مكاملات نحو   Ooredoo
 :2500  Haya! Switch• اخلارج. 
كر�سيد،و  دج   2500 من  الزبون  ي�ستفيد 
و  االنرتنت  )Go(من  اأوكتي   جيغا   30
نحو  24�سا/24  حمدودة  غري  مكاملات 
Ooredoo و 30 دقيقة مكاملات  نحو 
 :3500  Haya! Switch• اخلارج. 
كر�سيد،و  دج   3500 من  الزبون  ي�ستفيد 
و  االنرتنت  )Go(من  اأوكتي   جيغا   50
نحو  24�سا/24  حمدودة  غري  مكاملات 
و 50 دقيقة مكاملات نحو   Ooredoo

اخلارج.

امل�سيلة  والية  �سكان  من  العديد  يظل 
يق�سدون منبع ماء »عني مازر« الواقع بقرية 
الدريعات �سمال �رصق بلدية حمام ال�سلعة 
االأر�س  باطن  من  املتدفقة  املياه  تلك 
الدريعات  جبال  اأعايل  من  تنبع  التي  و 
اىل  ان�سائها  تاريخ  يرجع  حيث  ال�ساخمة 
من  الأكرث  تعود  وهي  اال�ستعمارية  احلقبة 
اأن تاريخ  60 �سنة حيث �رصح اأحد ال�سكان 
اإن�سائها عني مازر يعود ل�سنة 1952 من قبل 
»عزيزو  االأ�ستاذ  راح  فيما  ايطايل  خبري 

عبد الرحمان » يرجع ت�سمية »عني مازر » 
فوق  الرقراق  املاء  تعني  الت�سمية  كون  اإىل 
االأر�س بغزارة وهي م�سدر مياه قوي جدا 
الينابيع   العديد من  وهي قدمية كما يوجد 
و  مازر«  »عني  وهي  اآبار  ثالثة  اأ�سهرها 
»ايغرام« و »تفا�سون« وبني اختالف الروايات 
يف التاريخ و الت�سمية تبقى دار لقمان باقية 
على حالها و التزال عني مازر حتافظ على 

�سكلها التقليدي اىل غاية اليوم.
عبد�لبا�شط بديار 

�ت�شاالت �جلز�ئر

مكاملات جمانية من 
الثابت نحو الثابت خالل 

يومي عيد االأ�سحى

 مبنا�سبة حلول عيد االأ�سحى املبارك، تتقدم 
ات�ساالت اجلزائر باأحر التهاين لل�سعب اجلزائري مع 

اأطيب التمنيات مبزيد من ال�سعادة واالزدهار، وتدعو 
زبائنها الكرام اإىل اال�ستفادة من مكاملات جمانية من 
الثابت نحو الثابت خالل يومي العيد املوافق للحادي 
والع�رصين والثاين والع�رصين )21 و 22( من �سهر اأوت 
2018. تلتزم ات�ساالت اجلزائر التي ت�سعى با�ستمرار 

الإر�ساء زبائنها بتوفري اأف�سل خدماتها خالل ثاين 
اأيام العيد وهذا من خالل جتنيد فرقها التجارية 

والتقنية التي �ست�سهر على �سمان ا�ستمرارية اخلدمة 
وت�سليح التعطالت و�سيانة ال�سبكة على امتداد اليوم 

الثاين من هذه املنا�سبة اجلليلة. يف هذا ال�سدد، 
�سيتم فتح الوكاالت التجارية الرئي�سية الت�ساالت 

اجلزائر ابتداء من 10 �سا �سباحا اإىل غاية 15.00 �سا 
م�ساء خالل اليوم الثاين من عيد االأ�سحى، وذلك عرب 

كامل الرتاب الوطني.

 �لوكاالت �لتجارية �ملعنية بهذه 
�ملو�قيت هي :

 على م�ستوى اجلزائر العا�سمة : ح�سني داي، برج 
البحري، باب الزوار، عي�سات اإيدير، بن مهيدي، بئر 

مراد راي�س، ال�رصاقة، باب الوادي و زرالدة.
بالن�سبة للواليات االأخرى : الوكاالت التجارية 

الرئي�سية. من خالل اإطالق هذه العرو�س الرتويجية، 
توؤكد ات�ساالت اجلزائر التزامها الرامي اإىل تعزيز 
ا�سرتاتيجيتها للتقرب اأكرث من زبائنها واال�ستجابة 

لتطلعاتهم على اأكمل وجه.
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