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 بلما�سي اأحدث 5 تغيريات 
يف الت�سكيلة الأ�سا�سية

 اخل�سر يتلقون
  هزمية  تاريخية
 اأمام ال�سناجب

حا�سي الرمل

تنامي م�ستمر للبنايات الفو�سوية  
�سيدي بلعبا�س

الـــــحايل  ""ميــر" مــــــــرحوم 
وال�سابق  اأمام العدالة قريبا  

ل�سيلي�س بورقلة

 املياه القذرة ، الظالم واهرتاء
 الطرقات توؤرق ال�سكان  

  .      �سي عفيف: بوحجة خرق القوانني ويجب اأن ي�ستقيل
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من  نف�سية  حرب  �إىل  �لوطني  �ملنتخب  العبو  تعر�ض 
�ملبار�ة  قبل  وذلك  �لبنني  يف  �لريا�سية  �ل�سلطات  طرف 
ت�سفيات  �سمن  �لبارحة  م�ساء  �ملنتخبني  جمعت  �لتي 
على  �مل�سوؤولون  �أغلق  حيث   ،2019 للأمم  �إفريقيا  كاأ�ض 
تغيري  غرف  �أبو�ب  كوتونو  بالعا�سمة  »�ل�سد�قة«  ملعب 
يح�رضون  كانو�  عندما  �خل�رض  العبي  على  �مللب�ض 
�أنف�سهم لل�رضوع يف ح�ستهم �لتدريبية و��سطّرهم �لو�سع 

�إىل تغيري ملب�سهم فوقاأر�سية �مليد�ن.

عنابة 

تزايد الزوار الأجانب 
للموقع الأثري هيبون 
ي�سجل املوقع الأثري للمدينة الرومانية هيبون 

بعنابة تزايدا »ملحوظا« يف عدد الزوار الأجانب 

منذ بداية ال�سنة اجلارية من خالل اإقبال ما 

جمموعه 1058 �سائح اأجنبي مقابل 600 �سائح 
يف نف�س الفرتة من �سنة 2017 ح�سب ما اأفاد 

به اأم�س الثالثاء مدير متحف هيبون عمارة 

نوارة . ويعك�س هذا امل�ستوى من الإقبال »قفزة 

نوعية« لل�سياحة الثقافية والدينية باملوقع 

الأثري لهيبون القدمية وفقا لنف�س امل�سوؤول 

الذي اأو�سح باأن عدد ال�سياح الأجانب واأغلبهم 

من دول اأوروبية على غرار فرن�سا واإيطاليا 

الذين زاروا هذا املوقع »مل يتعد خالل �سنة 

»الإيجابي«  التوجه  �سائح«  ويعود    200 الـ   2016

لل�سياحة الثقافية والدينية عرب موقع هيبون 

اإىل تفعيل ال�سراكة مع متعاملي ال�سياحة 
الثقافية الدولية وتن�سيط دور الوكالت 

ال�سياحية الوطنية واملحلية يف ترقية الوجهة 

ال�سياحية للموقع الأثري هيبون بعنابة كما 
اأو�سح ذات امل�سوؤول .

م�سوؤولو الفاف يف �سياحة بالبنني

اخل�سر غريوا مالب�سهم باأر�سية امليدان

خبر في 
صورة

حمكمة ال�ستئناف للق�سايا اجلنائية ملجل�س ق�ساء اجلزائر

اإعـــــادة تـــــــقدمي امللــــــف اأمام 
العدالة تفجري ق�سر احلكومة

ممثل الـ«فاو« ع�ساف نبيل

اجلزائر حققت اأهداف الألفية 
التنموية منذ2013

�رضح نبيل ع�ساف ممثل منظمة �الأغذية و �لزر�عة للأمم �ملتحدة 
»�لفاو« FAO باجلز�ئر �أن �جلز�ئر حققت هدف �الألفية �لتنموية 
�ملتمثل يف �لق�ساء على �جلوع و �حلد من �لفقر منذ عام 2013 .

و�أو�سح ع�ساف يف ت�رضيح �إذ�عي هذ� �لثلثاء �أن �جلز�ئر �أدرجت 
هذه �لنقطة �سمن �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة ،ولها �الإر�دة �لكافية  
لتنويع نظم �الإنتاج و�القت�ساد �لوطني للحفاظ على هذ� �ملك�سب  
بالنظر �إىل �أهمية �لقطاع �لفلحي كقطاع مذر للرثوة ، يوفر فر�ض 

�لعمل و ي�سمن �ل�سيادة �لغذ�ئية، ونوه ممثل منظمة �الأغذية و 
�لزر�عة للأمم �ملتحدة »�لفاو« بجهود �جلز�ئر �ملبذولة  منذ �إطلق 

برنامج �لتنمية �لزر�عية عام 2000 و برنامج �لتجديد �لريفي �سنة 
2009 م�سدد� على �أهمية تدعيم �لزر�عة �الأ�رضية لتطوير �لقطاع �إىل 

جانب �مل�ساحات �لكبرية �ملزروعة.

ال�سلف

 م�ست�سفى عني مران
 ي�ستلم بالتق�سيط

ينتظر �أن تتدعم �لهياكل �ل�سحية بوالية �ل�سلف مع نهاية �ل�سنة 
�جلارية مب�ست�سفى عني مر�ن )45 كم �سمال غرب مقر �لوالية(، 

ح�سبما علم �أم�ض �لثلثاء لدى مدير �ل�سحة.
و�أو�سح م�سعود قلفن، �أن م�ساحله �ست�ستلم »تدريجيا« �بتد�ء 

من �أو�خر �ل�سنة �جلارية م�ست�سفى عني مر�ن �لذي ت�سل 
طاقة ��ستيعابه �إىل 60 �رضير� فيما بلغت ن�سبة وترية �أ�سغال 
�الجناز حو�يل �ل70 باملائة و�أردف ذ�ت �مل�سوؤول �أن هذ� 

�لهيكل �ل�سحي يعترب »�إ�سافة قّيمة« للمنطقة بحيث ي�ساهم يف 
رفع ن�سبة �لتغطية �لطبية وتخفيف �ل�سغط عن بع�ض �لهياكل 
�ملجاورة ، م�سري� يف ذ�ت �لوقت �أن م�سلحتي �ال�ستعجاالت 

و�لتوليد �ستكون �أوىل �مل�سالح �مل�ستلمة على �أن يتم فتح 
م�سالح �أخرى - على غر�ر م�سلحة ت�سفية �لدم - دوريا تز�منا 

و�النتهاء من �أ�سغال �الجناز.

�الحتادية  م�سوؤولو  ��ستغل 
فر�سة  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
وفد  ر�أ�ض  على  �سفرهم 
خلو�ض  �لوطني  �ملنتخب 

مبار�ة �لبنني وقامو� بال�سياحة 
جابو�  �أين  كوتونو،  بالعا�سمة 
�سور  باأخذ  وقامو�  �سو�رعها 
تذكارية مت تد�ولها على نطاق 

�الجتماعي  �لتو��سل  مبوقع 
ت�سدرها  و�لتي  »فاي�سبوك«، 
�لدين  خري  �لفاف  رئي�ض 
حد�د  ربوح  نائبه  زط�سي، 

�ملحرتفة  �لر�بطة  ورئي�ض 
مدو�ر  �لكرمي  عبد  للعبة 
�لثمانينيات  جنم  بجانب 

خل�رض بلومي.

�ال�ستئناف  حمكمة  �ستقوم 
ق�ساء  ملجل�ض  �جلنائية  للق�سايا 
 26 يوم  �لنظر  باإعادة  �جلز�ئر 
�الحكام  يف  �ملقبل  دي�سمرب 
�ستة  �سد   2012 �سنة  �ل�سادرة 
متورط   18 جمموع  من  متهمني 
يوم  ��ستهدف  �لذي  �لتفجري  يف 
�أفريل 2007 ق�رض �حلكومة و   11
�لذي خلف 20 قتيل و 222 جريح، 
لدى  �لثلثاء  �أم�ض  علم  ح�سبما 

جمل�ض ق�ساء �جلز�ئر.
دي�سمرب   26 يوم  �لنظر،  �سيتم  و 
�ال�ستئناف  دعوى  يف  �ملقبل، 
متابعني  متهمني  �ستة  بخ�سو�ض 
بتهمة »�النتماء �إىل جماعة �إرهابية 
بهدف زرع �لهلع و�سط �ل�سكان و 

�مل�ساركة  و  �أمن  ال  من  جو  خلق 
��ستعمال  مع  �إرهابية  �أعمال  يف 
مع  �لعمدي  �لقتل  و  �ملتفجر�ت 
�سبق �الإ�رض�ر و �لرت�سد«، ح�سب 
�لثانية  �جلنائية  �لدورة  جدول 
ل�سنة 2018 �خلا�ض مبجل�ض ق�ساء 
�جلز�ئر ويف هذه �لق�سية، �سدرت 
منهم  �سخ�سا   18 حق  يف  �أحكام 
عبد  بينهم  من  فر�ر  حالة  يف   9
�ملالك دروكد�ل ترت�وح ما بني 10 
باالإعد�م  �حلكم  و  حب�ض  �سنو�ت 
من  باالإعد�م  حكم   16 )�سدور 

بينهم 9 غيابيا(.
�أن  �إىل  �الإحالة  قر�ر  وي�سري 
جماعة  �إىل  ينتمون  �ملتهمني 
�لثنية  منطقة  يف  تن�سط  �إرهابية 

للتنظيم  تابعة  بومرد��ض(  )والية 
�الإرهابي �مل�سمى »تنظيم �لقاعدة 
�ال�سلمي«ومت  �ملغرب  بلد  يف 
�لتفجري�ت �سد ق�رض  تنفيذ هذه 
مع  متز�من  وقت  يف  �حلكومة 

�عتد�ء �آخر 
�الأمن  مقر  طال  باملتفجر�ت 
�حل�رضي لباب �لزو�ر يف �ل�ساحية 
و  �لعا�سمة.  للجز�ئر  �ل�رضقية 
و  قتيل   12 �العتد�ء�ن  خلف  قد 
131 جريح وح�سب ذ�ت �مل�سدر، 
كانت م�سالح �الأمن قد »�كت�سفت 
 )2007 �أفريل   11( �ليوم  نف�ض  يف 
مركونة  �أخرى  مفخخة  �سيارة 
ب�سارع جنان �ملالك ببلدية حيدرة 

و �لتي مت تفكيكها فيما بعد«. 

اقتحم ح�ستهم التدريبية قبل لقاء البنني

مدرب فرن�سي يهني املنتخب اجلزائري
بنني،  منتخب  مدرب  �قتحم 
�أم�ض  دوري�سوي،  مي�سال  �لفرن�سي 
�الثنني، �حل�سة �لتدريبية للمنتخب 
�أثار  ما  بد�يتها،  قبل  �جلز�ئري، 
غ�سب �جلهاز �لفني لـ«�ملحاربني« 
�ملنتخب  مو�جهة  قبل  ذلك  وياأتي 

�لبنيني،  م�سيفه  مع  �جلز�ئري، 
على  �لثلثاء،  �أم�ض  جرت  �لتي 
ملعب �ل�سد�قة، يف �جلولة �لر�بعة 
�إفريقيا  �أمم  كاأ�ض  ت�سفيات  من 
ما  �أن  �جلز�ئر،  وفد  و�عترب   2019
منتخب  وم�سوؤولو  �ملدرب  به  قام 

»�حلرب  �إطار  يف  ياأتي  بنني، 
�ل�سيوف  تركيز  لت�ستيت  �لنف�سية«، 
قال  جانبه،  ومن  �ملو�جهة  قبل 
ت�رضيحات  يف  بنني،  مدرب 
�سحفية: »نحن على �أمت �ال�ستعد�د 
لتقدمي مبار�ة كبرية، لكن ال �أخفي 

عليكم �أن �ملو�جهة �ستكون �سعبة، 
�أمام منتخب يعج بالنجوم«ويت�سدر 
�ملجموعة  �جلز�ئري  �ملنتخب 
بر�سيد  �لت�سفيات،  يف  �لر�بعة 
يف  بنني  خلفه  وتاأتي  نقاط،   7

�لو�سافة، بـ4 نقاط.
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نواب 5 كتل يغلقون باب املجل�س بال�سال�سل:

املواالة تنتقل اإىل الردع لتخويف بوحجة
.        �سي عفيف: بوحجة خرق القوانني ويجب اأن ي�ستقيل       .        بربارة: وقفتنا �سلمية وعلى بوحجة اال�ست�سالم     .        �سادوق: بوحجة الزال رئي�سا للمجل�س ال�سعبي الوطني

علي عزازقة 

يبدو اأن نواب املواالة داخل الغرفة 
منهم  �سيما  للربملان   ال�سفلى 
مل  الوطني،  التحرير  نواب حزب 
ينتظروا كثريا، فبعد اأن مت ف�سل 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
�سفوف  من  بوحجة  ال�سعيد 
اأم�س  يوم  راحوا  العتيد،  احلزب 
�سلمية  احتجاجية  وقفة  ينظمون 
بوحجة  ال�سعيد  بها  يطالبون 
رئا�سة  من  الفورية  باال�ستقالة 
لن�ساطه  ليعود  وهذا  املجل�س، 
العديد  واأن  خا�سة  عادي  ب�سكل 
الزالت  القوانني  م�ساريع  من 
اأهميتها  رغم  الرئي�س  درج  يف 
وموؤ�س�ساتها،  للجزائر  بالن�سبة 
نواب  اأحد  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
الك�سف  رف�س  الذي  االأفالن 
مقت�سب  ت�رصيح  يف  ا�سمه  عن 
للو�سط باأن ال�سعيد بوحجة دائما 
من  الرغم  على  بجهاده  تغنى  ما 
العتيد يف  نواب احلزب  اأغلب  اأن 
يعدون  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 
اإىل  اإياه  داعيا  �سهداء،  اأبناء 
عدم املزايدة عليهم بجهاده الأن 

الوطنية ال تقا�س بهذا االأمر، يف 
�سكيكدة  مدينة  ابن  اأن  اأكد  حني 
تيار بن فلي�س  كان حم�سوبا على 
داخل احلزب، وهذا الذي يعطي 
ت�سورا على اأن مقاومته ملطالب 
اأغلبية نواب ال�سعب لي�ست حمظى 

�سدفة على حد تعبريه.

�سي عفيف
مربرات بوحجة �سعيفة 

ليواجهنا ونواب من 
املعار�سة معنا

وعلى هام�س الوقفة االحتجاجية 
اأكد النائب املح�سوب على حزب 
عبد  الوطني  التحرير  جبهة 
وقفتهم  اأن  عفيف  �سي  الرحمن 
بدخول  اخلا�سة  للباب  وغلقهم 
ما  املجل�س  اإىل  بوحجة  ال�سعيد 
املجل�س  رئي�س  على  رد  اإال  هي 
املواالة  نواب  اتهم  الذي 
االم�ساءات  بتزوير  واالأحرار 
الثقة  �سحب  بوثيقة  اخلا�سة 
عن  مف�سحا  له،  قدموها  التي 
وهو  للوقفة  نائبا   330 ح�سور 
رقم كبري يبني على اأن االأغلبية ال 

ترغب بالعمل مع رئي�س املجل�س 
ال�سعبي  للمجل�س  احلايل  ال�سعبي 
و�سف  اأخر  �سياق  ويف  الوطني، 
بوحجة  ت�رصفات  امل�سدر  ذات 
القهوة  ل�رصب  وخروجه  االأخرية 
املدرو�س  بال�سلوك  ال�سارع  يف 
الراأي  تاأليب  اإىل  به  ي�سعى  الذي 
�سد  عامة  ب�سفة  وال�سارع  العام 
اأننا  ادعى  واأنه  خا�سة  النواب، 

غري قانونيني يف مطلبنا.
�سحب  اإىل  عفيف  �سي  واأ�سار 
ال�سيا�سي من بوحجة من  الغطاء 
اأم�س،  اأول  االأفالن  قيادة  قبل 
واأكد باأنه  اأ�سحى يف حالة تنايف 
رئي�س  من�سب  يجعل  الذي  وهذا 
املجل�س ال�سعبي الوطني يف حالة 
�سغور، �سيما واأن االأغلبية ال تريد 
رئي�س  اأن  مو�سحا  معه،  العمل 
اأ�سبح  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 
به  يقوم  وما  القانون  عن  خارجا 
�سلوك يهدد اجلزائر وا�ستقرارها 
على حد تعبريه، ويف ذات اجلانب 
الكتل  باأن  االأفالين  النائب  اأفاد 
جلنة  اجتماع  وخالل  اخلم�سة 
خا�سة اتفقت على تكليف روؤ�ساء 
الكتل على ت�سيري اأ�سغال املجل�س 
القانون  لكون  الوطني  ال�سعبي 
هذا  يبيح  للمجل�س  الداخلي 

ال�سلوك.

بربارة
 اأزمة الغرفة ال�سفلى 

للربملان داخلية ولي�ست 
حزبية

من جهته رئي�س  الكتلة الربملانية 

اأن  اأو�سح  بربارة  ال�سيخ  لالأمبيا 
ر�سالة  اإال  هو  ما  اليوم  اعت�سام 
ال  النواب  باأن  توؤكد  لبوحجة 
�سدد  فيما  معه،  العمل  يريدون 
للقانون  النواب  خرق  عدم  على 
الأنهم مل يخرجوا لل�سارع للتظاهر 
ومل يعطلوا اأ�سغال النا�س، عك�س 
االأ�سبوع  نهاية  هو  به  قام  ما 
وراح  لل�سارع  خرج  ملا  املا�سي 
�سلوك  يف  املواطنني  مع  يتحاور 
يريد به ت�سويه �سورة النائب اأكرث 
اأن  اأبرز  حني  يف  عليه،  هي  ما 
للربملان ما  ال�سفلى  الغرفة  اأزمة 
هي اإال اأزمة داخلية يف املجل�س، 
باالأفالن  خا�سة  حزبية  ولي�ست 
ح�سب ما يتم الرتويج له من قبل 

جهات عدة.

املجتمع املدين يوؤيد بقاء 
بوحجة وينتقد النواب

وو�سط ت�رصيحات نواب املواالة 

املجل�س  رئي�س  تنتقد  التي 
اأ�سوات  تعالت  الوطني،  ال�سعبي 
�سمن  ين�سطون  باأنا�س  خا�سة 
�سعب  جي�س   « مفادها  جمعيات 
معك يا بوحجة« و » عيب عليكم 
جماهد«  بوحجة  النواب  يا 
بقاء  توؤيد  اأخرى  وعبارات 
ال�سعبي  للمجل�س  الرئي�س احلايل 
الوطني،ما خلق نوع من التوتر يف 
اأمام  املعت�سمني  النواب  �سفوف 
الذين  ببوحجة،  اخلا�سة  الباب 
يوؤيد  اأن من  ي�سددون على  بدوؤوا 
القانون  �سد  يعمل  �سخ�س  بقاء 
اإال  هم  ما  �سيء  كل  خرق  والذي 
جمع  همهم  ماأجورين  اأ�سخا�س 
اأحد  اتهم  املال ال غري، يف حني 
املوؤيدات  الن�ساء  اإحدى  النواب 
دج   5000 ب  مبطالبتها  لبوحجة 
تبقى  وال  ت�سمت  لكي  جزائري 
رئي�س  بقاء  ل�سالح  ل�سالح  ت�رصخ 

املجل�س ال�سعبي الوطني.

�سادوق
 ما ح�سل �سلوك غري 

قانوين واحلوار هو احلل

اأما رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
�سادوق  اأحمد  ال�سلم  جمتمع 
باأن  هام�سي،  ت�رصيح  يف  اأو�سح 
اإطالقا،  قانوين  غري  ح�سل  ما 
داعيا جميع االأطراف اإىل �رصورة 
يكون  �سامل  حوار  اإىل  اللجوء 
التي  الت�رصيعية  املوؤ�س�سة  ل�سالح 
ب�سبب  جمود  حالة  يف  االآن  هي 
التعنت الذي �سارت فيه املواالة، 
فيما اأكد اأن القول ب�سغور من�سب 
رئي�س  الأن  �سحيح  غري  الرئي�س 
الزال  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
االأربع  احلاالت  لكون  من�سبه  يف 
التي ت�سمح بذلك غري موجودة مع 
اجلميع  على  يوجب  ما  بوحجة، 
التعقل وحفظ ماء الوجه، خا�سة 
بغرفتيه  الربملان  �سورة  واأن 

اأ�سبح مهزوزة. 

رئي�س الربملان ال�سعيد بوحجة يف ات�سال مع الو�سط

غلق بوابة الربملان �سلوك اإجرامي
.        ولدعبا�س يحر�س على النيل من هيبة موؤ�س�سات الدولة

بوحجة  ال�سعيد  الربملان  رئي�س  قال 
اأن  الو�سط  مع  هاتفي  ات�سال  يف 
بها ام�س جمموعة  التي قام  اخلطوة 
متكاملة  جرمية  هي  النواب  من 
موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  �سد  االأركان 
للتحري�س  طبيعية  نتيجة  و  الدولة 
للحزب  العام  االمني  به  يقوم  الذي 
عقد  الذي  االجتماع  يف  خ�سو�سا  و 
بوحجة قال  اأم�س.  اأول  مبقر احلزب 
يتعني على  كان  اأنه  االت�سال  نف�س  يف 
االأ�ساليب  هذه  عن  الكف  عبا�س  ولد 
املواجهة  خيار  غلى  اللجوء  عدم  و 
من  ح�ساري  غري  �سلوك  كونه  بالقوة 
يحمد  ال  ما  اإىل  بنا  يودي  اأن  �ساأنه 
عقباه و قال املتحدث اأن عدد النواب 
يتعددى  ال  البوابة  بغلق  قاموا  الذين 
ا�ستعانوا  اأ�سخا�س  ع�رصة  عدده 
بهم،و  املغرر  الق�رص  بع�س  بخدمات 
هو ما يك�سف ح�سبه زيف احلديث عو 
برحيله.  مطالبني  النواب  مئات  وجود 
يده  اأن  بوحجة  قال  االت�سال  ذات  يف 
ال تزال ممدوة للجميع من اأجل اإيجاد 

الدولة  موؤ�س�سات  هيبة  يراعي  حل 
حلل  وحيد  ك�سلوك  احلوار  يكر�س  و 
كما  تفاديها.  و  القائمة  االإ�سكاالت 
�رصح بوحجة باأن حم�رصا ق�سائيا قام  
باإعداد حم�رص اإثبات حالة اأثبت فيها 
نحو  التوجه  و  الرئي�سية   البوابة  غلق 
رفع دعوى ق�سائية �سد القائمني وراء 
مبحاولة  قاموا  الذين  اأي�سا  و  الفعل 

اقتحام الطابق اخلام�س
  وداد احلاج

قادة اأجهزة ال�سرطة االإفريقية املجتمعون يف اجلزائر

تعزيز اآليات التعاون االأمني  �سرورة للت�سدي ملختلف التهديدات 
ال�رصطة  اأجهزة  قادة  اأجمع 
اأمي  املجتمعون  االإفريقية 
تعزيز  اأن  االأورا�سي   فندق  يف 
القارة  يف  البيني  التعاون  اآليات 
ال�سمراء كفيل بالت�سدي ملختلف 
تتنامي  التي  االأمنية  التهديدات 

ب�سكل م�سطرد
ر�سالة  االأمنيون  القادة  ورفع 
�سكر وعرفان لرئي�س اجلمهورية 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  ختام  يف 
االفريبول  االحتاد  الآلية  الثانية 
العام  املدير  عنهم  نيابة  قراأها 
الطيب  ال�سودانية،  لل�رصطة 
الريادي  بالدور  »ننوه  بيكر علي: 
العزيز  عبد  اجلمهورية،  لرئي�س 

الق�سايا  دعم  يف  بوتفليقة، 
الت�سامن  قيم  وتر�سيخ  االإفريقية 
وتعزيز  االفريقية  الدول  بني 
املجاالت  �ستى  يف  بينها  التعاون 
وترقية  االأمني  التعاون  فيها  مبا 
كافة املبادرات وامل�ساعي الرامية 

اىل تنميته ورقيه«.
واعتزاز  »فخر  بكل  اأ�سادوا  كما 
ت�سهدها  التي  الكربى  باالإجنازات 
القطاعات  خمتلف  يف  اجلزائر 
التي حتققت  الرائدة  وباملكا�سب 
يف  بوتفليقة  الرئي�س  قيادة  حتت 

اللذين  واال�ستقرار  ال�سلم  كنف 
تنعم به اجلزائر اليوم بف�سل حنكة 
وحكمة الرئي�س  بوتفليقة« كما نوه 
�سيوف اجلزائر ب«جهود الرئي�س 
واأعماله اجلليلة  الدوؤوبة  بوتفليقة 
،واال�ستقرار  االأمن  ا�ستتباب  يف 

بالقارة والعمل على حل النزاعات 
بع�س  تعرفها  التي  واخلالفات 
واحلوار  ال�سلمية  بالطرق  الدول 
اجلاد والتفاو�س مع احرتام �سيادة 
�سوؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول 
»ن�سال  اأي�سا  مربزين  الداخلية«، 
اإر�ساء  يف  اجلمهورية  رئي�س 
ال�سلم واالأمن العاملي وجهوده يف 
والتطرف  االإرهاب  على  الق�ساء 
يف  احلكيمة  وبال�سيا�سة  العنيف 
االن�سان  حقوق  وترقية  حماية 
واإر�ساء دولة احلق والقانون  وقيم 
يف  والوئام«،وجددوا  امل�ساحلة 
للرئي�س  العميق  »�سكرهم  االأخري 
بوتفليقة واىل املدير العام لالأمن 
العامة  اجلمعية  رئي�س  الوطني، 
م�سطفى  العقيد  لالأفريبول، 
اإجناح  يف  جهوده  نظري  لهبريي، 
الثانية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال 

لهذه االآلية«.
اإ.لوا�س
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التنظيمات  لواقع  تطرق  كما   
اأنها  قال  التي  الفالحية 
منها  اأكرث  �سيا�سية  تنظيمات 
حول  قنبلة  مفجرا  فالحية، 
قال  التي  والأدوية  البذور 
وت�ساهم يف �رضب  رديئة  اأنها 
املنتوج، يف حني عاد للمو�سم 
تعاقبا  عرف  الذي  املن�رضم 
بني الأمطار الغزيرة واحلرارة  
اأنع�ش  ذلك  اأن  مو�سحا 

الأمرا�ش.

�أ�سعار ملتهبة مل ترحم 
�جليوب �سوى �لثوم 

و�لب�سل

حتولت اأ�سعار اخل�رض والفواكه 
اإىل ال�ساغل الأول للم�ستهلكني 
يف  الأخرية،  الفرتة  خالل 
و�سط  اأ�سعارها  التهاب  ظل 
ي�ساف  الأ�سباب،  يف  ت�سارب 
ملف  اأعادت  الأ�سعار  اأن  لها 
للمواطنني  ال�رضائية  القدرة 
مدى  جانب  اإىل  الواجهة  اإىل 
رغم  للقطاع  الوزارة  تخطيط 
تاأتي  التي  الكثرية  التطمينات 
الزيارة  ك�سفت  اإذ  مرة،  كل 
التي قادت »الو�سط« اإىل اأحد 
اأكرث الأ�سواق �سعبية ومعقولية 
بريني�ش«  »مولود  الأ�سعار  يف 
بالعا�سمة،  جراح  ببا�ش 
�سيدة  الأ�سعار  ت�سدرت  حيث 
كوت  التي  اجلزائرية  املائدة 
الفرتة  يف  املواطنني  جيوب 
حيث  البطاطا،  وهي  الأخرية 
اإىل  دج   65 بني:  تراوحت 
فكوت  القرعة  اأما  دج،   70
واخل�ش  دج  بـ120  اجليوب 
 60 من  والطماطم  دج،  بـ100 
وت�سل  رديئة  جد  بنوعية  دج 
اأما اللفت واجلزر  اإىل 80 دج، 
وال�سمندر فتوحدت لدى �سعر 
الأمر  ونف�ش  دج،  و45   40
اخليار  اأما  للب�سبا�ش،  بالن�سبة 
والفا�سولياء  دج،  بـ70  فجاء 
اإىل  بـ100  فجاءت  اخل�رضاء 
دج  بـ50  والقرنبيط  دج،   120
اأعفى  حني  يف  رديئة،  لنوعية 
 30 مبتو�سط  اجليوب  الب�سل 
بالن�سبة  الأمر  ونف�ش  دج، 
للثوم بـ200 دج للكلغ، يف �سورة 
ت�سقط كل اأوراق �سيناريوهات 

كوت  حيث  الفارطة،  ال�سنة 
اجليوب يف �سورة غري �سابقة.
فتجاوزت  للفاكهة  وبالن�سبة 
الفئات  معظم  قدرة 
من  فالتفاح  املتو�سطة، 
العنب  دج،   80 رديئة  نوعية 
دج،   250 اإىل   100 بني  تراوح 
فقارب  مو�سمه  يف  والرمان 
170 دج، والتمر 400 دج، وهو 
على  املقبلني  ما جعل معظم 
التهابها،  من  ي�ستكون  ال�سوق 
موؤكدين اأن الفاكهة �سارت من 
امل�سجلة على  البعيدة  النافلة 
يقتنون  بالكاد  فهم  موائدهم، 
العودة  على  مركزين  اخل�رض، 
الأخرية  اأن  رغم  للعجائن، 
ارتفاعا  �سهدت  بدورها 
موؤخرا، حيث يرتاوح �سعر كلغ 
من املعكرونة 120 دج بالن�سبة 

ملاركة اأعمر بن عمر.

�آكلي مو�سوين
 لو كانت �لقدرة �ل�سر�ئية 
�أح�سن لرتفعت �لأ�سعار 

�أكرث 

الفالحي  اخلبري  ك�سف 
ت�رضيح  يف  مو�سوين  اآكلي 
اأ�سعار  ارتفاع  اأن  لـ«الو�سط«، 
اخل�رض والفواكه خالل الآونة 
عوامل،  لعدة  يعود  الأخرية 
الأ�سعار  ارتفاع  اأن  مو�سحا 
مرتبط  بال�سوق  وانخفا�سها 
على  املهينة  بالفو�سى 
اجلزائر  كون  الفالحة،  قطاع 

وبالتايل  لتخطيط  تفتقد 
يف  منظمني  غري  الفالحني 
حتدد  زراعية  خ�سو�سيات 
من  العام  ال�ستهالك  حاجة 
كل مادة يتم تخ�سي�ش اأرا�سي 
يجعل  ما  وهو  ودواليك،  لها، 
كل فالح ين�سط وفقا لجتهاد 
اأنه  يظن  ما  بح�سب  �سخ�سي 
الفالح  حتى  وبالتايل  الأربح، 
يقعون  اإذ  الفائدة،  ي�سمن  ل 
ويوؤدي  املادة  نف�ش  اإنتاج  يف 
لنخفا�ش ال�سعر ب�سكل كبري 
وحتى رمي املادة مثلما وقع 
بحث الطماطم اأو اجللبانة، اأو 
العك�ش عدم انتاجها والتهاب 
هكذا  اأن  موؤكدا  الأ�سعار، 
القدرة  هبوط  رافقها  حالة 
موؤكدا  للمواطنني،  ال�رضائية 
اأح�سن  كانت  لو  القدرة  اأن 
لأدى اإىل ارتفاع جنوين اأكرب، 
كون القدرة ال�رضائية املنهارة 
توؤدي لنخفا�ش الإقبال على 
زيادة  وبالتايل  ال�ستهالك 

متو�سطة يف الأ�سعار.
ارتفاع  يف  ال�سبب  اأن  واأكد 
التي  الدولة  هو  الأ�سعار 
تنظم  ميكانيزمات  غيبت 
التخطيط  وغياب  القطاع، 
وفقا  لل�سري  للفالحة  اأدت 
ل�رضبات احلظ، موؤكدا اأنه ل 
جهة ت�ستطيع حتديد الأ�سعار 
اأو التكهن بها �سواء لرتفاعها 
جهة  ول  لأنه  انخفا�سها  اأو 
ن�سبة  حول  الأرقام  متلك 
الإنتاج ول ا�ستهالك ال�سوق.

الغرف  بخ�سو�ش  اأما 
ومديريات  الفالحية، 
الفالحني  وتنظيم  الفالحة، 
ي�سري  ل  انه  قال  ككل، 
اقت�سادية  ملعطيات  وفقا 
مركزية  لإدارة  حتولت  بل 
و�سط  الفالحني،  ت�ستقبل 
توزيع  يف  كبرية  بريوقراطية 
على  والبذور  الأ�سمدة 
من  ويرفعون  الفالحني، 
وو�سع  البريوقراطية  ن�سب 
الغرف  اأن  موؤكدا  العراقيل، 
اأكرث،  التحرك  ت�ستطيع  ل 
ال�سالحيات  متلك  ل  كونها 
ظل  يف  اقت�سادي،  اإطار  يف 
الفالحني،  تنظيم  توفر  عدم 
الفالحية  التنظيمات  متهما 
باأنها م�سي�سة واأنها تنظيمات 
كونها  من  اأكرث  �سيا�سية 
اإىل  اأ�سار  كما  قطاعية. 
الغزيرة  التداول بني الأمطار 
لل�سنة  املرتفعة  واحلرارة 
اأنع�ش  ما  وهو  اجلارية 
والأمرا�ش بكرثة،  الفطريات 
الو�سائل  غياب  ظل  يف 
لدى  مبكافحتها  الكفيلة 
تردي  لها  ي�ساف  الفالحني، 
البذور،  وحتى  الأدوية  نوعية 
اعتربها  التي  الظاهرة  وهي 
واأ�سعفت  لالأمام،  هروبا 
يوؤثر  وبالتايل  كثريا،  املنتج 
من جهة ثانية على الأ�سعار، 
مو�سوع  �سلب  اأنه  موؤكدا 
العر�ش والطلب الذي يتحكم 

يف الأ�سواق.

حديث عن بريوقر�طية يف توزيع �لأ�سمدة و�لبذور على �لفالحني

 �سارة بومعزة

الأ�سعار تالم�س م�ستويات 
جنونية و ال�سلطات تربر

.           التنظيمات الفالحية �سيا�سية اأكرث منها قطاعية .       ت�ساوؤل عن فعالية اآليات ال�سبط املعتمدة

 خالل �ملنتدى �جلز�ئري �أمريكي 
حول  �إنتاج و تطوير�حلليب

ا�ستهداف اإنتاج 4.8 ماليري 
لرت حليب بحلول 2022

منتدى  اأعمال  اأم�ش  انطلقت 
الأمريكي  الزراعي  اجلزائر 
بفندق  الزراعى  لال�ستثمار 
الأورا�سي بالعا�سمة ، بالتعاون 
،ال�سفري  الزراعة  وزارة  مع 
منتدى  و  باجلزائر  الأمريكي 
املوؤ�س�سات  ملناق�سة  روؤ�ساء 
الزراعى  ال�ستثمار  م�ستقبل 
الفر�ش  من  املزيد  وجذب 
اإطار  يف  الكربى  ال�ستثمارية 

ال�رضاكة   
رئي�ش  نائب  خطاب  يف  جاء  و 
جمل�ش اإدارة روؤ�ساء املوؤ�س�سات 
مهدي بن دميرياد اأن  احلكومة 
يف  طموحة  اأجرت  اإ�سالحات 
اإىل  تهدف  الأخرية  ال�سنوات 
من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 
الأغذية ، مع تنفيذ العديد من 
الربامج لالإنتاج الزراعي و�رضح 
اأن نتائجها ملمو�سة حيث يقدر 
بحوايل  حاليا  الزراعي  الإنتاج 
مليار   25  « دينار  مليار   3000
القطاع  ح�سة  زادت  دولر« 
املحلي  الناجت  يف  الزراعي 
الإجمايل من 8٪ يف عام 2000 
وك�سف   2018 عام  12٪ يف  اإىل 
اأن الزراعة حتتل املرتبة الثالثة 
واخلدمات  الهيدروكاربون  بعد 
الناجت  يف  امل�ساهمة  حيث  من 
اجلزائري  الإجمايل  املحلي 
النمو  ان متو�سط  م�سريا 
هو   2016 و   2010 بني  للقطاع 
عام  يف   ٪  1.9 مقابل   ٪  6.3

.2005
دمرياد  اإن  بن  مهدي  اأكد  و 
من  اأكرث  ت�ستورد  اجلزائر 
يقارب  مببلغ  باملائة  خم�سني 
1.3مليار دولر مثل املجالت 
والأعالف  كاحلبوب  الأخرى 
طموحنا  اإن  قائال  اأ�ساف  و 
الواردات  فاتورة  خف�ش  هو 
الإنتاج  تقييم  خالل  من 
تطوير  يجب  و  اجلزائري 
مع  الإمكانيات  بال�رضاكة 
اأفاد  ان  ال�رضكات الأمريكية و 
جاءت  الأمريكية  ال�رضكات 
املجال  يف  ابتكاراتها  لتقدمي 
حيث  اجلزائري  الزراعي 
املعدات  اىل  حاجة  هنالك 
و  الإنتاجية  لتح�سني  احلديثة 

نريد   ، جانبنا  وقال من  الأداء 
التجربة  من  ن�ستفيد  اأن  اأولً 
الأمريكية املثرية لالإعجاب يف 
اإنتاج احلليب وت�سنيع املعدات 
ال�سناعية  والتنمية  الزراعية 
اإدارة  ويف  الزراعية  لالآلت 
املجمع الزراعي املتكامل كما 
الوطنية  ال�سوق  اأن  على  اأكد 
عديدة  ا�ستثمارية  فر�سا  توفر 
كبرية فمثال  لديها طموحات  و 
 2.8 اجلزائر  احلليب  تنتج 
مليار هدفنا الو�سول اإىل اإنتاج 

4.8مليار لرت بحلول 2022
روؤ�ساء  منتدى  اأن  قال  و 
الأمن  يعترب  املوؤ�س�سات 
البالد  اأولويات  من  الغذائي 
و  العقالنية  لالإدارة  يروج 
للمزارع  واأبرز هنالك  احلديثة 
�رضكات  مع  �رضاكات  عدة 
بع�سها  بداأ  و  ناجحة  اأمريكية 
يف العمل خ�سو�سا يف حمالت 
مزارع  بناء  اأو  الزراعية  الآلت 

كبرية للما�سية
و دعا ذات املتحدث ال�رضكات 
اىل  اجلزائرية  و  المريكية 
يف  لبناء  عالقاتها  تكثيف 
اأعترب  غنية و  �رضاكة  اإطار 
روؤيتنا  لغر�ش  فر�سة  املنتدى 
الزراعية  التنمية  قطاع  حول 
ال�ستثمارية  الفر�ش  تقييم  و 
النظم  حت�سني  منظور  من 
لتعمل  الزراعية  ،  الغذائية 
و�سمولية،  كفاءة  اأكرب  ب�سكل 
�سل�سلة  حتليل  حيث  من  �سواء 
للقطاعات  اأو  للواردات  القيمة 
باإمكانيات  تتمتع  التى  الفرعية 
فى  وي�سارك  عايل  ت�سديرية 
يومني  يدوم  الذي  املنتدى  
الوليات  ،�سفري  الفالحة  وزارة 
املتحدة ،رئي�ش منتدى املدراء 
جمل�ش  رئي�ش  التنفيذيني، 
الأمريكي  اجلزائري  الأعمال 
موؤ�س�سات  ع�رضة  حوايل  و 
اأ�سحاب  اإىل  اإ�سافة  اأمريكية  
مبجال  املعنيني  امل�سلحة 
املنتجني  الزراعي  ال�ستثمار 
الأعمال  الرائدة يف  وال�رضكات 
ال�ستثمار  ملناق�سة  الزراعية 

الزراعي يف اجلزائر 
ن�سرين فروجي

رغم طموحات وز�رة �لفالحة �لكبرية �لتي �أبرزت �لرهان على �لتوجه نحو �لت�سدير �إل �أنه بني �لفينة و�لأخرى تربز عدة 
عر�قيل على م�ستوى �لقطاع، �آخرها �لرتفاع �جلنوين لأ�سعار �خل�سر و�لفو�كه و�لذي ربطه �لبع�ض بقانون �لعر�ض و�لطلب، 
ي�ساف �إ�سكالية غياب �لتخطيط على م�ستوى �لوز�رة، حيث ك�سف �خلبري �لفالحي �آكلي مو�سوين عن جملة من �لنقائ�ض �لتي 

يغرق و�سطها �لقطاع، بد�ية من غياب تنظيم �لفالحة وفقا للتخ�س�ض �لزر�عي بني �لفالحني بعد حتديد حاجيات �ل�سوق 
من كل مادة، مع غرق �لغرف �لفالحية و�سط �لبريوقر�طية ونق�ض �ل�سالحيات. وبالعودة لالأ�سعار �أكد �أنه لو كانت �لقدرة 

�ل�سر�ئية �أح�سن لعرفت �لأ�سعار �رتفاعا جنونيا �أكرب.
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17	�أكتوبر	1961..جرمية	دولة	

ماكرون و مع�ضلة تطبيق 
املادة 212-1 من 

القانون اجلزائي 
جرائم  الفرن�سي   اجلزائي  القانون  من   1-212 املادة  تعترب 
الإعدام  حكم  تنفيذ  و   )...( »الرتحيل  من  كل  الن�سانية  �سد 
الأعمال  التعذيب و كل  و  الأ�سخا�ص  دون حماكمة و اختطاف 
بها  القيام  مت   )...( �سيا�سية  دوافع  حتركها  التي  الالاإن�سانية 

مبوجب اتفاق م�سبق �سد املدنيني«.
مل  الو�سف  »هذا  اأن  غراندميزون  الفرن�سي  الكاتب  يقول 
ي�ستعمل حتى ل يثري غ�سب اجلي�ص و اليمني و اليمني املتطرف 
و جمموعة من ناخبيه و رمبا ليتحا�سى اإجراء ق�سائيا رغم انه 
و�سف دقيق ملا قام به اجلي�ص الفرن�سي اأثناء حرب اجلزائر و 
و  قاملة  و  ب�سطيف   1945 ماي   08 بداية من جمازر  بعد  فيما 
بفتح  ماكرون  الرئي�ص  بوعد  الفرن�سي  الباحث  ذكر  خراطة«،و 
يف  مو�سحا  الغمو�ص  يكتنفه  ت�رصيح  ح�سبه  هو  و  الأر�سيف 
هذا ال�ساأن »اإما ان يكون ت�رصيح ماكرون متعلقا فقط بق�سية 
اجلزائر  بحرب  املتعلق  الأر�سيف  مبجمل  يتعلق  انه  اأو  اودان 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مثل  اأخرى  بلدان  مع  »باملقارنة 
الت�رصيعات  ا�سد  من  واحد  الفرن�سي  الت�رصيع  فاإن  بريطانيا  و 
تقييدا فيما يخ�ص احل�سول على الأر�سيف«’ ي�سيف الباحث، و 
اأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل ان رئي�ص اجلمهورية الفرن�سي يحاول 
اأن يوهمنا باأنه م�ستعد لالعرتاف باملا�سي الإجرامي لفرن�سا 
يف اجلزائر، متحديا اإياه ان »يديل بت�رصيح دقيق حول الأحداث 
التي جرت يف باري�ص و ال�ساحية الباري�سية يف اأكتوبر 1961«،من 
جهته اأكد املوؤرخ جيل مون�سريون انه »اأهم ما يف الأمر الآن هو 
الفرن�سية يف  الدولة  »نو�سح من خالل العرتاف مب�سوؤولية  اأن 
اغتيال موري�ص اأودان اأن اآلف اجلزائريني لقوا نف�ص امل�سري. 
و  اجلزائريني  من  املئات  تقتيل  مت   ،1961 اأكتوبر   17 ليلة  يف 
اجلزائريات الذين نظموا مظاهرة �سلمية بالعا�سمة الفرن�سية 
رئي�ص  عليهم  فر�سه  الذي  التمييزي  التجول  بحظر  للتنديد 
ال�رصطة اآنذاك موري�ص بابون باأب�سع  الطرق فهناك من مت قتلهم 
رميا بالر�سا�ص وهناك من مت اإلقاوؤهم يف نهر ال�سني و منهم من 
فان�سان،  غابة  يف  �سنقهم  مت  اأو  املوت  حتى  لل�رصب  تعر�سوا 

ح�سب �سهادات عنا�رص �سابقني يف ال�رصطة الفرن�سية.
 وكان موري�ص بابون قد �سارك، خالل احتالل فرن�سا من قبل 
القوات النازية حني كان اأمينا عاما ملحافظة ل جريوند ما بني 
اإىل  اليهود مبنطقة بوردو وترحيلهم  1942 و 1944، يف توقيف 

مع�سكرات الإبادة باأو�سويتز. 
و بالرغم من اأن العدالة الفرن�سية اأ�سدرت يف حقه حكما ب10 
اأنه  اإل  الن�سانية  �سد  جرائم  التواطوؤ يف  بتهمة  حب�ص  �سنوات 
مل يكن حمل متابعات، من قبل نف�ص اجلهات الق�سائية، ب�ساأن 
حممد  وقال  بباري�ص   اجلزائريني  ا�ستهدفت  التي  املجازر 
غفري، م�سوؤول �سابق يف جبهة التحرير الوطني يف منطقة �سمال 
األف جزائري راحوا  اأن ما يقارب  التحرير،  اإبان حرب  باري�ص 
خالل  الفرن�سية  ال�رصطة  مار�سته  الذي  الدموي  القمع  �سحية 

مظاهرات اأكتوبر 1961.

�عتقال	15	�ألف	جز�ئري	
هذه  خالل  جزائرية  و  جزائري   15.000 زهاء  توقيف  ومت  
الأحداث و مت حتويلهم اإىل ق�رص الريا�سات وحديقة املعار�ص 
وملعب كوبريتني و مت اعتقالهم يف ظروف رهيبة حيث تعر�سوا 

لل�رصب املربح وبقوا ملدة طويلة دون عالج و بدون اأكل.
اأحيا  الذي تويف �سنة 2014 قد  اإينودي  وكان املوؤرخ جان لوك 
اأكتوبر 1961 بباري�ص  من الذاكرة اجلماعية بفرن�سا جمازر 17 
من خالل موؤلفه »معركة باري�ص« تطرف فيه اإىل »جمزرة بقيت 
ت�سليط  اأبحاثه، متكن من  لعقود عدة«وبف�سل  الن�سيان  يف طي 
ال�سوء على جزء هام من معامل هذه الأحداث املاأ�ساوية ل�سيما 
من خالل الك�سف عن قائمة 390 جزائري �سحايا القمع الدموي 

ل�رصطة باري�ص.

جرمية	دولة

وقال اجلامعي الفرن�سي اأوليفيي لكور غراند ميزون اأن 
جمازر 17 اأكتوبر 1961 التي ا�ستهدفت مدنيني جزائريني 
الدولة  بها  تعرتف  اأن  يجب  و  اليوم  »معروفة  بباري�ص 
غراندميزون  لوكور  اأوليفيي  اجلامعي  قال  الفرن�سية«و 
مدنيني  حق  يف  املرتكبة   1961 اأكتوبر   17 جمازر  اأن 
الدولة  على  يتوجب  و  اليوم  »معروفة  بباري�ص  جزائريني 
الفرن�سية امل�سوؤولة و اجلانية يف الوقت نف�سه العرتاف 
اكتوبر 1961:  الكتاب امل�سرتك »17  بها الآن«قال موؤلف 

جرمية دولة بباري�ص« )ال�سادر بدار 
يكون من خالل  »ذلك  ان  �سنة 2001(  دي�سبوت  الن�رص ل 
اليام  تلك  يف  دولة  جرمية  اقرتاف  مت  باأنه  العرتاف 
من اكتوبر 1961«واأ�ساف هذا اجلامعي الذي �سارك يف 
املوؤلف اجلماعي »17 اأكتوبر 1961: جرمية دولة بباري�ص« 
اأن »ذلك ي�ستدعي  العرتاف باأنه مت ارتكاب جرمية دولة 
يف  »تندرج  املجازر  هذه  اأن  واعترب   .»1961 اأكتوبر  يف 
اطار ارهاب دولة طبق منذ زمن يف اجلزائر و مت بعثه اثر 
اندلع احلرب يف 1 نوفمرب 1954 ثم ا�ستورد اىل العا�سمة 
التوقيف  و  التعذيب  ممار�سات  كانت  التي  الفرن�سية 
التع�سفي و الختفاءات الق�رصية و عمليات الإعدام دون 

حماكمة منت�رصة فيها«.
م.�س

ذاكرة  واجب  اأوريل   « جمعية  قالت 
17 اأكتوبر 1961« اأن الوقت قد حان 
التي  باملجزرة  الر�سمي  لالعرتاف 
تعر�ص لها اجلزائريون يف مثل هذا 
اليوم بباري�ص و �ساحيتها و يف نداء 
ال57  الذكرى  اإحياء  ع�سية  وجهته 

لهذه اجلرائم التي ا�ستهدفت 
جزائريني عزل كانوا يتظاهرون �سد 
عليهم  فر�سه  الذي  التجول  حظر 
موري�ص  اآنذاك  ال�رصطة  رئي�ص 
بابون، اأكدت اجلمعية اأن » الوقت قد 

بهذه  ر�سمي  اعرتاف  اأجل  من  حان 
املاأ�ساة التي تعترب ذاكرتها فرن�سية 
هوؤلء  كان  لقد  اأي�سا،  جزائرية  و 
اأكتوبر   17 ل  املن�سيني  ال�سحايا 
يعي�سون  و  يقيمون  و  يعملون   1961
بفرن�سا، و من حقهم ال�ستفادة من 
يف  املتمثلة  الأ�سا�سية  العدالة  هذه 
املكونة  اجلمعية  ذكرت  الذكرى«.و 
اأجل  من  منا�سلني  و  جمعيات  من 
�سيا�سية  اأحزابا  و  الإن�سان  حقوق 
التجوال  حظر  اأن  اأوريل  ملنطقة 
اإىل »رد فعل �سلمي« من طرف  اأدى 
اجلزائريني يف �سكل مظاهرة ب�سوارع 

باري�ص.

ليلة   « اأنه  اجلمعية  اأ�سافت  و 
الثالثاء 17 اأكتوبر 1961 خرج حوايل 
و  الن�ساء  و  الرجال  من  اآلف  ثالثة 
باأكرب  �سلمية  مظاهرة  يف  الأطفال 
باحلق  للمطالبة  العا�سمة  �سوارع 
ا�ستقالل  الدفاع عن  و  امل�ساواة  يف 
الذي  القمع  معتربة  اجلزائر«، 
احدى  مبثابة  ال�رصطة  مار�سته 
تاريخ  القامتة«يف   « ال�سفحات 
فان  اجلمعية  ذات  ح�سب  و  فرن�سا 
» القمع الذي مار�سته ال�رصطة �سد 
هذه املظاهرة ال�سلمية يعترب اإحدى 
ال�سفحات القامتة يف تاريخنا. فقد 
طويال  اأخفي  الذي  القمع  هذا  كان 

املوؤرخني  اأن  غري  العام  الراي  عن 
اإليه، لقد كان �سنيعا  اأعادوا التطرق 
مئة  حوايل  و  توقيف  األف   11  :
العديد منهم  عملية اغتيال مت رمي 
و  بالر�سا�ص  رميا  و  ال�سني  نهر  يف 
التعر�ص لل�رصب حتى القتل« داعية 
الدولة الفرن�سية اإىل العرتاف بهذه 
اجلرائم.  كما اأ�سارت اجلمعية التي 
�سلمية«  مواطنة   « جتمع  نظمت 
 « اأن  الزهور  من  اأكاليل  و�سعت  و 
 1961 اأكتوبر   17 بجرائم  العرتاف 
يعني اي�سا فتح �سفحات تاريخ هادئ 
بني �سفتي املتو�سط علما اأن فقط 

احلقيقة تعد �سمانا للم�ساحلة«.

م.�س

لبلدية  وال�سابق   احلايل  »املري«  قريبا  �سيمثل   
حمكمة  اأمام  احلظرية  رئي�ص  رفقة  مرحوم 
الت�سيري  و�سوء  الإهمال  ب�سبب  بلعبا�ص  �سيدي 
اجلهوية  للمحافظة  تابعة  مبحركات  املتعلقة 
�سلمتها مل�سالح  التي  ال�سهبية  املناطق  لتطوير 
العميقة  الآبار  يف  ا�ستغاللها  اجل  من  البلدية 

،لكنها عرفت غمو�سا  يف الأرقام اأو ا�ستبدالها 
باملجموعة  الأبحاث  بف�سيلة  دفع  ما  باأخرى  
اإىل  بلعبا�ص  ب�سيدي  الوطني  للدرك  الإقليمية 
املنتخبني  من  عدد  مع  معمقة  حتقيقات  فتح 
تويل  لهم  �سبق  بلديات  روؤ�ساء  بينهم  البلدية  يف 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�ص  نواب  وحتى  املهام  

تعاقبوا على  الذين  روؤ�ساء احلظرية  اإىل  اإ�سافة 
هذا املن�سب بعد اأن كان وايل الولية ال�سابق قد 
اأمر بفتح حتقيق على خلفية ر�سائل ومعلومات 
اأن  الأمنية  للم�سالح  �سبق  ،حيث  اإليه  و�سلت 
�رصعت يف التحقيق مع هوؤلء قبل تقدمي امللف 
الق�سية  هذه  يف  �ستف�سل  التي  العدالة  اأمام 

املحركات  هذه  الغمو�ص  اكتنف  ،اإذ  ال�سائكة 
تبادل  عند  اأثر  لها  يظهر  مل  ،حيث  وعددها 
واحدة  تعد  التي  الق�سية  وهي  املهام  وا�ستالم 
الدرك  التي فجرتها م�سالح  الف�ساد  من ق�سايا 

الوطني بولية �سيدي بلعبا�ص منذ بداية ال�سنة
	�س.�صهيب

امل�سيلة  ولية  باأمن  ال�رصطة  قوات  متكنت 
العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  توقيف  من  موؤخرا 
فوتوغرافية  �سور  اإلتقاط  بتهمة  �سنة   40
وحيازة  واإنتاج  ترخي�ص  بدون  نظامية  لهيئة 
اأفالم خليعة وحيازة جتهيزات ح�سا�سة مت�ص 
بالأمن و النظام العموميني دون رخ�سة وكذا 

مقت�سى  دون  حم�سور  اأبي�ص  �سالح  حيازة 
لفت  عندما  تعود  الق�سية  حيثيات   ، �رصعي 
انتباه قوات ال�رصطة ل�سخ�ص على منت مركبة 
بوا�سطة  فوتوغرافية  �سور  بالتقاط  يقوم   ،
اأين مت توقيفه   ، النقال لهيئة نظامية  هاتفه 
العثور  مت  النقال  هاتفه  وبتفقد  الفور  على 

على �سور ملوظفي لهيئة نظامية اأثناء تاأدية 
فيديوهات  ثمانية  اإىل  بالإ�سافة  مهامهم 
بعد  املركبة  داخل  العثور  مت  كما   ، خليعة 
نوع لندروفر  نقال من  تفتي�سها على هاتف 
و  اجلزائر،  يف  وحيازته  اقتنائه،  املمنوع 
بطاقة ذاكرة بها �سبعون فيديو خليع و �سالح 

ليتم   ، اأبي�ص حم�سور ) خنجر كبري احلجم( 
وتقدميه  �سده  ق�سائية  ملفات  ثالثة  اإجناز 
لدى  اإقليما  املخت�ص  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
جل�سة  على  اأحاله  الذي  امل�سيلة  حمكمة 

املثول الفوري .
عبد�لبا�صط	بديار	

التابعة  الق�سائية  ال�رصطة  قوات  متكنت   
ادرار   ولية  باأمن  الأول  احل�رصي  لالأمن 
�ساب  لن�ساط  حد  و�سع  من  اأم�ص   اأول 
برتويج  يقوم  العمر  من  الثاين  عقده  يف 
مبدينة  ال�سباين  الو�سط  داخل  املخدرات 

اأدرار  جاءت العملية على اإثر ن�سب نقطة 
مراقبة ثابتة باأحد الأحياء ال�سعبية وخالل 
ال�ساب  قام  للمركبات  الروتيني  التفتي�ص 
نافدة  من  �سئ  برمي  الذكر  ال�سالف 
اإثرها  وعلى  يقودها  كان  التي  ال�سيارة 

لعملية  واإخ�ساعها  املركبة  توقيف  مت 
عرث  اأين  الرمي   مكان  وتفتي�ص  التفتي�ص 
وزنها  قدر  املخدرات  من  �سفيحة  على 
الكيف  بـ 241.8 غرام من مادة  الإجمايل 
مقر  اىل  وحتويله  توقيفه  ليتم  املعالج   

مت  وبعدها  التحقيق  ذمة  على  امل�سلحة 
عر�سه متام وكيل اجلمهورية لدي حمكمة 
انتظار  موؤقت يف  بحب�سه  اآمر  الذي  اأدرار 

حماكمته لحقا
بو�صريفي	بلقا�صم	

�سيدي  لولية  املدنية  احلماية  �سجلت 
املا�سي  439  الأ�سبوع  خالل  بلعبا�ص  
نقل  واإجالء مت  اإ�سعاف   310 منها  تدخال 
منها 221 مري�ص و79 لهم جروح خمتلفة 

،كما �سجلت 22 تدخال بخ�سو�ص احلرائق 
يف  الأول  اأم�ص  يوم  �سجل  حريق  اآخرها 
ببلدية  اخلدمات  مبحطة  نفعية  �سيارة 
واإنقاذ  ال�سيارة  اإخماد  مت  حيث  الطابية 

حادث   19 عن  باأكملها  ،ف�سال  املحطة 
�سخ�ص  وب�سان   23 اإ�سابة  خلفت  مرور 
اأح�ست ذات امل�سالح  العمليات املختلفة 
احلرا�سة  عمليات  بينها  من  88  تدخل 

 ، الحتفالية  باملالعب واملنا�سبات 
من  خا�سة  والتوعية  التح�سي�ص  حمالت 

حوادث املرور .
	�س.�صهيب

�صيدي	بلعبا�س

�أمن	والية	�مل�صيلة	

�أدر�ر

�صيدي	بلعبا�س

»مري« مرحوم احلايل وال�ضابق اأمام العدالة قريبا 

توقيف �ضخ�ص بتهمة التقاط �ضور فوتوغرافية لهيئة نظامية

توقيف مروج خمدرات بحوزته 241.8 غرام كيف معالج  

439 تدخال للحماية املدنية يف ظرف اأ�ضبوع

�لذكرى	�ل�صابعة	و	�خلم�صون	ملذبحة	17	�أكتوبر	1961

11 األف توقيف و حوايل مئة عملية اغتيال
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علمت يومية »الو�صط« من م�صادر 
قررت  قد  احلكومة  اأن   ، مطلعة 
اجلاري  اأكتوبر   �صهر  نهاية  قبل 
باإيفاد جلنة حتقيق عالية امل�صتوى 
 ، اأدرار  ورقلة،  واليات  من  لكل 
االأغواط  و  ،الوادي  مترنا�صت 
جملة  حقيقية  على  للوقوف   ،
االحتجاجية  والعرائ�ض  ال�صكاوى 
املركزية  لل�صلطات  املرفوعة 
انتهاج  و  جتاوزات  وجود  مفادها 
�صيا�صة املفا�صلة يف تنفيذ قرارات 
وامل�صتودعات  للبنايات  الهدم 
�صيدت  التي  الع�صوائية  واحلظائر 
للدولة  تابعة  عقارية  اأوعية  فوق 

بدون رخ�صة بناء .
اجلهات  نف�ض  من  علم  وح�صبما 
امتعا�ض  اأبدت  قد  احلكومة  اأن 
البلديات  روؤ�صاء  كبري يف ممار�صة 
بخ�صو�ض  املذكورة  بالواليات 
يف  الت�صويف  �صيا�صة  ممار�صة 
للبنايات  الهدم  قرارات  تنفيذ 
بارونات  �صيدتها  التي  الفو�صوية 
املال  اأ�صحاب  من  العقار  نهب 
تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  والنفوذ 
ما  وفق  بناء  رخ�صة  بدون  للدولة 

اأوردته م�صادرنا .
رفعتها  اأمنية  تقارير  اأن  ومعلوم 

مبتابعة  املكلفة  االأمنية  اللجان 
بواليات  االجتماعي  احلراك 
اتهمت  قد  الكبري  البالد  جنوب 
فيهم  مبا  االأطراف  من  عدد 
يف  نفوذ  اأ�صحاب  و  منتخبون 
والة  على  الت�صوي�ض  ممار�صة 
بعد  منهم  انتقاما  اجلمهورية 
التطبيق  على  ال�صارم  �صهرهم 
�صد  اجلمهورية  لقوانني  ال�صارم 
وذلك  العقاري  النهب  بارونات 

متورطني  م�صوؤولني  ك�صف  بعد 
عمومية  عقارات  على  التنازل  يف 
اطار  يف  لالإ�صتغالل  موجهة 
الرمزي  بالدينار  العامة  املنفعة 
الفاح�ض  الرثاء  اأ�صحاب  لفائدة 
االأولوية  املعطيات  ح�صب 

املتوفرة .
التجاوزات  اأن  بالذكر  جدير 
عملية  �صاحبت  التي  واخلروقات 
للبنايات  الهدم  قرارات  تنفيذ 

واحلظائر  وامل�صتودعات 
الع�صوائية التي �صيدت فوق اأوعية 
رخ�صة  بدون  عمومية  عقارية 
، قد �صاهمت ب�صكل كبري يف  بناء 
االإجتماعية  اجلبهة  غليان  تاأجيج 
املحلية ،رغم توجيهات وتعليمات 
الوالة  و  اجلنوب  لوالة  احلكومة 
خلف  ال�صعي  ب�رضورة   املنتدبني 
خا�صة  الو�صع  تهدئة  واقع  تعزيز 

يف الظرف الراهن .

يتخبط قاطني حي قطع الواد ببلدية 
امل�صاكل  من  جملة  يف  مترنا�صت 
من  ذلك  عن  اأجنر  وما   ، التنموية 
تهدد  باتت   ، �صلبية  انعكا�صات 
التجمعات  �صوب  بالنزوح  غالبيتهم 
 ، املدينة  بو�صط  احل�رضية  ال�صكنية 
ال�صلطات  متاطل  خلفية  على  وذلك 
 ، بان�صغالهم  التكفل  يف  املحلية 
االإنارة  ب�صبكة  دعمهم  يف  املتمثل 
خملفات   من  النت�صالهم  العمومية 

الظالم الدام�ض .
حي  قاطني  من  الع�رضات  اأعرب 
يف   ، مترنا�صت  ببلدية  الواد  قطع 
حديثهم مع »الو�صط » ، عن ا�صتيائهم 
ال�صمت  من  ال�صديدين  وتذمرهم 
ممثليهم  طرف  من  املفهوم  الغري 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  باملجل�ض 
عا�صمة االأهقار ، الذين اأعابوا عليهم 
التمل�ض من الدور املنوط بهم ولعب 
دور املتفرج ، يف وقت يكابد فيه زهاء 
معاناة  املذكور  باحلي  ن�صمة   1700
وذلك   ، الدام�ض  الظالم  يف  العي�ض 
الرئي�صية  �صوارع احلي  افتقار  ب�صبب 
 ، العمومية  االإنارة  ل�صبكة  والفرعية 
م�صبوهة  لوجهة  ناحيتهم  حول  مما 
من  املمنوعات  خمتلف  لرتويج 
خمدرات واأقرا�ض مهلو�صة و كوكايني 
لباعة  ، ف�صال عن االنت�صار املرعب 
الذي   ، املخدر  القورقور  م�رضوب 
وتنتابه  التفكري   عن  �صاربه  يتوقف 
ال  اإجرامية  باأعمال  للقيام  الهلو�صة 
العمدي  كالقتل   ، العقل  يت�صورها 
املنازل  حرمة  انتهاك  و  وال�رضقة 

ي�صيف  الو�صعية  هذه  اأن  حيث   ،
بالغالبية  دفعت  الغا�صبني  حمدثونا 
التجمعات  نحو  بالنزوح  التهديد  اإىل 
ال�صكنية املجاورة االأكرث اأمنا لتفادي 
تعر�صهم ملا �صلف ذكره ، ويف انتظار 
يف  املتمثل   ، مطلبهم  مع  التجاوب 
يف  ميدانية  زيارة  برجمة  �رضورة 
امل�صوؤول  طرف  من  العاجل  القريب 
دومي  التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
حقيقة  على  للوقوف   ، اجلياليل  
واالأمني  االجتماعي  الواقع  تدهور 
باملنا�صفة  ي�صكنها  التي  لناحية   ،
من  هائل  عدد  االأ�صلني  ال�صكان  مع 
لزاما  يبقى   ، االأفارقة  الالجئني 
يف  املخت�صة  االأمنية  امل�صالح  على 
مكافحة االإجرام وحماية املمتلكات 
من  التكثيف   ، واخلا�صة  العامة 
الفرتة  يف  خا�صة  االأمنية  دورياتها 
الليلية لتطهري حي قطع الواد ال�صعبي 
من املنحرفني ، الذين باتوا يفر�صون 
مبجرد  ال�صاكنة  على  للتجول  حظر 

حلول الظالم الدام�ض كل يوم .
م�صوؤولة  م�صادر  ك�صفت  جهتها  من 
من م�صالح البلدية ، اأن االأ�صباب التي 
تقف خلف تاأخر جت�صيد  عملية ربط 
احلي بالكهرباء العمومية ، هي اإدراج  
العمليات االإمنائية من مثل هذا النوع 
 ، بالتجميد  املعنية  امل�صاريع  �صمن 
املنتهجة  التق�صف  �صيا�صة  اإطار  يف 
من طرف حكومة الوزير االأول ، بعد 
اأ�صعار البرتول  يف البور�صات  تهاوي 

العاملية .
�شيخ مدقن 

حا�صي  بلدية   �صهدت 
جنوب  الواقعة  الرمل 
ال�صنوات  والية االأغواط  خالل 
م�صبوقا  غري  االأخرية  تناميا 
الفو�صوية  البنايات  من  للعديد 
للمواطنني  كبري  تذمر  و�صط 
الذين مل ي�صت�صيغوا ما يحدث يف 
بلدتهم من مظاهر م�صوهة ظلت 
ح�صب الكثري منهم حتدث حتت 
التي مل  اأنظار امل�صالح املعنية 

حترك �صاكنا حلد االآن . 
املحلي  لل�صاأن  املتابعني  وقال 
حا�صي  ال�صناعية  باملنطقة 
الرمل باالأغواط ، يف ت�رضيحات 
اأن   ،  « جريدة«الو�صط  مع  لهم 
و  الفو�صوية  البناءات  ت�صييد 
التو�صيعات  منها  باخل�صو�ض 
اأفقدت  التي  الع�صوائية 
باخل�صو�ض حي 5 جويلية الذي 
يعد من اكرب التجمعات ال�صكانية 
بعا�صمة الغاز مظهره اجلمايل مل 
يقت�رض على ما �صوهته ال�صكنات 
االأطراف  املرتامية  الق�صديرية 
اإ�صتفحل  بل   ، هناك  و  هنا 
الوعاءات  نهب  حلد  و�صعها 
الدولة  الأمالك  التابعة  العقارية 
و  العمومية  ال�صاحات  اإكت�صاح  و 
البع�ض  اإ�صتغلها  التي  االأر�صفة 
يف تو�صعة املقاهي و املحالت 
حدائق  اإ�صتحداث  و  التجارية 
وبناء  العمارات،  اأمام  م�صيجة 
�صكنات حماذية ل�صكناتهم بحكم 

اأمام منازلهم ولهم  ال�صاحة  اأنها 
لهم  يحلو  كما  والت�رضف  احلق 
وكرائها  للمغلوب  اإ�صتغاللها  و 
�صكنات   يجدون  ال  من  عليهم 
ور�صات  فتح  و  فيها  ي�صكنون 
رخ�ض  بدون  م�صتودعات  و 
التي  املع�صلة  قانونية،وهي 
من  مطلعة  م�صادر  اأكدت 
موؤ�ص�صة �صونلغاز باأنها تعرقل من 
مهامهم وجتعلهم يف حرج كبري  ــ 
اأمور  عن  التبليغ  �صاعة  ال�صيما 
اإ�صتعجالية،وهي نف�ض االإ�صكالية 
النظافة  عمال  فيها  يقع  التي 
على  اإقدامهم  حني  بالبلدية 
املمتلئة  العمارات  دهاليز  ر�ض 
،و  التي  لها  القذرة  باملياه 
يف  ن�صيبا  كبريا  االأخرى  هي 
اإنت�صار  البيئي و  تلويث املحيط 
الروائح  واإنبعاث  االأو�صاخ 
الكريهة باخل�صو�ض على م�صتوى 
الفردية،ف�صال  ال�صكنات  حي 
�صكان  بع�ض  اإكرتاث  عدم  عن 
ال�صلبية  باالإنعكا�صات  العمارات 
الو�صعية  هذه  عن  الناجمة 
الدهاليز  قاموا بتحويل  بعدما 
غرف  و  خمازن  اإىل  التحتية 
للمبيت الأ�صباب اأرجعت اإىل اأزمة 
طبقا  املدينة  ،وت�صنيف  ال�صكن 
مبنطقة  احلكومية  للمرا�صيم 
خطورة  ذات  �صناعية  ن�صاطات 

كبرية.
�شيخ مدقن     

قررت حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي ، تكليف وزارة الداخلية واجلماعات املحلية  باإيفاد جلنة 
حتقيق لـ 05 وليات جنوبية للتحقيق يف العبث بقرارات هدم البنايات وامل�شتودعات واحلظائر 

الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية عقارية بدون رخ�شة بناء .

للتحقيق يف العبث بقرارات هدم البنايات وامل�شتودعات الفو�شوية 

اأحمد باحلاج 

 جلنــــة حتقيــــــــق لـ05 واليـــــــات
 بجنوب �لبالد قبل نهاية �أكتوبر 

فرياير   24 حي  �صكان  يتخبط 
املعروف بال�صيلي�ض بوالية ورقلة  
، يف جملة من امل�صاكل التقليدية 
اأرقت يومياتهم ب�صبب غياب  التي 
ال�صلطات  من  حقيقية   ارادة 
براثن  من  اإنت�صالهم  يف  املحلية 

التخلف التنموي .
حي  قاطني  من  الع�رضات  عرب   
لبلدية  اإداريا  التابع  ال�صيلي�ض 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف  ورقلة 
»الو�صط » عن ا�صتيائهم وتذمرهم 
ال�صديدين من ال�صمت املطبق من 
مل  التي  املحلية  ال�صلطات  طرف 
تكلف نف�صها عناء البحث عن حلول 
جذرية الإن�صغاالتهم التي جتاوزها 
الزمن ، وتاأتي يف مقدمتها تف�صي 
التي  القذرة  املياه  �صعود  ظاهرة 
ب�صحة  ج�صيمة  اأ�رضارا  اأحلقت 
املواطن خا�صة ما تعلق ب�رضيحة 
اأوليائهم  ا�صتكى  الذين  االأطفال 
من معاناتهم امل�صتمرة مع ل�صعات 
تنغ�ض  باتت  التي  الباعو�ض 
الو�صعية  اأن هذه  ،حيث  يومياتهم 
ح�صبهم  ت�صتدعي  باتت  املزرية 
الديوان  مل�صالح  فورية  تدخالت 
الق�صاء  اأجل  للتطهري من  الوطني 

على النقاط ال�صوداء .
�صدد  فقد  ثانية  جهة  من 
على  املذكور  باحلي  املت�رضرين 
ب�صبكة  احلي  �صوارع  دعم  �رضورة 
اذا  خا�صة   ، العمومية  االإنارة 
الدام�ض  الظالم  �صبح  اأن  علمنا 
انت�صار  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم 
وتعاطي  لرتويج  املنحرفني  
االأفات االجتماعية ، وهو ما اأدخل 
واخلوف  والهلع  الرعب  من  حالة 
الذين  ال�صاكنة  نفو�ض  يف  الكبري 
املتاأزمة  الو�صعية  هذه  األزمتهم 
مبجرد  مب�صاكنهم  اإاللتحاق  اىل 

غروب ال�صم�ض .
�صكان حي  طالب  ذلك  جانب  اإىل 
هام  عدد  يقطنه  الذي  ال�صيلي�ض 
رئي�ض  من   ، الدولة  اإطارات  من 
بورقلة  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض 
بوبكر عزي ب�رضورة برجمة زيارة 
حجم  على   للوقوف  لهم  ميدانية 
خا�صة   ، يكابدونها  التي  املعاناة 
الطرقات  �صبكة  بو�صعية  تعلق  ما 
حالة  يف  املوجودة  الفرعية 
متقدمة من االإهرتاء وهو ما اأحلق 

اأ�رضار ج�صيمة مبركباتهم .
 ويف اإنتظار تدخل جاد من اجلهات 

املعنية للتكفل باملطالب التنموية 
امل�رضوعة يبقى لزاما على قاطني 
الذكر  ال�صالف  ال�صكني  التجمع 
معاي�صة الو�صع املزري الأجل غري 
م�صمى ، يف ظل اعرتاف ال�صلطات 
ب�رضعية مطالب ال�صكان والتحجج 

معها  التجاوب  على  القدرة  بعدم 
تارة مبحدودية االمكانيات املادية 
ال�صلطات  باإلتزام   اأخرى  وتارة 
من  املنتهجة  التق�صف  ب�صيا�صة 

طرف احلكومة .
اأحمد باحلاج 

ل�شيلي�س بورقلة

�ملياه �لقذرة ، �لظالم و�هرت�ء �لطرقات توؤرق �سكان 

حملوا البلدية تبعات �شيا�شة املفا�شلة 

حا�شي الرمل

1700 ن�سمة بحي قطع �لو�د 
بتمرن��ست تغرق يف �لظالم 

تنامي م�ستمر للبنايات �لفو�سوية  
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ومن جهتهم، اأ�سار م�سوؤولو امل�رشوع 
يف  ت�سليمه  املقرر  من  كان  الذين 
اأفريل 2018 اأن التاأخر يعود اإىل عدة 
عوامل مبا يف ذلك ت�رشب املياه يف 
حموالت الهواء والذي ميكن اأن ي�سبب 
اأ�رشارا كبرية ف�سال عن عدم مطابقة 
االأمر   تطلب  مما  التجهيزات  بع�ض 
يف  واال�سطرابات  باأخرى  تعوي�سها 
ت�سليم بع�ض الزيوت ال�رشورية وعدم 
الغاز  حمطات  يف  التلحيم  مطابقة 
اأنه  للوزير  امل�رشوع  م�سوؤولو  واأكد 
وت�سغيله  ال�سطراالأول  ت�سليم  �سيتم 
وال�سطر  املقبل  دي�سمرب   17 يف 
الثاين يف 31 جانفي 2019. و قد مت 
جميع  من  تت�سكل  يقظة  خلية  اإن�ساء 

الور�سة  على  املوجودة  ال�رشكات 
اجلهود  تن�سيق  و  طارئ  اأي  لتفادي 
اإ�سايف و مت ر�سد  تاأخري  اأي  وجتنب 
م�رشوع  الجناز  دج  مليار   32 مبلغ 
 2  ×  223( الكهرباء  توليد  حمطة 
الطلب  لتلبية  اأجل  من  ميغاواط( 
الكهربائية  الطاقة  على  املتزايد 
الأمن  و�سمانا  الغربية  املنطقة  يف 
ومن  للم�سوؤولني.  وفقا  الطاقوي 
جهة اأخرى، اأ�رشف م�سطفى غيتوين 
الواقعة  التجارية  الوكالة  افتتاح  على 
ب�سارع فران�ض فانون، يف اأرزيو والتي 
حظيت بعملية تهيئة بتكلفة 20 مليون 
اجناز  م�رشوع  الوزير  تفقد  كما  دج 
وكالة جتارية اأخرى تقع بحي اإي�سطو 
يف  جت�سيده  اأ�سغال  انطلقت  والذي 
يف  ي�سلم  اأن  على  املن�رشم  فرباير 
قد  الطاقة  وزير  وكان   2019 �سيف 

ا�رشف رفقة وزيرة البيئة و الطاقات 
زرواطي  الزهراء  فاطمة  املتجددة 
على افتتاح الطبعة التا�سعة لل�سالون 

الدويل للطاقات املتجددة و الطاقات 
)اأريا  امل�ستدامة  التنمية  و  النظيفة 

2018(املنتظمة بوهران. 

اأعلن وزير الطاقة ، م�شطفى قيطوين بوهران اأنه �شيتم تد�شني املحطة اجلديدة لتوليد الكهرباء لبلدية بوتليلي�س خالل 
زيارته القادمة اإىل الوالية يف 17 دي�شمرب املقبل حمذرا من اأي تاأخري وخالل زيارة قادته اإىل ذات املحطة منح الوزير موؤ�ش�شة 

خمتلف  بني  اجلهود  تن�شيق  �شرورة  على  قيتوين  األح  كما  م�شوؤوليته  تتحمل  الذي  التاأخر  لتدارك  اأ�شبوع  "كو�شدير" مهلة 
ال�شركات املوجودة يف موقع حمطة توليد الكهرباء التي اأطلقت اأ�شغالها يف 2014 و�شجلت العديد من التاأخري للو�شول اإىل ن�شبة 
تقدم تقدر ب 80 باملائة واأكد الوزير على اأهمية امل�شروع الذي �شيعزز اإنتاج الطاقة الكهربائية يف غرب البالد ويغطي حوايل 

50.000 ن�شمة ، وال �شيما املدينة اجلديدة "اأحمد زبانة" مب�شرغني.

وهران

حاوره م .اأمني .

اأ�سبوع اأم�م كو�سيدار لتدارك ت�أخر 
م�سروع حمطة بوتليلي�س للكهرب�ء

تي�شم�شيلت

ق�شنطينة

م�شتغامن 

ح�شة ال7 اآالف وحدة �شكنية لبلدية عنابة 

بلدية �شيدي غبد العزيز يف جيجل

بلدية بن ياجي�س يف جيجل

النعامة 

�سي�سرع قريب� يف جت�سيد خمطط

 حجز 250 كلغ من ال�سمك غري ال�س�لح لال�ستهالك

غلق 56 حمل جت�ري

وقفة احتج�جية للم�ستفيدين 
الذين تقرر مراجعة ملف�تهم

انت�س�ر غري م�سبوق للكالب 
ال�س�لة يهدد ال�سك�ن 

نالميد الث�نوية اجلديدة 
يط�لبون ب�لنقل املدر�سي 

قط�ع ال�سحة يتدعم بعدد من 
الأطب�ء الأخ�س�ئيني

جتمعت اأمام املدخل الرئي�سي ملقر والية 
العائالت من امل�ستفيدين  عنابة ع�رشات 
�سكنية  وحدة  اآالف    7 ال  ح�سة  �سمن 
خا�سة  ببلدية عنابة ، الذين تقرر مراجعة 
للمطالبة  اال�ستفادة  تاأكيد  قبل  ملفاتهم 

باالإ�رشاع يف معاجلة و�سعياتهم.
التي  االحتجاجية  الوقفة  وتوا�سلت 
متيزت مب�ساركة وا�سعة للن�ساء ملدة عدة 
�ساعات، طالب خاللها املحتجون مبقابلة 
ان�سغاالتهم  مبا�رشة  وتبليغه  الوالية  واىل 
لهم  قدمت  التي  بالوعود  اخلا�سة 
اأ�رشع  يف  و�سعياتهم  مبعاجلة  واملتعلقة 

االآجال، كما �رشح به عديد املحتجني.
قد  مزهود،  توفيق  الوالية،  واىل  وكان 
كبري  بعدد  اجلاري  اأكتوبر   3 يف  اجتمع 
مراجعة  ب�ساأنها  تقرر  التي  العائالت  من 
ملفات ا�ستفادتها و ذلك بقاعة املداوالت 
لهم  اأكد  و  عنابة  لوالية  ال�سعبي  للمجل�ض 
وقتها ال�رشوع يف درا�سة حاالت املراجعة 
القرعة  عمليات  اإجراء  من  االنتهاء  فور 
عنابة  ببلدية  �سكنيا  حيا   28 �سملت  التي 

عليه  ين�ض  ما  وفق   ، العملية  اإمتام  و 
فاإن  لالإ�سارة،  �سفافية.  بكل  و  القانون 
ا�ستمارات خا�سة  لها  2867 عائلة �سلمت 
هذه  �سمن  ا�ستفادتها  ملفات  مبراجعة 
اأحقية  التي تثبت  الوثائق  احل�سة وتقدمي 
اال�ستفادة من ال�سكن العمومي االإيجاري، 
و  الرتقية  ديوان  م�سالح  ذكرته  ما  ح�سب 
الت�سيري العقاري ومت يف اإطار هذه احل�سة 
التي ت�سمل 7 اآالف وحدة �سكنية عمومية 
اإيجارية موجهة لطالبي ال�سكن امل�سجلني 
ببلدية عنابة ، توزيع اأكرث من 2200 وحدة 
باملدينة  وذلك  مل�ستحقيها  وت�سليمها  
�سيتوا�سل  فيما  الري�ض  ذراع  اجلديدة 
ت�سليم باقي احل�سة وفقا لربنامج م�سطر 
اجلارية  ال�سنة  "نهاية  غاية  اإىل  ميتد 
)2018("، ح�سب ذات امل�سدر ومت ال�رشوع 
القرعة  باإجراء  احل�سة  هذه  توزيع  يف 
وفق  وذلك  ال�سقة  رقم  و  العمارة  لتحديد 
روزنامة �سملت 28 حيا ببلدية عنابة كانت 
ح�سب  املا�سي،  اخلمي�ض  يوم  اآخرها 

م�سالح ديوان الرتقية والت�سيري العقاري.

عبد  �سيدي  بلدية  �سكان   عرب 
االنت�سار  من  تذمرهم  عن  العزيز 
التي  ال�سالة  للكالب  الف�سيع 
فر�ست  حالتي الطوارىء والتجوال 
املدينة  واأزقة   اأحياء  اأغلب  يف 
على غرار حي تيمديوان وبولع�سل 
ال�سعيد وقدور عبد النور وبوروي�ض 
ابراهيم  ، هاته امل�سكلة باتت توؤرق 
يومياتهم نظرا للخطر الكبريالذي 
قد ت�سكله على �سالماتهم و�سالمة 
خا�سة  �سواء  حد  على  -اينائهم 

وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتات  يف 
خالية  �سبه  ال�سوارع  تكون   اأين 
املركبات،   وحركة  ال�سكان  من 
االأحياء  قاطني  بع�ض  طالب  فيما 
تدخل  ب�رشورة  اآنفا  املذكورة 
يف  واالإ�رشاع  املحلية   ال�سلطات 
اأو  عليها  للق�ساء  حمالت  تنظيم 
البلدية  اإقليم  من  نهائيا  طردها 
تفاديا الأي مكروه قد ي�سيب املارة 

خا�سة التالميذ ال�سغارمنهم .
 ر�شيد هزيل

اجلديدة  الثانوية  تالميذ  اأ�ستكى   
انعدام  من  ياجي�ض  بن  دريعة  ببلدية 
على  اأرغمهم  الذي  املدر�سي  النقل 
قطع م�سافات كبرية م�سيا على االأقدام 
الدرا�سة  مبقاعد  االلتجاق  اأجل  من 
بحكم اأن هذه الثانوية  تبعد كثريا عن 
را�ض  مثل  بها  يقطنون  التي  املناطق 
هاته   ، وال�سوف  و�سيدا  ولع�سا�ض  البو 
مردودهم  على  �سلبا  اأثرت  املعاناة  
يف  يفكر  بع�سهم   وجعلت  الدرا�سي  

يف  البقاء  اأو  املهنية   للحياة  التوجه 
وللتكفل  للطالبات،   بالن�سبة  البيت 
الو�سية  اجلهات  طالوا  بان�سغاالتهم 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  راأ�سها  وعلى 
البلدي بتوفري  و�سائل النقل املدر�سي  
لكون  معظم �سائقي  حافالت اخلوا�ض  
على خط جيجل وبني ياجي�ض يرف�سون  
الو�سول اىل امل�ساتب املذكورة   نظرا 

للت�ساري�ض اجلبلية الوعرة . 
ر�شيد هزيل

"اأحمد  اال�ست�سفائيتان  املوؤ�س�ستان  تعززت 
بعني  بو�سياف"  حممد  و"  بالنعامة  قادري" 
ال�سفراء موؤخرا بعدد من االأطباء االأخ�سائيني 
الطبية  اخلدمات  حت�سني  اإطار  يف  اجلدد 
مديرية  لدى  علم  ح�سبما  للمر�سى  املقدمة 
ال�سحة وال�سكان للوالية. و تدعم امل�ست�سفيان 

اأمرا�ض  يف  اأخ�سائيني  اأطباء  ع�رشة  بتن�سيب 
الكيميائي  والعالج  الكلى  و  ال�رشايني  و  القلب 
اإىل  اإ�سافة  االأطفال  وطب  و  الدم  واأمرا�ض 
و  االأذن  و  االأنف  واأمرا�ض  الداخلي  الطب 
واالأمرا�ض  التنف�سي  اجلهاز  وكذا  احلنجرة 

ال�سدرية وفق نف�ض امل�سدر.

باالن�سغاالت  للتكفل  خا�ض  عمل 
بوالية  للمواطنني  التنموية 
عنه  اأعلن  ح�سبما  تي�سم�سيلت، 
العفاين  �سالح  واأو�سح  الوايل، 
باالأ�رشة  جمعه  لقاء  خالل 
"هذا  اأن  املحلية  االإعالمية 
املخطط الذي �سي�رشع يف تنفيذه 
خالل االأيام القليلة املقبلة ي�سمل 
كامل  عرب  ميدانية  بزيارة  القيام 
الوقوف  بغر�ض  الوالية   بلديات 

امل�ساريع  اجناز  وترية  على 
التنموية وكذا اال�ستماع عن قرب 
الن�سغاالت املواطنني ذات ال�سلة 

بالتنمية املحلية".
غري  املخطط  "هذا  باأن  واأفاد 
كذلك  يت�سمن  زمنيا  املحدد 
املواطنني  بان�سغاالت  التكفل 
ال�سكن  منها  املجاالت  �ستى  يف 
الريفية  والكهرباء  بالغاز  والربط 
اال�ستثمارات  ت�سجيع  جانب  اإىل 

خللق  الرامية  اجلدية  اخلا�سة 
الرثوة"ومن جهة اأخرى دعا نف�ض 
امل�سوؤول و�سائل االإعالم املحلية 
باملو�سوعية  التحلي  �رشورة  اإىل 
ال�سلة  ذات  املوا�سيع  تناول  يف 
التنموية،  املواطنني  بان�سغاالت 
الوالئية  "ال�سلطات  باأن  م�سيفا 
ال�سحافة  تكون  الن  �ست�سعى 
يف  لها  دائما  �رشيكا  املحلية 

التنمية".

بع�ض  ان�سغال  وبخ�سو�ض 
مرا�سلي ال�سحف بالوالية املتعلق 
باملنطقة  لل�سحافة  دار  باإن�ساء 
بهذا  بالتكفل  العفاين  ال�سيد  وعد 
واأكد  االآجال  اأقرب  يف  االن�سغال 
التن�سيقي  العمل  اأهمية  على 
اإذاعة  بني  ما  يتم  اأن  ينبغي  الذي 
واملرا�سلني  اجلهوية  تي�سم�سيلت 
ال�سحفيني يف جمال اإطالق منتدى 

اإذاعي يعنى بالتنمية املحلية.

ال�سمك غري  من  كلغ   242  مت حجز 
مدينة  بو�سط  لال�ستهالك  ال�سالح 
خلية  من  علم  ما  ح�سب  ق�سنطينة 
االإعالم و االت�سال باالأمن الوالئي،و 
حجز  مت  باأنه  امل�سدر  ذات  اأو�سح 

التحاليل  ك�سفت  الذي  ال�سمك  هذا 
منه  عينات  على  بها  القيام  مت  التي 
عدم �سالحيته لال�ستهالك يف حملني 
جتاريني يف اأحد اأ�سواق و�سط مدينة 
ق�سنطينة مردفا باأنه مت فتح حتقيق 

هذه  م�سدر  عن  الك�سف  اأجل  من 
و مت  امل�سوؤوليات.  و حتديد  ال�سلعة 
بني  باال�سرتاك  العملية  بهذه  القيام 
مديرية التجارة و امل�سالح البيطرية 
الفالحية ح�سب  امل�سالح  مديرية  و 

اإىل  م�سريا  امل�سدر  ذات  اأ�سافه  ما 
اأنه مت اإتالف كمية ال�سمك املحجوزة 
)165 كلغ من ال�سمك االأزرق و 86 كلغ 
امل�سالح  طرف  من  ال�سبوط(  من 

املعنية.

العامة  ال�رشطة  فرق  قامت 
والية  الأمن  التابعة  والتنظيم 
�سبتمرب  �سهر  خالل  م�ستغامن 
جتاري  حمل   56 بغلق  املا�سي 
علم  ح�سبما  االخت�سا�ض  باإقليم 

من هذا ال�سلك االأمني.
م�سالح  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
مراقبة  مهام  اإطار  ويف  ال�رشطة 

االأن�سطة التجارية امل�سنفة وغري 
قامت  احلرة  واملهن  امل�سنفة 
ال�سهر املا�سي ب 131 تدخل مت 
خاللها رفع 10 خمالفات واقرتاح 
جتاري  حمل   60 من  اأزيد  غلق 
ملدة  االإداري  الغلق  تنفيذ  ومت 
كل حالة  �سهرين ح�سب  اأو  �سهر 
بحق 56 حمل جتاري ملخالفتها 

والقرارات  التنظيمية  ال�رشوط 
الن�ساطات  ملمار�سة  االإدارية 

التجارية ال 
ال�سجل  يف  القيد  عدم  �سيما 
الن�ساط  وتغيري  التجاري 
والطرقات  االأر�سفة  وا�ستغالل 
واخلدمات  ال�سلع  لعر�ض 
املقاهي  طرف  من  وخ�سو�سا 

ذات  قامت  للتذكري  واملطاعم  
اال�سطياف  مو�سم  خالل  الفرق 
اأوت(  و  جويلية  جوان  )�سهر 
مت  جتاري  حمل   541 مبراقبة 
خاللها رفع 377 خمالفة واقرتاح 
الغلق االإداري ل 350 حمل جتاري 
 176 بحق  الغلق  قرار  وتنفيذ 

منها، كما متت االإ�سارة اإليه.
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دويلة غزة وكانتونات ال�ضفة!
عماد اأبو عواد 

دوؤوبة  حماوالت  �أّن  �رّس�  لي�س 
جتري �الآن من �أجل ت�ضفية �لق�ضية 
�لفل�ضطينية، وما ت�ضارع �الأحد�ث 
يف �لفرتة �الأخرية، �إاّل تاأكيد على 
طط، قد يبدو للم�ضاهد  تنفيذ مخُ
�إاّل  عهد،  حديث  باأّنه  بعد  عن 
�أّن  ي�ؤكد  �الأر�س،  على  �ل��قع  �أّن 
جمريات �الأحد�ث و�إن كانت تاأتي 
يف �إطار �إد�رة �ل�رس�ع �إ�رس�ئيليا، 
»�إ�رس�ئيل«  �ضعت  و�قٌع  ولكّنها 

لل��ض�ل �إليه.
وهنا ال بّد من ��ضتح�ضار �ل�ضل�ك 
�لت�قيع  بعد  ما  �الإ�رس�ئيلي، 
�أو�ضل�،  �تفاق  على  مبا�رسة 
دولة  تك�ن  �أن  على  ن�ّس  و�لذي 
�لغربية  �ل�ضفة  يف  فل�ضطينية، 
يف  �ال�ضتيطان  �أّن  مبعنى  وغزة، 
عمليا  �ملنتهي  �ضيك�ن  �ل�ضفة، 
�ملفاجئة،  لتك�ن  �التفاق،  وفق 
�أّن  �لفل�ضطيني،  للجانب  بالن�ضبة 
وترية  �أخذ  �ال�ضتيطاين  �لت��ضع 

�لتز�يد و�لت�ضارع.
»ج«  �ملنطقة  ��ضتثناء  �أّن  ورمبا 

�ل�ضيادة  من  �لغربية  �ل�ضفة  يف 
�لفل�ضطينية، وتركها حتت �ل�ضيادة 
�الإ�رس�ئيلية، رغم �أّنها تخُ�ضكل %60 
تكفي  كانت  �لغربية،  �ل�ضفة  من 
�لطرف  جّدية  عدم  �إىل  للإ�ضارة 
�التفاق،  تنفيذ  يف  �الإ�رس�ئيلي 
�أّن  على  كافياً  دليًل  كانت  ولرمبا 
حتديد�ً،  �ملنطقة  تلك  �جتز�ء 
وت�ضمح  جغر�فيا  تت���ضل  و�لتي 
للحتلل بالت��ضع فيها وب�ضه�لة، 
يف  �ال�ضتيطان  دولة  �أّن  على 

�ل�ضفة، باقية و�ضتتمدد.
�إليه  و�ضلت  ما  �إىل  بالع�دة 
ظل  ويف  م�ؤخر�ً،  �الأو�ضاع 
�أو  �لفل�ضطيني،  �النق�ضام 
�ل�ضيا�ضة  كانت  وبدونه،  لرمبا 
لل��ض�ل  �ضتق�دنا  �الإ�رس�ئيلية، 
�ل�ضل�ك  وكان  �ملحطة،  هذه  �إىل 
من  �أعطى  و�لذي  �لفل�ضطيني، 
�لط�يلة  �لتفاو�س  م�ضرية  خلل 
ه�  للت��ضع،  لل�ضتيطان  �رسياناً 
�أبيب«،  »تل  ملنح  �ضبباً  �الآخر 
على  �ل��قع  جت�ضيد  على  �لقدرة 
يخُحاك  ما  قر�ءة  كن  ويخُ ماهّيته. 
خلل  من  �لفل�ضطينية،  للق�ضية 

هذ� �ل�ضل�ك، باأّننا بتنا نتجه نح� 
حيث  وتقزيها،  �لق�ضية  ق�ضم 
�الأر�س،  �ل�قائع على  بات فر�س 
مرغ�ب  غري  رمّبا  باجتاه  يق�د 
يف  �لفل�ضطينية،  �لغالبية  لدى 
�ل�ضفة �لغربية وغزة. وباتت تل�ح 
يف �الأفق دويلة فل�ضطينية يف غزة، 
�أن  دون  ذ�تها،  م�ض�ؤولية  تتحمل 
يك�ن لها �رتباط بال�ضفة �لغربية، 
�لتي  فغزة  �حلايل،  �لت�ض�ر  وفق 
تتعر�س  ز�لت  وال  ح��رست، 
ل�ضغط مه�ول، يخُر�د لها �أن تلملم 
خليار  تلجاأ  و�أن  بنف�ضها،  �ضعثها 
للتخفيف  �الأحادية،  �ملحادثات 
ولتحميل  �حل�ضار،  حّدة  من 
�ملقاومة فيها كافة �الأعباء، �الأمر 
�لهّم  تتحمل  منها،  �ضيجعل  �لذي 
�لعام، وحينها �ضتك�ن �أكرث �ضبطاً 
�الأهم  �ملعادلة  وهي  ل�ضلحها، 
�لدويلة  هذه  للحتلل.  بالن�ضبة 
تخُعاين  �أن  لها  يخُر�د  وخُجدت،  �إن 
غزة،  يف  �ملقيمني  هّم  بتحّمل 
مبزيد  لها،  نح  يخُ ما  كّل  وربط 
�إعطاء  �لنف�س، مبعنى  �ضبط  من 
لتخُ�ضبح  عليها،  تخ�ضى  ما  غزة 

للنف�س، و�أكرث حر�ضاً  �أكرث �ضبطاً 
�الحتلل  ي�ضتطع  مل  هدوٍء  على 
حتقيقه يف ظل ح�ضار ظامل على 
نت�ضاءل  �أن  يجب  نا  وهخُ �لقطاع، 
كفل�ضطينيني، �أل�ضنا �ضبباً يف ذلك، 
�النق�ضام،  من  جزء�ً  نكن  و�أمل 
و�حل�ضار �ملفرو�س على �أكرث من 
�ألف فل�ضطيني.  ملي�ن وثمامنائة 
�ل�ضاحة  �ضتبقى  �ل�ضفة  فيما 
فيها  �ضيتمدد  و�لتي  �الأهم، 
�رسطان �ال�ضتيطان دون معيقات 
�إىل  تق�ضيمها  فمخطط  كبرية، 
بات  نف�ضها،  تخُدير  كانت�نات 
�لر�جح لدى �الحتلل، وما ت�ضارع 
�ال�ضتيطان، وفر�س �لق��نني �لتي 
�ضبه  �مل�ضت�طنات  من  جتعل 
م�ؤ�رس�ت،  �إاّل  �إ�رس�ئيلية،  مدٍن 
دولة  ال  �أن  حقيقة  باجتاه  تدفع 
�أو  �لغربية،  �ل�ضفة  يف  فل�ضطينية 
�ل�ضفة  تك�ن  لن  �أخرى،  بكلمات 
جزء�ً من �أي تفاهمات م�ضتقبلية، 
دولة،  �لفل�ضطينيني  تخُعطي  قد 
مرجٌح  �ل�ضفة  �أجز�ء  بع�س  ولكّن 

الأن يك�ن �ضمن �التفاق.
بع�ضاً  ن�ضتنتج  �أن  لنا  كن  ويخُ

غزة  دويلة  خطة،  ع��ئد  من 
�الحتلل  على  �ل�ضفة  وكانت�نات 
يف  يرى  بات  و�لذي  �الإ�رس�ئيلي، 
�الأقل  على  �حلالية،  �لظروف 
�لقريب،  �لتكتيكي  �مل�ضت�ى  على 
مكا�ضَب  لتحقيق  م��تية  باأّنها 
على  �أوالً:  يف:  تتجلى  كبرية، 
�ضت�ضتطيع  �ل�ضيا�ضي،  �مل�ضت�ى 
ال  باأن  طرحها  تق�ية  »�إ�رس�ئيل« 
�حلديث  كن  يخُ فل�ضطيني،  ج�ضم 
ن�ضج  على  قدرتها  ظل  يف  معه، 
تفاهمات منف�ضلة يف غزة، -وهنا 
ال تتحمل غزة �مل�ض�ؤولية، وبالتايل 
فاإن بع�س �لدول �لتي ت�ضغط على 
»�إ�رس�ئيل« يف �ضبيل حّل �لدولتني، 
فر�ضة  �أمامها  »�إ�رس�ئيل«  �ضتجد 
�لفل�ضطينية،  �لرو�ية  تبديد 
و�ضلت  ما  �لفل�ضطينيني  وحتميل 
�ل�ضفة  كانت  و�إن  �الأو�ضاع،  �إليه 
ت�ضهد  مل  �أو�ضل�  ومنذ  �لغربية، 
على  ثانياً:  لل�ضتيطان.  ت�قفاً 
تلك  تق�د  قد  �الأمني،  �مل�ضت�ى 
�لهدوء  من  لن�ع  �لتفاهمات، 
قطاع  مع  �جلن�بية،  �ل�ضاحة  يف 
�ضتدفع  و�لذي  �لهدوء  هذ�  غزة، 

يعني  له،  مقابًل  ثمناً  �أبيب«  »تل 
على  �أكرب  ب�ضكل  للتفرغ  قدرتها 
�أخرى،  �أمنية  حتديات  م��جهة 
�ض��ًء يف �ل�ضفة �لغربية �أو �جلبهة 
�الأر�س،  على  ثالثاً:  �ل�ضمالية. 
�ال�ضتيطان  من  �ملزيد  �ضيك�ن 
على  �ليه�دية  �له�ية  وفر�س 
�الأكرث  �مل�رسوع  ه�  �لقد�س، 
�الإ�رس�ئيلي، و�لذي  لليمني  �أهمية 
�ل�ضم  معادلة  فر�س  �ضيبد�أ 
كانت�نات  و�إبقاء  للم�ضت�طنات، 
�حلكم  حتت  �لغربية  �ل�ضفة 
�لتفكري  ولرمبا  �لفل�ضطيني، 
ر�أت  �إن  م�ضتقبًل،  �ضّمها  يف 
�أكرث حتقيقاً  ذلك،  »�إ�رس�ئيل« يف 
للأمن، و�أجدى للطرح �ل�ضيا�ضي. 
�إىل  كفل�ضطينيني  نخُقاد  ختاماً 
ولكّن  جميعاً،  نرغبه  ل�ضنا  مربع 
فقد  فيه،  �الأكرب  �لدور  لها  يدنا 
وبتنا  بع�ضنا،  وحا�رسنا  �نق�ضمنا 
على مربع �نق�ضام �ضيا�ضي يخُ�ضاف 
لذلك �جلغر�يف، وبتنا نقرتب من 
ب�ضكل  �أحلانه  مّنا  كل  يعزف  �أن 
حالنا  ما  �أدري  ول�ضت  منفرد، 

بعدها.

د. عدنان اأبو عامر

�مليد�ين  �ل��ضع  �ضخ�نة  تزد�د 
يف قطاع غزة، وعلى حدودها، 
�الأخرية،  �جلمعة  يف  �ضيما  ال 
من  �أكرث  وترية  �ضهدت  �لتي 
�جلمع  �أيام  من  �ضابقاتها 
�جلانبني  يذّكر  مبا  �ملا�ضية، 
بامل�ضري�ت �لتي �ضهدتها حدود 
غزة يف مرحلة ما قبل جمزرة 

14 ماي�/ �أيار.
ر�فق  �أنه  �الأمر  يف  �جلديد 
�مليد�نية  �ل�ضخ�نة  هذه 
�إ�رس�ئيلية  ت�رسيحات  �ضدور 
نافذة،  �ضيا�ضية  م�ضت�يات  من 

حتذر من �إمكانية �نزالق �الأم�ر 
�للرجعة،  خط  �إىل  �لعملياتية 
ال �ضيما و�أن �مل��قف �ل�ضيا�ضية 
عن  �ضدرت  �لتي  و�لتهديد�ت 
ووزير  نتنياه�  �حلك�مة  رئي�س 
�الأم�ر  باأن  ليربمان،  �حلرب 
��ضتحقاق  من  تقرتب  باتت 
�ل�ضاملة،  �لع�ضكرية  �مل��جهة 
قا�ضمة  �رسبة  وت�جيه 

للمقاومة.
�لذي  �ملرة،  هذه  نتنياه�  بد� 
كان بعيد� عن حالة �ال�ضتقطاب 
�لد�خلي بني وزر�ئه، �أكرث حدة 
منهم يف �إ�ضد�ر تهديد�ته، حني 
قال حرفياً �إن »حما�س مل تفهم 

�إذ� مل  �إنهم  �لتي تق�ل  �لر�ضالة 
ي�قف�� �لهجمات و�الحتجاجات 
ف�ضيتم �إيقافهم بطريقة �أخرى، 
جد�،  وم�ؤملا  م�ؤملا،  و�ضيك�ن 
و�إننا قريب�ن جد� من ن�ع �آخر 
هناك  و�ضيك�ن  �لت�رسف،  من 
كان  و�إذ�  للغاية،  ق�ية  �رسبات 

لديهم وعي ف�ضيت�قف�ن«.
»�ل�قت  �أن  ليربمان  �أعلن  فيما 
قد حان لت�جيه �أق�ضى �ل�رسبات 
مع  غزة،  قطاع  يف  حلما�س 
�خليار�ت  كل  ��ضتنفاد  �رسورة 
قبل �لذهاب حلرب و��ضعة، الأنه 
على  �مل�ضري�ت  من  �أ�ضهر  بعد 
�لبال�نات  و�إطلق  غزة،  حدود 

�مل�ضت�طنات،  جتاه  �حلارقة 
جميع  ��ضتنفدت  �إ�رس�ئيل  فاإن 
نقطة  وو�ضلت  خيار�تها، 
�ل�قت ل�رسب  �للع�دة، وحان 

حكام غزة باأق�ضى �رسبة«.
تعترب  �لت�رسيحات  هذه  لعل 
�أق�ى  عن  �ل�ضادرة  �الأق�ى 
رجلني يف �حلك�مة �الإ�رس�ئيلية 
منذ فرتة ط�يلة، وه� ما يعني 
مل  �لد�خلية  �ملز�ودة  حالة  �أن 
�أحد� من رجاالت  ت�ضتثني  تعد 
من  يزيد  مما  �حلك�مة، 
م��جهة  �إىل  �لذهاب  ماطر 
بالتز�من مع  ع�ضكرية يف غزة، 
�إىل  ييل  بات  ع�ضكري  حر�ك 

�ملتظاهرين  �أكرث مع  �خل�ض�نة 
�لفل�ضطينيني، كما جتلّى يف ي�م 

�جلمعة �الأخرية.
ع�ضية  بتنا  �أننا  يعني  ال  هذ� 
و��ضعة  ع�ضكرية  عملية  تنفيذ 
قد  ذ�ته  �ل�قت  ويف  غزة،  يف 
يف  �الأحد�ث  وترية  تبقى  ال 
ورد  �لفعل  من  �مل�ضت�ى  ذ�ت 
�الحتلل  يلجاأ  رمبا  بل  �لفعل، 
من  �ملزيد  �إىل  �الإ�رس�ئيلي 
�لفل�ضطينيني،  مع  �حلبل  �ضد 
تخ�يفية  ر�ضائل  الإر�ضال  �ض��ء 
ل�ج�د  يك�ن  ورمبا  �أكرث، 
�أو�ضاط  يف  متز�يدة  قناعات 
�مل�ضت�ى �ل�ضيا�ضي �الإ�رس�ئيلي 

غزة  حدود  على  �الأحد�ث  �أن 
باتت تزيد من �خلناق �أكرث على 
ي�جه�ن  �لذين  �مل�ضت�طنني، 
نح�  وي�رسة  ينة  �تهاماتهم 
�مل�ضهد  يف  يبقى  �حلك�مة. 
م�قف  �الإ�رس�ئيلي  �ل�ضيا�ضي 
ممثلة  �لع�ضكرية  �مل�ؤ�ض�ضة 
�الأمنية  و�الأجهزة  باجلي�س 
�لت�ضجع  ذ�ت  تبدي  ال  �لتي 
�أو  �مل��جهة،  تلك  �إىل  للذهاب 
على �الأقل رفع وترية �لرد على 
خ�ضية  �حلا�ضلة،  �مل�ضري�ت 
�الأحد�ث مل��جهة  تدحرج  من 
مرغ�بة،  ز�لت غري  ما  و��ضعة، 

حتى كتابة هذه �ل�ضط�ر.

ال�ضا�ضة الإ�ضرائيليون ولي�س الع�ضكر يرفعون تهديداتهم �ضد غزة
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مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني 
بطلب من/ ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .

ال�ساكن ب / �سارع عي�ساوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�ستاذ را�سدي حممد املح�رض الق�سائي الكائن مكتبه بالقليعة 
. بناء على  قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�سور جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 

2018/11/05 على ال�ساعة : احلادية ع�رض �سباحا امام حمكمة القليعة .
 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . ح�سب عقد البيع : قطعة ار�ض ذات طبيعة جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة 
احل�رضية احلي ال�رضقي بلدية بوا�سماعيل والية تيبازة تقدر م�ساحتها ب واحد ار و ثالثني �سنتيار ) 1 ار و 30 �ض ( ت�سكل جمموعة 
ملكية رقم اربعة و خم�سون ) 54 ( ق�سمة م�ساحتها رقم خم�سة ) 05 ( من املخطط العام مل�سح االرا�سي كما ان هذه االموال العقارية 

متتد و ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ستثناء و ال حتفظ  . 
ح�سب املعاينة امليدانية : قطعة ار�ض فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�ض + ط + 1 + �سطح ( ، كائنة بخمي�ستي ، بلدية خمي�ستي 

، دائرة بوا�سماعيل والية تيبازة ، تقدر م�ساحتها االجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت االر�ض : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�ض، امل�ساحة املبنية تقدر.)110.00 م² (

الطابق االر�سي : يتكون من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة املبنية .)120.00 م² (
الطابق االول : يتكون من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة املبنية تقدر .)120.00 م² (

ال�سطح امل�ستعمل : يتكون من غرفة ) مغ�سلة ( و �سطح . امل�ساحة املبنية تقدر )40.00م² (
 ب�سعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك جلل�سة املوؤجلة ليوم 2018/11/05 
على ال�ساعة : احلادية ع�رض �سباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رضوط ان يت�سل 

 املح�ضر الق�ضائي .مبكتبنا نحن املح�رض الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة

ANEP N°: 831001 الو�ضط:2018/10/17

الو�ضط:2018/10/17الو�ضط:2018/10/17الو�ضط:2018/10/17

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س 
ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�ض جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح بوعكوير اجلزائر .   

�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد 
، ابت�سام و مرمي .

يف  القليعة  مبحكمة  ال�سبط  باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رضوط  قائمة  على  بناء  و 
على   2018/10/29 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�سة  عن  نعلن   2017/21 رقم  حتت   2017/10/10
ال�ساعة احلادية ع�رض �سباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�ض تقع بقرية الرحمانية 
املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رضون ار وت�سعني �سنتيار2.390 
اربعة  اىل  مق�سم  ار�سي  طابق  جمرد  من  مكونة  بناية  عيلها  م�سيد  اكرب  ملكية  من  منف�سلة  م² 
طريق  ال�سمال:  من   : التايل  النحو  على  وهي حمدودة  وبئر   ، حو�ض  مرحا�ض   ، حمام   ، غرف 
والئي .من اجلنوب : ممر عر�سه05م.من ال�رضق:باقي امللكية .من الغرب: طريق ، ب�سعر افتتاحي 
باأمانة �سبط  او  الق�سائي  االت�سال مبكتب املح�رض  االمر  يهمه  لكل من  و  دج   20.560.000،00

حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رضوط البيع . 
   املح�ضر الق�ضائي .  

الو�ضط:2018/10/17

2018/11/06
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"�إن  كلمته:  يف  �لغامن  وقال 
�ل�شعب  يرفع  �أن  ينتظرون  من 
�لفل�شطيني خرقة بي�شاء، نقول 
�أبد�"،  يح�شل  لن  ذلك  �إن  لهم 
�إبلي�س  ع�شم  "هذ�  م�شيفا: 
باجلنة"وتابع: " منذ �أكرث من 50 
غ�شن  �لفل�شطيني  يرفع  عاًما 
�ل�شو�ريخ  فتجاوبه  زيتون، 
يرفع  وعندما  �لهاون،  ومد�فع 
�لآلية  �لبندقيات  تتلقاه  حجًر�، 

باأزيزها �ملقزز".
عرب  "�لفل�شطيني  و�أ�شاف: 
وعاره  �ملحتل  لعنة  عاًما   70
وعورته وعو�ره، و�أنا �أقول لكم 
فل�شطيني  ماأمت  كل  مقابل  �إنه 
�شهيد  ومقابل  �أعر��س،  ع�رشة 
فل�شطيني ع�رشة ر�شع، ومقابل 
�ألف �رشخة  كل طلقة ر�شا�س 
و�أغنية وق�شيدة وحكاية ولفتة، 

وهذه جردة ح�شابنا �لأخالقية 
و�خت�شار"  بب�شاطة  و�ملبدئية 
برملانيي  �لغامن  وطالب 

�لردع  �أدو�ت  بتفعيل  �لعامل 
يتعلق  فيما  �لرف�س  وخطاب 
"�لإ�رش�ئيلية"  باملمار�شات 

�لذين  �لفل�شطينيني  جتاه 
من�شفة  غري  معادلة  يعي�شون 

ومفارقة غري مفهومة. 
و��شتعر�س رئي�س جمل�س �لأمة 
�لكويتي يف كلمته �لتدهور �لذي 
�لفل�شطيني  �مللف  على  طر�أ 
�ملا�شية  �ل�شتة  �لأ�شهر  خالل 
قبل  �جتماعنا  "منذ  قائاًل: 
حدث  ماذ�  هنا،  �أ�شهر  �شتة 
هل  �لق�شية؟  هذه  �شعيد  على 
وتقدم؟  حل  دون  بقيت  فقط 
لكن  نعم،  �أقول  �أن  �أمتنى  كنت 
�أ�شهر هو  ما حدث خالل �شتة 
و�لتغيري  �لتدهور  من  مزيد 
�ملوؤ�ش�س  و�لنتهاك  �مل�شتمر 
و�ملتعمد"وحظيت كلمة �لغامن 
و�شفق  �حل�شور  من  برتحيب 
�لوفد  غادر  بينما  �جلمع،  له 

�لإ�رش�ئيلي متجهما.

�ألقى رئي�س جمل�س �الأمة �لكويتي، مرزوق علي �لغامن، �أم�س �الثنني، كلمة نارية �أمام 
�جلمعية �لعامة لالحتاد �لربملاين �لدويل يف جنيف، ندد فيها باالنتهاكات �لتي متار�سها 

�ل�سلطات "�الإ�سر�ئيلية" بحق �ل�سعب �لفل�سطيني، ما �أثار غ�سب �لوفد "�الإ�سر�ئيلي" 
�مل�سارك يف �أعمال �جلمعية.

من ينتظر رفع �لفل�سطينيني خرقة بي�ساء فـ"ع�سم �إبلي�س يف �جلنة"

كلمة نارية لرئي�س جمل�س الأمة الكويتي تثري غ�سب "اإ�سرائيل"

218 �سهيدا ب�سجون "اإ�سرائيل" منذ عام 1967

ا�ستمرار عمليات التفتي�س ب�سويكة بحثا عن الفدائي اأ�سرف نعالوة

الأ�سري خ�سر عدنان يدخل يومه الـ45 يف اإ�سرابه عن الطعام

�حلركة  قّدمت  1967م  �لعام  يف 
�لفل�شطينية �لأ�شرية �أول �شهيد من 
عائلة "�لنويري" يف قطاع غزة، �إذ 
قو�ت  من  �ملبا�رش  للقتل  تعر�س 
مبا�رشة،  �عتقاله  عقب  �لحتالل 
و��شتمرت قافلة �ل�شهد�ء �لأ�رشى 
تتو��شل وتت�شاعد حتى �رتقى قبل 
�أيام �ل�شهيد �لأ�شري و�شام �شاللدة، 

لي�شل عددهم �إىل 218.

�سهد�ء هذ�  �أ�سرى   4
�لعام

�ملن�رشم  �جلمعة  يوم  ففي 
�لأ�شري  نادي  �أعلن   ،)10-12(
�لأ�شري  ��شت�شهاد  �لفل�شطيني، 
�شاللدة  نايف  �ملجيد  عبد  و�شام 
يف  �شعري  بلدة  من  عاماً(   28(
�ملحتلة،  �ل�شفة  جنوب  �خلليل، 
ظروف  عن  معلومات  توفر  دون 

��شت�شهاده.
له:  بيان  يف  �لأ�شري  نادي  وقال 
حول  �للحظة  حتى  معلومات  "ل 
يف  �شاللدة  ��شت�شهاد  ظروف 

م�شري�ً  �لرملة"،  "�أيلون"  معتقل 
عام  منذ  معتقل  �لأ�شري  �أن  �إىل 
�لفعلي  بال�ّشجن  وحمكوم   ،2015
ثالًثا،  منها  ق�شى  �شنو�ت  �شبع 

وهو متزوج و�أٌب لأربعة �أبناء.
قو�ت  �أن  �لأ�شري  نادي  و�أكد 
�لأ�شري  عائلة  �أبلغت  �لحتالل 
�أي  دون  ��شت�شهاده  �ليوم  �شباح 
�لتوجه  منها  وطلبت  تفا�شيل، 
�لتابع  �لعديل  �لطب  معهد  �إىل 

لالحتالل "�أبو كبري".
قو�ت  �لأ�شري  نادي  وحّمل 
�لكاملة  �مل�شوؤولية  �لحتالل 
�ل�شاللدة،  �لأ�شري  ��شت�شهاد  عن 
��شتمر�ر قو�ت �لحتالل يف   � عاًدّ
"م�شوؤولية  �لأ�رشى  بحق  جر�ئمها 
ار�س  يمُ �لذي  �لدويل  �ملجتمع 
�ل�شمت حيالها"، مبيناً �أّنه �ل�شهيد 
منذ  يرتقي  �لذي  �لر�بع  �لأ�شري 
ي�شار   2018 �حلايل  �لعام  مطلع 
وحتديد�  �لعام  بد�ية  منذ  �أنه 
�ل�شاب  ��شت�شهد  �شباط  �شهر  يف 
بعد  �أريحا  من  �ل�رش�ديح  يا�شني 
�لنار  و�إطالق  وتعذيبه  �عتقاله 

كما  �شفر،  م�شافة  من  عليه 
عوي�شات  عزيز  �لأ�شري  ��شت�شهد 
-5-19( تاريخ  يف  �لقد�س  من 

2018( بعد تعر�شه لعملية تعذيب 
د�خل  "�لنح�شون"  قو�ت  يد  على 
�لذي  �لأمر  �لحتالل،  معتقالت 
ت�شبب باإ�شابته بجلطة لحقاً قبل 

�أن يعلن عن ��شت�شهاده.
حممد  �ل�شاب  كذلك  و��شت�شهد 
ر�م  -من  �خلطيب  زغلول 
�عتقال  �أثناء  تعذيبه  نتيجة  �هلل-  
-9-18( تاريخ   يف  له  �لحتالل 
2018(، لريتفع عدد �شهد�ء �حلركة 
�لأ�شرية منذ عام 1967 �إىل )218( 

�شهيد�ً.

�الأ�سري 218

يف  و�ملخت�س  �ملحرر  �لأ�شري 
�لنا�رش  عبد  �لأ�رشى  �شوؤون 
 218 باأ�شماء  قائمة  �أعّد  فرو�نة، 
��شت�شهدو�  فل�شطينيا  �أ�شري� 
حلظة  �أو  �لحتالل  �شجون  د�خل 
�لأ�شري  �آخرهم  كان  �عتقالهم، 

�شاللدة.
فرو�نة وهو رئي�س وحدة �لدر��شات 
�لأ�رشى  �شوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق 
�إح�شائيته  يف  �أفاد  و�ملحررين، 
�لفل�شطيني  لـ"�ملركز  �أر�شل  �لتي 
 )75( �أّن  عنها،  ن�شخة  لالإعالم" 
�لعمد،  �لقتل  نتيجة  ��شت�شهدو� 
��شت�شهدو�  معتقلني   )7( و�أّن 
د�خل �ل�شجون و�ملعتقالت نتيجة 
مبا�رشة،  عليهم  �لنار  �إطالق 
نتيجة  �أ�شري�ً   )62( ��شت�شهد  فيما 
�لإهمال �لطبي، فيما �رتقى )73( 

�أ�شري�ً نتيجة �لتعذيب.
�شوؤون  يف  �ملخت�س  و�أو�شح 
�لإح�شائية  هذه  �أّن  �لأ�رشى، 
�أعدت وفق ما يلكه من معلومات 
توثيقه،  على  �جتهد  وما  وبيانات 
ومن خالل متابعته �ل�شخ�شية لهذ� 
�مللف و�أ�شار �إىل �أّن �لع�رش�ت، بل 
��شت�شهدو�  �ملعتقلني  من  �ملئات 
�لتعذيب  �آثار  ب�شبب  �لتحرر  بعد 
و�ل�شجن، �أو نتاجاً لالإهمال �لطبي 
�أدى  ما  �لأ�رش،  د�خل  �ملتعمد 

لتفاقم �لأمر��س و��شتفحالها.

و��شلت قو�ت �لحتالل �ل�شهيوين 
حمالت  �لثالثاء  �أم�س  فجر 
�شاحية  يف  �مل�شتمرة  �لدهم 
طولكرم  يف  ومناطق  �شويكة 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  �شمال 
عن  �مل�شتمر  �لبحث  �إطار  يف 

�ملطارد �أ�رشف نعالوة.
ملر��شلنا  حملية  م�شادر  وقالت 
�قتحمو�  �لحتالل  جنود  �إن 
ب�شكل  �شويكة  يف  �لنعالوة  حارة 
على  و�عتدو�  فجر�،  مكثف 
عمليات  ونفذو�  �ملو�طنني، 

تفتي�س ع�شو�ئية و��شعة و�أ�شارت 
�إىل �عتقال �ل�شاب عميد عزمي 
وتفتي�س  مد�همة  بعد  �رشحان، 
حني  يف  �ل�شاحية،  يف  منزله 
�حلي  يف  مو�جهات  �ندلعت 
�ل�رشقي للمدينة، �أطلقت خاللها 

قو�ت �لحتالل �لقنابل �مل�شيلة 
قو�ت  متركزت  كما  للدموع 
�لغربية  �لبو�بة  على  �لحتالل 
حيث  مكثف  ب�شكل  للمدينة 
دوريات  من  ح�شود  �شوهدت 

�لحتالل يف �ملنطقة.

�شجون  يف  �لأ�شري  يو��شل 
�إ�رش�به  عدنان  �لحتالل خ�رش 
�لـ  لليوم  �لطعام  عن  �ملتو��شل 
دون  �لثاين  �شهره  دخل  45حيث 

عدنان  �لأ�شري  يعد  ومل  توقف 
بكر�شي  �إل  �حلركة  على  يقدر 
ر�شالة  يف  قال  كما  متحرك 
للخارج من د�خل عزله يف �شجن 

عدنان  زوجة  وقالت  �جللمة 
باتت  �إنها  �شحفي،  ت�رشيح  يف 
تخ�شى على �شحة زوجها يف ظل 
و�أبدت  وعزله،  �لطبي  �لإهمال 

�لدعم  عدم ر�شاها عن م�شتوى 
مل  و�لذي  له،  و�لر�شمي  �ل�شعبي 
�لأدنى من �مل�شتوى  للحد  يرتق 

�ملطلوب.

62 م�ستوطنا يقتحمون 
امل�سجد الأق�سى

جي�س الحتالل يطالب باإرجاء العدوان 
على غزة حتى نهاية 2019

�مل�شتوطنني  ع�رش�ت  �قتحم 
�لثالثاء،  �ليوم  �شباح  �ملتطرفني، 
بعد  �لأق�شى  �مل�شجد  باحات 
�ل�رشطة  من  لهم  �حلماية  تاأمني 
�ل�شهيونية و�أفادت م�شادر حملية 
�أن 52 م�شتوطناً �قتحمو� �مل�شجد 
باحاته،  يف  وجتولو�  �لأق�شى 
حول  �رشوحات  تلقيهم  و�شط 
�أن  و�أ�شافت  �ملزعوم.  "�لهيكل" 
و�لقو�ت  "�لإ�رش�ئيلية"  �ل�رشطة 
بال�شالح،  �ملدججة  �خلا�شة 
للم�شتوطنني  �حلماية  �أّمنت 
“باب  من  �قتحامهم  حلظة  منذ 
من  خروجهم  وحتى  �ملغاربة” 
“باب �ل�شل�شلة” و�أ�شارت �مل�شادر 
�إىل �أن �مل�شتوطنني �أدو� طقو�شهم 
�لرحمة"  "باب  قرب  �لتلمودية 

للم�شجد  �ل�رشقية  �ملنطقة  عند 
�لأق�شى و�أو�شحت �أن 10 عنا�رش 
�لإ�رش�ئيلية  للمخابر�ت  تابعة 
جولة  خالل  �مل�شجد  �قتحمت 
ي�شار  �ل�شباحية  �ل�شتك�شافات 
�أن عدد �مل�شتوطنني �شريتفع  �إىل 
خالل �شاعات �لنهار ب�شبب �شماح 
للم�شتوطنني  �لحتالل  �رشطة 
بجولة �قتحام ثانية، عقب �لنتهاء 
�مل�شجد  يف  �لظهر  �شالة  من 

�لأق�شى.
�لإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  ز�لت  وما 
�أبو�ب  عند  �إجر�ء�تها  من  ت�شدد 
وحتتجز  �لأق�شى،  �مل�شجد 
وتعطيهم  �مل�شلني،  هويات  بع�س 
بطاقات ملّونة بدلً منها، لت�شمن 

عدم رباطهم يف �مل�شجد.     

�لتي  �لت�رشيحات  �أ�شارت 
ووزير  �حلكومة  رئي�س  �أطلقها 
�أن  �إىل  �لإ�رش�ئيلّيان،  �لأمن 
يتاأهب  �لإ�رش�ئيلّي"  �لحتالل 
�لقطاع  على  جديٍد  لت�شعيٍد 
�إن�شانّية  �أزمًة  يعاين  �لذي 
�شحيفة  �أن  �إّل  جًد�،  خانقة 
م�شوؤول  عن  نقلت  “هاآرت�س”، 
كبري يف جي�س �لحتالل �أن هذه 
�لأزمة �لإن�شانّية �شتحّد من �أّية 
�لقطاع،  على  �شاملة  حرب 
�إ�رش�ئيل  تتلقى  �أن  من  خ�شيًة 

�نتقاد�ت دولية كبرية.
�لحتالل  جي�س  �أو�شى  كما 
قيادته �ل�شيا�شّية، خالل جل�شة 
�مل�شغر  �لوز�ري  �ملجل�س 
و�ل�شيا�شية  �لأمنية  لل�شوؤون 
�لأحد،  �أم�س،  )�لكابينيت(، 
مو�جهة  �أّية  عن  بالمتناع 
قبل  غزة  قطاع  يف  ع�شكرية 
�لعام 2019، حتى يكتمل  نهاية 
�شيحّيد  “�لذي  �لعائق  بناء 
حلركة  �لهجومية  �لأنفاق 
ك�شفته  ملا  وفًقا  حما�س”، 
“هاآرت�س” عن �مل�شوؤول، ووفًقا 
للم�شوؤول �لع�شكري �لكبري، فاإن 
على  غزة  يف  �لإن�شاين  �لو�شع 
تتو�فر  ول  �لنهيار،  �شفري 
للغزيني،  �ل�رشورّية  �حلاجات 
�لطبية  �ل�شلطات  متلك  ول 
عالج  �إمكانّية  �لقطاع  يف 
�جلرحى، ما يعني �أن �أي حرٍب 
�لقطاع  مبدنيي  �شت�رّش  مقبلة 
�شيوؤدي  ما  جًد�،  كبري  ب�شكل 
�إىل �أن حتّد �لنتقاد�ت �لدولية 
من ن�شاط �جلي�س �لإ�رش�ئيلّي.

�لأجهزة  تعقد  �أن  �ملقرر  ومن 
�جتماًعا  �لإ�رش�ئيلّية  �لأمنية 
يف  �لت�شعيد  لبحث  مقبال 
على  �ملقبل،  �جلمعة  غزة، 
�لإ�رش�ئيليني  �شغوطات  �شوء 
�ل�شيا�شّية  قياد�تهم  على 
غّزةن   يف  ع�شكرًيا  للتحرك 
�إمد�د�ت  وقف  بخ�شو�س  �أما 

موقف  فاإن  غّزة،  �إىل  �لوقود 
�لأجهزة �لأمنية هو �أنه ل مفّر 
من �إعادة �شّخها للقطاع، “من 
من  �لأدنى  �حلّد  �شمان  �أجل 
�ل�رشوط �حلياتّية يف �لقطاع”، 
�لإ�رش�ئيلّي  �مل�شوؤول  وقال 
مباحثات  �إن  لـ”هاآرت�س” 
�لأيام  خالل  �شتنطلق  جديدة 
�شج  �إعادة  �أجل  من  �ملقبلة 
�أي  ت�شوير  يتم  �أن  دون  �لوقود 
تر�جع  �أنه  على  �لأطر�ف  من 
�أركان  رئي�س  �أما  �لآخر.  �أمام 
�لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل  جي�س 
غادي �آيزنكوت، فال ز�ل يعتقد 
�أن �شورية هي �جلبهة �لأخطر 
�إ�رش�ئيل، وباعتقاده، فاإن  على 
�لإ�رش�ئيلي  �جلي�س  �هتمام 
�لعملّياتي يجب �أن ين�شّب على 
جاء  لو  “حتى  �جلولن،  جبهة 
ذلك على ح�شاب عمليات عينّية 
يف قطاع غّزة”، وفًقا للم�شوؤول 

�لع�شكري �لإ�رش�ئيلي.
رئي�س  جّدد  �لأحد،  و�أم�س، 
بنيامني  �لإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 
غزة  لقطاع  تهديد�ته  نتنياهو، 
“بالده  �إن  قائال  �ملحا�رش، 
نوع  تنفيذ  من  جد�  قريبة 
�لقطاع،  يف  �لعمليات  من  �آخر 
جد�  كبرية  �رشبات  وتوجيه 
حلركة حما�س”، دون �لإف�شاح 
�أو  �لعمليات  هذه  طبيعة  عن 

�ل�رشبات.
جل�شة  خالل  نتنياهو  وتطرق 
�لتوتر  �إىل  �لليكود  وزر�ء 
غزة،  قطاع  مع  و�لت�شعيد 
تفهم  مل  “حما�س  �إن  قائال 
و�إذ� مل  يبدو،  �لر�شالة على ما 
�شد  �لهجمات  �حلركة  توقف 
�إيقافها  يتم  ف�شوف  �إ�رش�ئيل، 
و�شيكون  خمتلفة  بطريقة 
فهمت  فلو  للغاية،  موؤملا  ذلك 
لأوقفت  �لر�شائل  حما�س 
على  و�ل�شطر�بات  �ل�رشبات 

�لفور”. 
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وكانت ال�صحيفة املوالية للحكومة 
خا�صقجي  اأن  ذكرت  قد  الرتكية 
يف  الت�صجيل  خا�صية  �صغل 
�صاعته، قبل دخوله القن�صلية، واأن 
ت�صجيلها  مت  حدث  ما  مالب�صات 
من  الذكي  هاتفه  اإىل  واإر�صالها 
برفقة  كان  الذي  اأيفون،  طراز 
وكذلك  القن�صلية،  خارج  خطيبته 
التابعة  كالود"،  "اأي  خدمة  اإىل 
مهاجمي  اأن  زاعمة  اأبل،  ل�رشكة 
ال�صاعة،  الحظوا  خا�صقجي 
وحاولوا الدخول اإىل اأنظمتها عرب 
تخمني رمز املرور، قبل ا�صتخدام 
قاموا  ثم  لفتحها.  اأ�صبعه  ب�صمة 
امل�صجلة  امللفات  بع�ض  مبحو 
"بي.بي.�صي"  واأو�صحت  عليها. 
فى تقرير على موقعها االإلكرتونى، 
اأبل ال ت�صتخدم خا�صية  اأن �صاعة 
اللم�ض،  عرب  الهوية  من  التحقق 
ملفاتها  اإىل  الدخول  فاإن  ثم  ومن 
�صيكون  االأ�صبع  ب�صمة  عرب 
عرب  فتحها  مت  اإذا  اإال  م�صتحيال، 
لكن  معها،  املتزاوج  اأيفون  هاتف 

هذا الهاتف كان باخلارج.

الت�صجيل"  "خا�صية  اأن  واأ�صافت 
�صمن  متاحة  لي�صت  ال�صاعة  يف 
ولكن  بها،  تباع  التي  اخل�صائ�ض 
عدد  عرب  ال�صوت  ت�صجيل  ميكن 

من تطبيقات الطرف الثالث.
يكون  اأن  املت�صور  "من  وتابعت: 
اأحد  ثبت  قد  املفقود  ال�صحفي 
ال�صاعة،  على  التطبيقات  تلك 
دخوله  قبل  الت�صجيل  يف  وبداأ 
حتميل  اأجل  من  لكن  القن�صلية، 
هاتفه،  اإىل  الت�صجيالت  تلك 
ي�صغط  اأن  عليه  يكون  فرمبا 
وذلك  الت�صجيل،  اإيقاف  زر  على 
ذلك.  مهاجموه  يالحظ  اأن  دون 
اإىل  حتما  �صاعته  و�صتحتاج 
مع  البلوتوث  تقنية  عرب  االرتباط 
خطيبته.  برفقة  املوجود  هاتفه 
الربيطانية  االإذاعة  هيئة  واأ�صارت 
اإىل اأن تقنية البلوتوث حاليا تعمل 
يف نطاق حمدود للغاية، ويبدو من 
االإ�صارة  اأن  باملرة  املرجح  غري 
جدران  من  العديد  عرب  �صتمتد 
اإال  اإ�صطنبول،  يف  القن�صلية  مبنى 
تقف  خا�صقجي  كانت خطيبة  اإذا 
التي يجري  الغرفة  مبا�رشة خارج 
"بي. ولفتت  معه  التحقيق  فيها 
املدافعني  بع�ض  اأن  اإىل  بي.�صي" 

اإن  يقولون  الفر�صية  هذه  عن 
من  �صاعة  معه  كان  خا�صقجي 
تتميز  التي   ،"3 ووت�ض  "اأبل  طراز 
الذي  اخلا�ض،  اخللوي  بارتباطها 
مبا�رشة  باالت�صال  لها  ي�صمح 

بخدمة "اأي كالود".
واأو�صحت هيئة االإذاعة الربيطانية 
خلا�صقجي،  �صورة  اأن  �صحيح  اأنه 
برنامج  يف  امل�صاركة  اأثناء 
�صاعة  بحوزته  اأظهرت  تلفزيوين، 
"اأبل ووت�ض 3"، املميزة  من طراز 
بزر ال�صبط االأحمر. ورمبا ا�صرتى 
لل�صاعة  خلوي  ات�صال  خلط  عقدا 
يقيم،  حيث  املتحدة  الواليات  يف 
الأن  امل�صكلة،  تكمن  هنا  لكن 
متاحة  لي�صت  التجوال  خا�صية 
اأنه مبجرد  اأبل هذه، حيث  ب�صاعة 
�صتعتمد  تركيا،  اإىل  الو�صول 
من  اأيفون،  هاتف  على  ال�صاعة 
واأ�صارت  باالإنرتنت.  االت�صال  اأجل 
خا�صقجي  با�صتطاعة  كان  اأنه  اإىل 
االأمريكية  ال�رشيحة  ي�صتبدل  اأن 
عام  نحو  منذ  لكن  باأخرى حملية، 
على  �صابورت"  "اأبل  منتدى  رد 
االإنرتنت على �صوؤال عن ا�صتخدام 
كجهاز  تركيا  يف  ال�صاعة  تلك 
م�صتقل، بالقول: "لي�ض هناك حاليا 

يبدو  وال  تركيا"،  مزودو خدمة يف 
اأن هذا املوقف قد تغري، وب�صيغة 
�صاعة  ا�صتخدام  ميكن  ال  اأخرى 
يف  باالإنرتنت  لالت�صال  ووت�ض  اأبل 
بينها وبني  اإ�صطنبول، ما مل تزاوج 
هاتف اأيفون قريب منها يف املكان، 

حتليلها  "بي.بي.�صي"  واختتمت 
"االآن، ما ال نعرفه هو ما  بالقول: 
الرتكية  االأمنية  اجلهات  كانت  اإذا 
اأبل  �صاعة  اخرتاق  من  متكنت  قد 
اإىل جهاز ت�صجيل  ووت�ض، وحولتها 
جلمال  اأعطوها  ثم  بعد،  عن 

خا�صقجي قبل دخوله القن�صلية من 
ترجيحا  اأكرث  يبدو  ما  لكن  عدمه. 
الكت�صاف  اأخرى  و�صائل  لديهم  اأنه 
االأجانب،  الدبلوما�صيون  يفعله  ما 
توفر  ووت�ض  اأبل  �صاعة  ق�صة  واأن 

غطاء مفيدا".

قدمت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي. بي. �سي"، حتليال تقنيا جديدا، بخ�سو�ص اأوردتها �سحيفة �سباح الرتكية عن اأن ال�سحفي ال�سعودي املختفي، جمال خا�سقجي، قد �سجل كل ما حدث 
داخل القن�سلية ال�سعودية يف اإ�سطنبول عرب �ساعته الذكية من طراز "اأبل ووت�ص".

هيئة الإذاعة الربيطانية "بي. بي. �سي"،

م٫�ص 

مالحظات �شادمة عن ت�شجيالت �شاعة خا�شقجي

حديث عن موؤامرة لطم�ص اجلرمية

نواب اأمريكيون يرف�شون نظرية "القتلة املارقني" بق�شية خا�شقجي
رف�ض نواب و�صيا�صيون اأمريكيون 
االأمريكي  الرئي�ض  اإليه  اأ�صار  ما 
احتمال  من  ترامب  دونالد 
وراء  مارقون"  "قتلة  يكون  اأن 
اختفاء ال�صحفي ال�صعودي جمال 
القيادة  اأن  موؤكدين  خا�صقجي، 
ال�صعودية �صالعة يف االأمر. وقال 
االأمريكي  ال�صيوخ  جمل�ض  ع�صو 
الدميقراطي  احلزب  عن 
-يف  مرييف  كري�ض  ال�صيناتور 

ي�صمع  اإنه  تويرت-  على  تغريدة 
املارقني  القتلة  "نظرية  باأن 
�صيذهب  ما  هي  ال�صخيفة 
املذهل  من  ال�صعوديون.  اإليه 
توظيف  ا�صتطاعوا  اأنهم  حقا 
كوكيل  املتحدة  الواليات  رئي�ض 
،يف  لرتويجها"  العامة  للعالقات 
ال�صياق نف�صه، قال ع�صو جمل�ض 
ال�صيوخ عن احلزب الدميقراطي 
اإن  هولن  فان  كري�ض  ال�صيناتور 

اإ�صارة ترامب جتايف احلقيقة.
االأمر  اأن  هولن  فان  واأ�صاف 
بال  جاء  خا�صقجي  باغتيال 
ال�صلطة  هرم  قمة  من  �صك 
على  يتعني  واأنه  ال�صعودية،  يف 
�رشيكة  تكون  "اأال  وا�صنطن 
اجلرمية  هذه  على  الت�صرت  يف 

الب�صعة"، بح�صب تعبريه.
من  كني  تيم  ال�صيناتور  وراأى 
كالم  اأن  الدميقراطي  احلزب 

واأنه  "اإهانة"،  ميثل  ترامب 
يك�صف عن "رجل لديه ا�صتعداد 
امل�صتبدين  الزعماء  لت�صديق 
اال�صتخبارات  من  اأكرث 
املوثوقة"،من جانب اآخر، قالت 
يف  ال�صابقة  االأمريكية  ال�صفرية 
االأمم املتحدة �صامانثا باور اإن 
بن  حممد  معرفة  عدم  "فكرة 
ال�صعودي(  العهد  )ويل  �صلمان 
الختطاف  فريق  باإر�صال 

وقد  �صخيفة"  خا�صقجي، 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  قال 
البيت  يف  لل�صحفيني  ترامب 
حتدث  اإنه  االثنني  االأبي�ض 
بن  �صلمان  ال�صعودية  ملك  مع 
واإن  الهاتف،  عرب  العزيز  عبد 
"قوي  ب�صكل  له  نفى  امللك 
يف  اململكة  �صلوع  جدا"  جدا 
اإىل  ترامب  واأ�صار  االأمر.  هذا 
يكونون  قد  مارقني"  "قتلة  اأن 

ويف  خا�صقجي.  اختفاء  وراء 
وقت الحق، قالت و�صائل اإعالم 
ال�صعودية  احلكومة  اإن  اأمريكية 
مبقتل  اعرتاف  لتقدمي  ت�صتعد 
جمال  ال�صعودي  ال�صحفي 
قن�صلية  داخل  خا�صقجي 
ب�صيغة  اإ�صطنبول،  يف  اململكة 
ال�صعودي  العهد  ويل  تربئ 
االأمري حممد بن �صلمان من اأي 

م�صوؤولية عن مقتله.

�سناتور اأمريكي

 ال�شعوديون جندوا رئي�شنا موظفا لعالقاتهم العامة

�شابط ال�شي اي ايه يك�شف عن كب�ش الفداء يف اختفاء خا�شقجي!

دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  رجح 
ال�صحفي  يكون  اأن  ترامب 
ال�صعودي جمال خا�صقجي قد قتل 
على اأيدي "قتلة مارقني"، مما اأثار 
انتقادات الذعة يف بع�ض االأو�صاط 
وكتب  وا�صنطن  يف  ال�صيا�صية 
كري�ض موريف الع�صو الدميقراطي 
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  يف 
عرب  االأمريكي،  ال�صيوخ  جمل�ض 
تويرت اأم�ض االثنني: "بعد �صماعهم 

عن وجود نظرية "القتلة املارقني" 
ال�صعوديون  �صي�صري  ال�صخيفة، 
متكنوا  "لقد  واأ�صاف:  وراءها". 
للغاية من جتنيد  ا�صتثنائي  ب�صكل 
الواليات املتحدة كموظف  رئي�ض 
هذه  الإطالق  العامة  لعالقاتهم 
�صحيفة  واأ�صارت  الفر�صية". 
كثريين  اأن  اإىل  بو�صت"  "وا�صنطن 
االأمريكيني  امل�صوؤولني  بني 
اأن  يعتقدون  واحلاليني  ال�صابقني 

داخل  املحتمل  خا�صقجي  مقتل 
ا�صطنبول  يف  ال�صعودية  القن�صلية 
ال�صوء  "لوال  �صيحدث  كان  ما 
االأ�رشة  اأع�صاء  كبار  من  االأخ�رش 
الريا�ض"وح�صب  يف  امللكية 
جاء  لو  حتى  فاإنه  ال�صحيفة، 
تثري  "باخلطاأ"  خا�صقجي  مقتل 
يف  �صديدا  غ�صبا  الق�صية  هذه 
تزداد يف �صفوف  وا�صنطن، حيث 
على  واجلمهوريني  الدميقراطيني 

جتاه  العداء  م�صاعر  �صواء  حد 
اأن  املنتقدون  ويعترب  الريا�ض. 
وم�صت�صاره جاريد  ترامب و�صهره 
كو�صرن قدما دعما اأعمى ل�صيا�صات 
ال�صيما  املنطقة،  يف  ال�صعودية 
تعويلهما  اإىل  اإ�صافة  اليمن،  يف 
حتقيق  يف  الريا�ض  على  املفرط 
يتعلق  ما  يف  وا�صنطن  اأهداف 
ال�رشاع  وحل  طهران  مبواجهة 

الفل�صطيني  "االإ�رشائيلي"

ك�صف جاك راي�ض املحامي 
اجلنائي وال�صابط ال�صابق يف 
وكالة اال�صتخبارات املركزية 

عن  ايه  اي  �صي  االمريكية 
�صيحملون  الذين  هوية  
م�صوؤولية ت�صفية خا�صقجي. 

ا�صتاذ  باي�صان  وهبي  ويوؤكد 
العالقات الدولية يف جامعة 
اأن  الرتكية  خلدون  ابن 

اأروغان  الرئي�ض رجب طيب 
�صيك�صف عن نتائج التحقيق 

كاملة. 

اأبناء خا�شقجي يطالبون 
 بت�شكيل جلنة دولية

 للتحقيق يف اختفاء والدهم
ال�صعودي  ال�صحفي  اأبناء  طالب 
خا�صقجي،  جمال  املختفي 
وحيادية  "م�صتقلة  جلنة  بت�صكيل 
لتق�صي  دولية"  طبيعة  ذات 
حقيقة ما ي�صاع عن مقتل اأبيهم، 
بعد دخوله مقر قن�صلية بالده يف 

ا�صطنبول موؤخرا.
"االأنا�صول"  وكالة  ونقلت 
�صادر  اإنه  قالت  بيانا  الرتكية 
فيه:  جاء  خا�صقجي،  عائلة  عن 
االأنباء  وبقلق  بحزن  "نتابع، 
والدنا  م�صري  ب�صاأن  املت�صاربة 
قبل  معه  االت�صال  فقدان  بعد 

بعد  اختفى  عندما  اأ�صبوعني، 
يف  ال�صعودية  القن�صلية  دخوله 
"عائلتنا  ا�صطنبول"واأ�صافت: 
م�صدومة، وامل�صوؤولية االأخالقية 
غر�صها  التي  القوية  والقانونية 
تلزمنا  فينا  )خا�صقجي(  والدنا 
دولية  جلنة  لت�صكيل  بالدعوة 
يف  للتحقيق  وحمايدة  م�صتقلة 
ظروف وفاته"واختفى خا�صقجي 
بالده  قن�صلية  مقر  دخوله  بعد 
اأكتوبر  يف مدينة ا�صطنبول يف 2 
به  االت�صال  يزال  وال  اجلاري 

مفقودا حتى اليوم.
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عي�شة ق.

خا�صة يف حال متكن من مراعاة 
الوطنية  البطولة  مباريات  برجمة 
منت�صف  يف  حينها  تكون  التي 
مرحلة الإياب من املو�صم الكروي 
ي�صمح  الذي  الأمر  وهو  اجلاري، 
مباراة  للعب  القبائلي  للنادي 
انتماء  رغم  العايل  امل�صتوى  من 
الثانية  الدرجة  اإىل  املناف�س 

الفرن�صية.
ال�صبيبة  اإدارة  تتوّجه  املقابل،  يف 
لعب  اأي  مع  التعاقد  عدم  نحو 
ال�صتوي  املركاتو  خالل  جديد 
املقبل، حيث اأعربت اإدارة الفريق 

ميلكه  الذي  بالتعداد  ر�صاها  عن 
الفريق خالل الفرتة احلالية والذي 
منا�صفة  الوطنية  البطولة  يت�صدر 
رفقة احتاد اجلزائر، وقدم بداية 
ينهزم  مل  الذي  وهو  رائعة  مو�صم 
الوطنية  البطولة  اأي مباراة يف  يف 
من  مباريات   10 خو�س  بعد 
املو�صم احلايل، حيث تف�صل اإدارة 
على  والعتماد  ال�صتقرار  مالل 
الثقة  و�صع  عرب  التعداد  نفي�س 
فيه من اأجل املوا�صلة على نف�س 
املو�صم  من  تبقى  فيما  الريتم 
الت�صكيلة  واأن  خا�صة  احلايل، 
حددت  بعدما  �صغط،  دون  تلعب 
اأهدافها  �صقف  القبائلية  الإدارة 

على  باحل�صول  املو�صم  هذا 
الأوىل يف  اإحدى املراكز اخلم�س 

الرتتيب.
يف املقابل، مل تت�صح بعد و�صعية 
الذي  علجية  بن  مهدي  الالعب 
ينتهي عقده يف 15 دي�صمرب املقبل 
و�صتكون اإدارة ال�صبيبة على موعد 
الفرتة  خالل  معه  التفاو�س  مع 
معه،  التجديد  اأجل  من  املقبلة 
لي�س  التعداد  مع  بقاءه  اأن  رغم 
اهتمام  ميلك  الذي  وهو  موؤكدا 
يريد  التي  اجلزائر  مولودية  اإدارة 
قا�صي  كمال  الريا�صي  مديرها 
خدماته  على  احل�صول  ال�صعيد 

والتعاقد معه.

�سبيبة �لقبائل مدعوة للعب مبار�ة ��ستعر��سية �أمام ريد �ستاراالإدارة تتوجه نحو عدم التعاقد مع العب جديد يف املركاتو ال�شتوي
تلقى فريق �شبيبة القبائل الدعوة من طرف اإدارة نادي ريد �شتار النا�شط يف الدرجة 

الثانية الفرن�شية من اأجل خو�س مواجهة ودية بني الفريقني، حيث ك�شف رئي�س 
النادي القبائلي �شريف مالل اأن اإدارته تلقت الدعوة من الفريق املنتمي اإىل �شواحي 

العا�شمة الفرن�شية باري�س من اأجل تنظيم مباراة ا�شتعرا�شية جتمع الت�شكيلتني، 
وذلك بتاريخ �شهر مار�س 2019 اأين تلعب املباراة يف باري�س، حيث ال ي�شتبعد اأن متنح 

اإدارة »الكناري« موافقتها على لعب املواجهة 

الرابطة تك�شف 
عن بقية رزنامة 
الن�شف االأول من 
البطولة الوطنية

نهاية مرحلة 
�لذهاب يف 21 

نوفمرب للر�بطة 
�لأوىل و2 

دي�سمرب للثانية
املحرتفة  الرابطة  ك�صفت 
بقية  برنامج  القدم عن  لكرة 
الذهاب  مرحلة  مباريات 
خم�س  عنها  تبقى  والتي 
ال�صتار  اإ�صدال  قبل  جولت 
على الن�صف الأول من املو�صم 
حيث   ،2019/2018 احلايل 
من  الذهاب  مرحلة  تختتم 
البطولة الوطنية يف تاريخ 21 
ينطلق  والتي  املقبل  نوفمرب 
خاللها املركاتو ال�صتوي اأين 
ال�صتوية  العطلة  فرتة  متتد 
من  الفرتة  خالل  لالأندية 
دي�صمرب   17 اإىل  نوفمرب   21
للرابطة  بالن�صبة  املقبل 
تنتهي مباريات  بينما  الأوىل، 
الرابطة املحرتفة الثانية يف 
حتديد  ومت  دي�صمرب  الفاحت 
العطلة ال�صتوية ما بني الثاين 
للرابطة  منه  و17  دي�صمرب 
توقف  خ�صم  ويف  الثانية، 
جتري  الوطنية  البطولة 
املباراة املتاأخرة عن اجلولة 
الأوىل والتي  الرابطة  11 من 
اجلزائر  احتاد  فريقي  جتمع 
 29 بتاريخ  �صطيف  ووفاق 
ب�صبب  املقبل  نوفمرب 
يف  بامل�صاركة  الوفاق  التزام 

املناف�صة القارية.
عبد  الرئي�س  هيئة  وبرجمت 
الكرمي مدوار املباريات على 
النحو التايل: اجلولة 11 بتاريخ 
19، 20 و23 اأكتوبر، اجلولة 12 
يومي 26 و27 اأكتوبر ما عدا 
ح�صني  ون�رص  �صطيف  وفاق 
اجلولة  نوفمرب،   14 يف  داي 
ما  نوفمرب  و6   3  ،2 اأيام   13
بجاية  مولودية  مباراتي  عدا 
املقدمة  اجلزائر  ومولودية 
برج  واأهلي  اأكتوبر   31 اإىل 
بني  �صطيف  وفاق  بوعريريج 
 14 اجلولة  نوفمرب،   25 اأو   4
ما  نوفمرب  و13   10  ،9 اأيام 
و�صبيبة  �صطيف  وفاق  عدا 
ال�صاورة مربجمة يف 4 اأو 17 
نوفمرب، واجلولة 15 والأخرية 
ما  نوفمرب  و21   20  ،19 اأيام 
احتاد  مقابلة  تقدمي  عدا 
ق�صنطينة  و�صباب  اجلزائر 

اإىل تاريخ 14 نوفمرب.
الهيئة  برجمت  املقابل،  يف 
الكروية بالتن�صيق رفقة جلنة 
من  دورين  اجلمهورية  كاأ�س 
مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س خالل 
اأين  اجلاري،  العام  نهاية 
يلعب الدور 32 يومي 18 و19 
الدور  يجري  بينما  دي�صمرب، 
نف�س  من  و26   25 يومي   16

ال�صهر.
ع.ق.

ا�شتدعاء مدرب بارادو ورئي�س اأمل بو�شعادة اأمام جلنة االن�شباط

معاقبة �سباب بلوزد�د مبار�ة دون جمهور و�إق�ساء زعيم 3 �أ�سهر

التابعة  الن�صباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
من  باحلرمان  بلوزداد  �صباب  فريق 
وذلك  واحدة،  مباراة  يف  اجلمهور 
نهاية  �صهدتها  التي  الأحداث  بعد 
جمعه  الذي  العا�صمي  الداربي 
املن�رصم  الأ�صبوع  اجلزائر  باحتاد 
الرابطة  من  العا�رصة  اجلولة  �صمن 
ت�صمن  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
املواجهة  اأدار  الذي  احلكم  تقرير 
اقتحام اجلماهري البلوزدادية اأر�صية 
تنديدا  املقابلة  نهاية  بعد  امليدان 
الفريق  و�صعية  وتردي  الهزمية  عن 
الرابطة  اإىل  بال�صقوط  املهدد 
الثانية، و�صوف حترم العقوبة ت�صكيلة 
خالل  اجلمهور  من  »العقيبة«  اأبناء 
التي  بوعريريج  برج  اأهلي  مباراة 
املربجمة   12 اجلولة  �صمن  جتري 

بتاريخ 27 اأكتوبر املقبل.
الهيئة  اأق�صت  ذلك  جانب  اإىل 
عنابة  احتاد  فريق  رئي�س  الريا�صية 
غري  �صهر  منها  اأ�صهر  ثالثة  ملدة 
الأحداث  خلفية  على  وذلك  نافذ 
اأمام  ناديه  مباراة  عقب  وقعت  التي 
مولودية العلمة �صمن اجلولة التا�صعة 
من الرابطة املحرتفة الثانية، عقب 
باإ�صهار  »بونة«  ت�صكيلة  رئي�س  اإقدام 
ورقة نقدية بقيمة األفي دينار يف وجه 
احلكم الذي اأدار املواجهة متهما اإياه 
بتلقي الر�صوة من م�صوؤويل املناف�س 
لت�صهيل فوزهم باللقاء، حيث حرمت 
من  زعيم  الرئي�س  الن�صباط  جلنة 
ولوج اأر�صية امللعب وغرف املالب�س 

خالل املباريات.
الهيئة  ا�صتدعت  ذلك  جانب  اإىل 
الكروية مدرب نادي بارادو الربتغايل 

الك�صندر  فران�صي�صكو  ل�صريدا 
اأكتوبر   22 بتاريخ  اأمامها  لالمتثال 
الثنني  جل�صة  عن  تخلف  بعدما 
اإىل  ال�صتماع  اجل  من  املن�رصم 
النارية  الت�رصيحات  عقب  اأقواله 
اإىل  التحكيم،  �صّد  اأطلقها  التي 
اأمل  مباراة  ملف  تركت  ذلك  جانب 
�صمن  م�صتغامن  وترجي  بو�صعاجلة 
الثانية  الرابطة  من  العا�رصة  اجلولة 
التحقيق  انتهاء  غاية  اإىل  مفتوحا 
اأمل  رئي�س  ا�صتدعاء  خالل  من 
بو�صعادة والأمني العام لال�صتماع اإىل 
اأقوالهما. يف املقابل مت توجيه اإنذار 
اإىل جماهري نادي احتاد اجلزائر قبل 
توقيع عقوبة اللعب دون جمهور بعد 
اإقدامهم على اإ�صعال الألعاب النارية 

خالل داربي مولودية اجلزائر.
عي�شة ق.  

اأ�شرف على التح�شري ملقابلة �شبيبة القبائل

بلعطوي ي�سرع يف �لعمل 
مع مولودية وهر�ن

بلعطوي  عمر  املدرب  �رصع 
راأ�س  على  العمل  يف  ر�صميا 
مولودية  لفريق  الفنية  العار�صة 
على  ا�رصف  عندما  وهران 
خا�صها  التي  التدريبية  احل�صة 
الفريق م�صاء اأول اأم�س حت�صريا 
اجلمعة  تنتظره  التي  للمواجهة 
القبائل  �صبيبة  امام  املقبل 
البطولة  من   11 اجلولة  حل�صاب 
احل�صة  عرفت  حيث  الوطنية، 
ح�صور  ام�س  لأول  التدريبية 
عدا  ما  الفريق  تعداد  اأغلب 
اثنني  لعبني  غياب  ت�صجيل 
الالعب  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
وتومي  اإ�صابة  يعاين  الذي  يطو 
تاأهيل  برنامج  اإىل  يخ�صع  الذي 
من الإ�صابة التي كان يعاين منها، 
الفر�صة  بلعطوي  ا�صتغل  اأين 
اأجل  من  الالعبني  اإىل  وحتدث 
اجلهود  بذل  على  حتفيزهم 

لقيادة الت�صكيلة اإىل حتقيق الفوز 
الذي يغيب عنها يف اآخر جولتني، 
خا�صة واأن التعداد �صوف يلتقي 
زبانة  اأحمد  ملعبه  على  ال�صبيبة 
الإطاحة  اأجل  من  فر�صة  يف 
بالرائد واقتياده اإىل ت�صجيل اأول 

هزمية هدا املو�صم. 
اإىل جاب بلعطوي عرفت احل�صة 
التدريبية اي�صا ح�صور املناجري 
اجلديد زوبري وا�صطي الذي �صبق 
له حمل األوان النادي يف الأعوام 
تقدميه  مت  والذي  ال�صابقة 
رئي�س  طرف  من  الالعبني  اإىل 
املدعو  بلحاج  اأحمد  الفريق 
اإليهم بدوره  »بابا«، حيث حتدث 
العمل  م�صاعفة  على  وحفزهم 
اإىل  الت�صكيلة  قيادة  اأجل  من 
يف  املقدمة  ملراكز  الرتقاء 

جدول الرتتيب.
ع.ق.

 ي�شرع يف العمل بداية
 من مباراة احتاد اجلزائر

�سريف �لوز�ين يوقع �لعقد 
ملو�سمني مع �حتاد بلعبا�س

�صيدي  احتاد  فريق  ر�صميا  تعاقد 
بلعبا�س رفقة املدرب �صي الطاهر 
�رصيف الوزاين من اأجل الإ�رصاف 
للفريق خلفا  الفنية  العار�صة  على 
بوعكاز  معز  التون�صي  للمدرب 
بعد  الفنية  العار�صة  غادر  الذي 
ف�صخ  على  بالرتا�صي  التفاق 
العقد، حيث انهت اإدارة »املكرة« 
جديد  مدرب  عن  البحث  مع�صلة 
اجلديد  املدرب  مع  وتعاقدت 
الإ�رصاف  له  �صبق  والذي  القدمي 
معه  وتوج  الفريق  تدريب  على 
كاأ�س  بلقب  الفارط  املو�صم 
نحو  يغادره  اأن  قبل  اجلمهورية، 
من  وي�صتقبل  بلوزداد،  �صباب 

الأخري ليعود جمددا اإىل البيت.
اأم�س  اأول  الوزاين  �رصيف  ووقع 
والذي  ر�صمية  ب�صفة  العقد 

�صتكون  اأين  مو�صمني،  يدوم 
الروح  اإعادة  على  العمل  مهمته 
ال�صكة  وا�صتعادة  الفريق  اإىل 
النتائج  اإعادة  اأجل  من  ال�صحيحة 
اليجابية وجتاوز املرحلة ال�صعبة 
التي متر بها الت�صكيلة، خا�صة واأن 
الفريق يتواجد يف املركز ما قبل 
الأخري يف جدول الرتتيب، وي�رصع 
على  العمل  يف  الوزاين  �رصيف 
من  بداية  الفنية  العار�صة  راأ�س 
تنتظرهم  التي  املقبلة  املباراة 
اجلزائر  احتاد  امام  اجلمعة  هذا 
املباريات  رزنامة  ت�صوية  �صمن 
اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  املتاأخرة، 
يف  الحتياط  دكة  على  يتواجد 
حال مت ت�صوية الإجازة اخلا�صة به 

مع النادي البلعبا�صي.
ع.ق.
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عي�شة ق.

قوتها  الأمامية  القاطرة  واأبانت 
واإمطار  الأهداف  ت�سجيل  يف 
وجدت  بعدما  املناف�سني  �سباك 
معاملها على  ملعب عمر حمادي 
ببولوغني الذي كان ال�سبح الأـ�سود 
وقت  اإىل  »�سو�سطارة«  بت�سكيلة 
الفوز  كان  وبعدما  حيث  قريب، 
لالعبني  م�سجلة  ماركة  بالثالثية 
احلايل،  املو�سم  بداية  منذ 
اإىل ال�رسعة اخلام�سة يف  حتولوا 

�سباك  واأمطروا  اأم�س  اأول  لقاء 
بخم�سة  �رسيف  بن  احلار�س 
تعميق  من  زادت  كاملة  اهداف 
جراح املناف�س، ورفعت معنويات 
اترقوا  الذين  الحتاد  لعبي 
الرتتيب  جدول  �سدارة  غلى 
والتحقوا  املو�سم  لأول مرة هذا 
منا�سفة  القبائل  �سبيبة  بالرائد 
اأمام  لالحتاد  موؤجلة  مباراة  مع 
فارق  يف  وتفوق  بلعبا�س  احتاد 

الأهداف.
تيريي  الفرن�سي  املدرب  وجنح 

تفوقه  على  التاأكيد  يف  فروجي 
برهن  الذي  وهو  التكتيكي 
اللعب  يف  قدرته  على  جمددا 
الالعبني  وو�سع  هجومية  بخطة 
يف  ت�ساهم  التي  املنا�سب  وفق 
على  املطلوبة  الفاعلية  منحهم 
اأر�سية امليدان، ويف هذا ال�سدد 
خطته  فر�س  من  فروجي  متكن 
الأخرية  املباريات  يف  الهجومية 
هجوم  قلب  اإقحام  عدم  رغم 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  حقيقي 
اأمام  حدث  مثلما  للمباريات 

مولودية بجاية التي عرفت دخول 
فوزي يايا يف من�سب راأ�س احلربة 
املتواجد  اإيبارا  غياب  ظل  يف 
رفقة منتخب بالده للم�ساركة يف 
املقبلة،  اإفريقيا  كاأ�س  ت�سفيات 
بن  الالعب  اإ�سابة  جانب  اإىل 
التي  التغيريات  وهي  �ساعة، 
واأن  خا�سة  مفعولها  منحت 
قدم  للموب  ال�سابق  الالعب 
مباراة كبرية يف املن�سب اجلديد، 
و�سجل هدفا من ركلة جزاء كما 
منح كرة هدف اإىل زميله مزيان.

فروجي تفوق تكتيكيا وتفوق هجومي يف غياب ر�أ�س حربة

احتاد اجلزائر ي�ضرب بقوة ويعول على لقب البطولة
و��شل فريق �حتاد �جلز�ئر �ل�شرب بقوة د�خل �لقو�عد �أين �شحق �ل�شيف مولودية بجاية بخما�شية لهدف يف �ملبار�ة 
�ملتاأخرة �لتي جمعت �لفريقني �أول �أم�س على ملعب عمر حمادي ببولوغني، و�لتي �أكدت عن �لرغبة �لقوية للنادي 
�لعا�شمي من �أجل �لعودة هذ� �ملو�شم �جلاري للتناف�س على �لتتويج بالألقاب، خا�شة بعدما ز�دت �أطماع جماهريه 

من �أجل معانقة لقب �لبطولة �لوطنية جمدد� و�لذي يغيب عنهم مو�شمني على �لتو�يل

ك�شف عن رغبة �لإد�رة يف ��شتقد�م 3 
لعبني جدد باملركاتو �ل�شتوي

�ضرار: م�ضتعدون ملواجهة ال�ضبيبة 
يف 5 جويلية �ضرط توقيع اتفاقية

 حت�شري� لت�شفيات كا�س �أمم 
�إفريقيا لأقل من 23 �شنة

املنتخب الوطني يفوز 
على نظريه املغرب وديا

لفريق  الريا�سي  املدير  اأبدى 
احتاد اجلزائر عبد احلكيم �رسار 
مباراة  لعب  على  اعرتا�سه  عدم 
على  واإيابا  ذهابا  القبائل  �سبيبة 
ملعب 5 جويلية، واأو�سح اأنه يرحب 
اعرتا�س  اأي  يوجد  ول  بالفكرة 
منه اأو من طرف الالعبني، حيث 
اإعالمية  ت�رسيحات  يف  اأو�سح 
اأمام  فريقه  مباراة  نهاية  عقب 
مولودية بجاية اأن اإدارته ل م�سكل 
ذهابا  املواجهة  خو�س  يف  لها 
واإيابا على امللعب الأوملبي لكنه 
ال�سبيبة  رئي�س  على  ا�سرتط 
اإىل  التنقل  �رسورة  مالل  �رسيف 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
التفاقية  على  التوقيع  اأجل  من 
تلزمهما  الفريقني  م�سوؤويل  بني 

نف�س  على  اللقاءين  بخو�س 
امللعب يف الذهاب والإياب.

ر�ساه  �رسار  اأبدى  املقابل،  يف 
املحرتفة  الرابطة  قرار  عن 
تنقل  حلرمان  القدم  لكرة 
اأنديتهم  مع  امل�ساغبني  الأن�سار 
باللعب خارج  الأمر  يتعلق  عندما 
املهم  من  اأنه  واأو�سح  القواعد، 
ملدة  اجلماهري  معاقبة  تتم  اأنه 
عام مكن مرافقة فريقها حتى يتم 
ا�ستوعب الأمر ويعود اجلميع اإىل 
اأن  اآخر  �سياق  واأو�سح يف  ر�سده، 
خالل  التدعيم  اإىل  يحتاج  فريقه 
املركاتو ال�ستوي بالعبني ميلكون 
م�ستوى من اجل حتقيق الأهداف 

امل�سطرة من طرف الإدارة.
ع.ق.

فاز املنتخب الوطني لأقل من 21 
�سنة اأول ام�س على نظريه املغربي 
يف  اجلديدة  مبدينة   1-2 بنتيجة 
ودية حت�سريية  مباراة  يف  املغرب 
حت�سبا لت�سفيات كا�س امم افريقيا 
كل  اللقاء  اأهداف  و�سجل   ،2019
من زرقان يف الدقيقة 62 و�رسيف 
للجزائر،   87 الدقيقة  يف  قدور 
الوحيد  املغربي  الهدف  بينما 
احرزه  بوطويل يف الدقيقة 82 عن 
طريق �رسبة جزاء، وكان  املنتخب 
الوطني لأقل من 21 �سنة، قد تعادل 
يوم اجلمعة املا�سي  امام م�سيفه 
املنتخب  ويح�رس  املغربي، 
للفئة  افريقيا  اأمم  كاأ�س  ت�سفيات 
 22 اإىل   8 من  اإجراوؤها  املقرر 

نوفمرب 2019 مب�رس.
اجلزائري  املنتخب  ويواجه 
من  الأول  الدور  من  املعفى 
املواجهة  من  الفائز  الت�سفيات، 
ال�ستوائية  غينيا  بني  املزدوجة 
الدور  يف  برن�سيب  تومي  �ساو  و 
امم  كا�س  ت�سفيات  من  الثاين 
�سنة،   23 من  لأقل   2019 اإفريقيا 
لقاء  يف  اجلزائريون  ويتنقل 
مناف�سهم  ا�ستقبال  قبل  الذهاب 
املقررة  املزدوجة  املباراة  يف 
ويف   ،2019 مار�س   26 اإىل   18 من 
املنتخب  يالقي  التاأهل  حالة 

اجلزائري يف الدور الثالث والأخري 
مواجهة  من  الفائز  الت�سفيات  من 
غانا  مباراة  من  والفائز  الغابون 
النهائية  املناف�سة  وتعد  والطوغو. 
- التي ت�سارك فيها ثمانية بلدان- 
القدم  لكرة  النهائية  للدورة  موؤهلة 
بطوكيو،   2020 الوملبية  لالألعاب 
ويتاأهل الثالثة الأوائل اإىل الألعاب 
نهائيات  وقبل   ،2020 الوملبية 
لأقل   2019 افريقيا-  امم  كا�س 
الكونفدرالية  تنظم  �سنة   23 من 
اأدوار  ثالثة  القدم  لكرة  الفريقية 
متهيدية مربجمة على التوايل 12-

مار�س   26-18  ،2018 نوفمرب   20
2019 و3-11 جوان 2019، و�ساركت 
اجلزائر يف دورة كرة القدم لالألعاب 
جانريو  دي  بريو   2016- الوملبية 
بف�سل املرتبة الثانية التي حت�سلت 
 2015 اإفريقيا  امم  كا�س  يف  عليها 
بال�سينغال،  �سنة   23 من  اقل  لفئة 
الأول  الدور  من  بلدا   13 اعفي  و 
افريقيا  كا�س  لت�سفيات  التمهيدي 
�سنة   23 من  لأقل   2019 لالأمم 
اجلزائر،  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
الغابون،  ديفوار،  كوت  الكونغو، 
مايل ، املغرب، نيجرييا، ال�سينغال، 
تون�س،  افريقيا،  جنوب  �سرياليون، 

زامبيا وزميبابوي .
وكالت

 مورينيو مهدد بالغياب
 عن مواجهة ت�ضيل�ضي

وجه الحتاد الإجنليزي اتهاًما للربتغايل جوزيه مورينيو 

الالئق  بال�سلوك غري  يونايتد  الفني ملان�س�سرت  املدير 

الكامريات  اإحدى  اأمام  اأطلقها  التي  الألفاظ  ب�سبب 

اأيام،   10 قبل  الدوري  يف  يونايتد  نيوكا�سل  مباراة  بعد 

الحتاد  اإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وقالت 

م�ساء  ال�ساد�سة  حتى  فر�سة  الربتغايل  منح  الإجنليزي 

والدفاع  التهامات  للرد على هذه  القادم،  يوم اجلمعة 

اإثبات  اأنه �سيتعر�س لالإيقاف حال  نف�سه، م�سيفة  عن 

املقرر  ت�سيل�سي  مباراة  عن  يغيب  قد  وبالتايل  خطاأه 

اأطلق  اأن مورينيو  التقارير  وت�سري  ال�سبت املقبل.   لها 

اأمام  الربتغالية  باللغة  الأخالقية  غري  الألفاظ  بع�س 

الكامريا بعد انتهاء مباراة نيوكا�سل والتي �سهدت فوز 

البداية،  يف  نظيفني  بهدفني  تاأخره  بعد  3ـ2،  اليونايتد 

ما  ملعرفة  �سفاه  بخرباء  الإجنليزي  الحتاد  وا�ستعان 

له،  التهمة  توجيه  يتم  اأن  قبل  الربتغايل،  املدرب  قاله 

وجاء يف بيان الحتاد الإجنليزي: »جوزيه مورينيو متهم 

ب�سبب ما حدث بعد مباراة نيوكا�سل يونايتد يف 6 اأكتوبر 

اأنه قال كلمات  البث تبني  اجلاري، ومن خالل لقطات 

غري اأخالقية بلغته، لديه حتى ال�ساد�سة من م�ساء يوم 

19 اأكتوبر 2018 للرد على هذه التهمة«.  وكان واين روين 

لالإيقاف  تعر�س  قد  ال�سابق  يونايتد  مان�س�سرت  لعب 

غري  بكلمات  تلفظه  ب�سبب   2011 اأفريل  يف  ملباراتني 

اأخالقية بعد ت�سجيله ثالثة اأهداف يف مرمى و�ست هام، 

وعلى الرغم من اأن مورينيو حتدث باللغة الربتغالية اإل 

الدوري  مباريات  اأن  يدرك  الإجنليزي  الكرة  احتاد  اأن 

تبث يف العديد من البلدان حول العامل وبالتايل ميكن اأن 
يتم فهم الكلمات التي تلفظ بها. 

 �لت�شكيلة تطوي �ل�شفحة وتركز
 على مو�جهة �أهلي �لربج

العميد يوؤكد اال�ضتفاقة 
ويطيح بال�ضيا�ضي

حقق مولودية اجلزائر الأهم من خالل الفوز الثمني الذي 
�سجله على ح�ساب �سباب ق�سنطينة يف اللقاء املتاأخر الذي 
وثالث مباريات دون فوز، وهي النتيجة التي تعيد الثقة اإىل الت�سكيلة ا�ستفاقتها بعد ت�سجيل النت�سار  الثاين على التوايل جمع الفريقني اأول اأم�س على ملعب 5 جويلية، حيث اأكدت 
العزمية وا�ستعادت القوى للعب الأدوار الأوىل واملناف�سة على التعداد من اأجل موا�سلة لعب املواجهات املتبقية بنف�س 

الكروي املقبل، خا�سة يف ظل امل�سوار ال�سعب الذي ينتظر اإحدى املراكز املوؤهلة اإىل لعب مناف�سة قارية يف املو�سم 
والفلومبو، و�ساهد ب�سكل كبري يف النت�سار الثمني والحتفاظ مالأ املدرجات التي كانت خم�س�سة له يف املنعرج اجلنوبي من اللقاء الذي �سهد توافدا غفريا جلمهور املولودية والذي مقنع رغم اأنه جاء �سعبا ومل يتحقق �سوى يف الدقائق الأخرية �سايفي من �سنع الفارق بعدما قاد املولودية اإىل حتقيق فوز النادي العا�سمي فيما تبقى من هذا املو�سم، ومتكن رفيق 
املركز اخلام�س وتقلي�س الفارق اإىل ثالث نقاط عن املركز بالنقاط الثالث على ملعبه والتي �سمحت له الرتقاء اإىل 

الثالث.
الأ�سبوع اإىل �رسق البالد حيث يواجهون اأهلي برج بوعريريج ق�سنطينة ، اأين يركزون على التنقل الذي ينتظرهم نهاية هذا وطوى رفقاء الالعب �سفيان بن دبكة �سفحة مباراة �سباب 

�سمن اجلولة 11 من البطولة الوطنية، وهدفهم موا�سلة 
ت�سجيل النتائج اليجابية وتفادي الهزمية.

ع.ق.
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كني يزيد الغمو�ض حول االنتقال اإىل الريال
رد هاري كني مهاجم منتخب �إجنلرت� وفريق توتنهام على �لتقارير �لتي ت�شري �إىل 
�نتقاله لريال مدريد يف �ملو�شم �حلايل باإجابة غام�شة، و�أثناء خروجه من ملعب 
بينتو فيامارين �خلا�س بنادي ريال بيتي�س، عقب مبار�ة منتخبي �إجنلرت� و�إ�شبانيا 
لريال  �الن�شمام  �لالعب حول  �إىل  �شوؤ�الاً  �الإ�شبانية  »ماركا«  وجه مر��شل �شحيفة 
مناق�شة  �الإجنليزي  �لدويل  �ملهاجم  ورف�س  �ليوم«.  لي�س  »�آ�شف  فاأجاب:  مدريد 
م�شتقبله مع و�شائل �الإعالم بعد مو�جهة �إ�شبانيا. و�شاهم كني يف فوز منتخب بالده 
على �إ�شبانيا م�شاء �أول �أم�س بنتيجة 3-2 يف �جلولة �لر�بعة من بطولة دوري �الأمم 
ريال  �إىل  باالنتقال  كني  يرتبط خاللها  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هذه  ولي�شت  �الأوروبية، 

مدريد، ولكن �شبق �أن تكررت رغبة �ملرينغي يف �شمه خالل �ملو��شم �ملا�شية.

اليويف ُيجهز القتنا�ض رودريغيز
ا لالنتقال �إىل �لدوري  بات �لكولومبي خامي�س رودريغيز جنم بايرن ميونخ �الأملاين، مر�شحاً
يف  �لالعب  م�شاركة  قلة  ب�شبب  كوفات�س،  نيكو  مدربه  مع  �خلالف  ت�شاعد  بعد  �الإيطايل 
�لتعاقد مع خامي�س  �أن نادي جوفنتو�س �شيحاول  �ملباريات، وذكرت �شحيفة »�إك�شربي�س« 
جوفنتو�س  �أن  �ل�شحيفة  ونوهت  مدريد،  ريال  من  ا  قادماً ميونخ  لبايرن   � معاراً يلعب  �لذي 
�شيحاول �إنهاء �ل�شفقة مقابل 62 مليون جنيه �إ�شرتليني، م�شددة على �لدور �ملنتظر �لذي 
�لعجوز.  لل�شيدة  �ل�شفقة  ح�شم  �أجل  من  خامي�س  �أعمال  وكيل  مينديز  خورخي  �شيلعبه 
كري�شتيانو  مع   � �لكولومبي جمدداً �لنجم  �شمل  مل  يريد  جوفنتو�س  �أن  �ل�شحيفة،  و�أ�شافت 
رونالدو، �لذي �نتقل ل�شفوف �ل�شيدة �لعجوز يف �ملريكاتو �ل�شيفي �ملا�شي، و�أثبت خامي�س 
�مل�شتطيل  فوق  رونالدو،  كري�شتيانو  مع  �لكبري  تفاهمه  مدريد  ريال  قمي�س  �رتد�ء  �أثناء 
�أجل هز  �لربتغايل من  للدون  �لي�رسى عدة كر�ت حا�شمة  �لقدم  �إذ مرر �شاحب  �الأخ�رس، 
�ل�شباك، يُ�شار �أن خامي�س ال يعي�س �أف�شل �أيامه يف بايرن ميونخ، �إذ ي�شعر �لنجم �لكولومبي 
نتائج مع  �أزمة  �لبافاري من  �لفريق  يُعاين فيه  �لبدالء، يف وقت  بالغ�شب من مالزمته دكة 

�ملدرب �جلديد نيكو كوفات�س.

بر�شلونة ُيزاحم املان يونايتد على األديرفريليد
�ن�شم نادي بر�شلونة �الإ�شباين للمناف�شة مع نظريه مان�ش�شرت يونايتد �الإجنليزي من �أجل 
�شحيفة  وقالت  �ملقبلة،  �ل�شتوية  �النتقاالت  فرتة  جديدة خالل  �شفقة  بخدمات  �لظفر 
للح�شول  �ل�شتوي �ملقبل،  يونايتد يف �ملريكاتو  �شيناف�س مان�ش�شرت  بر�شلونة  �إن  »مريور« 
�ألديرفرييلد  توبي  عقد  وينتهي  توتنهام،  �ألديرفرييلد جنم  توبي  �لبلجيكي  على خدمات 
مع توتنهام بنهاية �ملو�شم �حلايل، وباإمكانه �ملغادرة جماناًا يف �ل�شيف �ملقبل، مما ميهد 

لرحيله عن �ل�شبريز يف �ملريكاتو �ل�شتوي �لقادم مبقابل مادي �شعيف.
وي�شعى بر�شلونة �إىل تدعيم دفاع �لفريق �لكتالوين، بعد �إ�شابة �لثنائي توما�س فريمايلني 
و�شامويل �أومتيتي وتر�جع م�شتوى جري�رد بيكيه،   وحاول مان�ش�شرت يونايتد، �شم �ملد�فع 
�لبلجيكي، �ل�شيف �ملا�شي �إال �أن �ل�شفقة مل تتم، لكنه �شيحاول �حل�شول على خدماته يف 
مباريات  �شك، حيث غاب عن معظم  �ألديرفرييلد مو�شع  م�شتقبل  وكان  �ملقبل،  جانفي 
ا  � يف ت�شكيلة توتنهام، علماً �ملو�شم �ملا�شي ب�شبب �الإ�شابة، لكنه تعافى وبات عن�رساً� موؤثراً

باأن �ل�رسط �جلز�ئي يف عقده، يبلغ 25 مليون جنيه �إ�شرتليني.

فريمايلن يبتعد عن املالعب 6 اأ�شابيع
�شيغيب مد�فع �ملنتخب �لبلجيكي وبر�شلونة �الإ�شباين توما�س فريمايلن عن �ملالعب ل�شتة 
�أ�شابيع، وذلك ب�شبب �إ�شابة ع�شلية تعّر�س لها خالل م�شاركته مع منتخب بالده بح�شب ما 
�أعلن �لنادي �لكاتالوين، وخرج �شاحب 32 عامااً �لذي عانى من كرثة �الإ�شابات منذ �نتقاله 
�لثاين من �ملبار�ة �شد �شوي�رس� �جلمعة  �ل�شوط  لرب�شلونة عام 2014، من �مللعب خالل 
�ملن�رسم يف دوري �الأمم �الأوروبية، وك�شف بر�شلونة يف بيان: »�أكدت �لفحو�س �لتي �أجريت 
هذ� �ل�شباح �إ�شابة العب �لفريق �الأول توما�س فريمايلن يف �أوتار �ملاأب�س �الأمين، �شيغيب 

عن �ملالعب حلو�يل �شتة �أ�شابيع«.
ويف ظل غياب فريمايلن �شيفتقد بر�شلونة �إىل �خليار�ت يف خطه �خللفي، ال�شيما �أّنه يعاين 
من غياب قلب دفاعه �لدويل �لفرن�شي �شامويل �أومتيتي ب�شبب �إ�شابة يف ركبته، ما يجعل 
جري�ر بيكيه و�لفرن�شي �الآخر كليمان لونغليه قلبي �لدفاع �لوحيدين يف ت�رسف �ملدرب 
�أرن�شتو فالفريدي، ويعاود �لدوري �الإ�شباين ن�شاطه يف عطلة نهاية �الأ�شبوع �حلايل حيث 

يلتقي بر�شلونة �لثاين مع �شيفه �إ�شبيلية �لذي يت�شدر بفارق نقطة عن �لنادي �لكاتالوين.

دوري الأمم الأوروبية

اإجنلرتا تهزم اإ�شبانيا و�شوي�شرا تعزز االآمال
�ملنتخب �الإنكليزي يعود بفوز ثمني 
ومثري 3-2 من �أر�س م�شيفه �الإ�شباين 
دور  من  �لثالثة  �ملرحلة  حل�شاب 
�ملجموعات لدوري �الأمم �الأوروبية، 
حيث حقق �ملنتخب �الإجنليزي فوز�اً 
�الإ�شباين  م�شيفه  على   2-3 مثري�اً 
من  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �م�س  �ول 
�شمن  �لر�بعة  �ملجموعة  مباريات 
لدوري  �الأول  �مل�شتوى  مناف�شات 
رحيم  و�شجل  �الأوروبية،  �الأمم 
 16 �لدقيقتني  يف  هدفني  �شتريلينغ 
بالدقيقة  ر��شفورد  وماركو�س  و38 
جاءت  فيما  �الإجنليز،  ثالثية   29
ثنائية لالإ�شبان عرب باكو �ألكا�شري يف 

�لدقيقة 58 و�شريجيو ر�مو�س يف �لوقت �ل�شائع، ورفع �ملنتخب �الإجنليزي ر�شيده �إىل 4 نقاط يف �ملركز �لثاين بفارق نقطيتني 
خلف �إ�شبانيا �الأوىل و3 نقاط �أمام كرو�تيا �لثالثة و�الأخرية.

بينما عززت �شوي�رس� �آمالها يف �ملناف�شة على �شد�رة �ملجموعة �لثانية من �مل�شتوى �الأول من دوري �الأمم �الأوروبية، بفوزها 
2-1 على م�شيفتها �أي�شلند� �لتي هبطت �ىل �مل�شتوى �لثاين، ورفعت �شوي�رس� ر�شيدها �إىل �شت نقاط خلف بلجيكا �ملت�شدرة 
بفارق �ملو�جهات، علما �أن �الأخرية لعبت مبار�ة �أقل، على �أن حت�شم مو�جهة �ملنتخبني �لتي ت�شت�شيفها �شوي�رس� يف 18 نوفمرب 

�ملقبل �لرتتيب �لنهائي للمجموعة وهوية �ملنتخب �لذي �شيتاأهل للدور ن�شف �لنهائي للم�شتوى �الأول.
و�شهدت بد�ية �ملبار�ة حتركات �شوي�رسية من دون �شناعة فر�س حقيقية لل�شيوف، فيما ��شتغرق �الأمر ثماين دقائق ل�شن 
�أ�شحاب �الأر�س �لهجمة �الأوىل على مرمى �حلار�س �ل�شوي�رسي �الحتياطي يف نادي اليبزيغ �الأملاين �يفون مفوغو �لذي خا�س 
مبار�ته �لدولية �الأوىل، عندما �شدد �لقائد جيلفي �شيغورد�شون العب �يفرتون �الإجنليزي كرة من م�شارف �ملنطقة ت�شدى لها 
�حلار�س، و�شهدت بد�ية �ل�شوط �لثاين حتركات �شوي�رسية تالفيا لتعقيد �ملهمة عليهم، وجرب �شريد�ن �شاكريي حظه بت�شديدة 
كانت �الأوىل �لتي ت�شيب مرمى �حلار�س هاني�س هالدور�شون �لذي �شيطر عليها، �إال �ن �لفرج �ل�شوي�رسي جاء بعد دقيقتني عرب 
هاري�س �شيفريوفيت�س بكرة ر�أ�شية، وبعد خم�س دقائق �خرتق �الي�شلندي �أمور �ينغفي ترو�شتا�شون �ملنطقة و�شدد �لكرة �أر�شية 
بني يدي �حلار�س مفوغو �لذي �شيطر عليها على دفعتني، وتاألق نفوغو مرة جديدة حارما �أ�شحاب �الأر�س �لتعادل بت�شديه 
لكرة مهاجم �أوغ�شبورغ �الأملاين �ألفريد فينبوغا�شون �لر�أ�شية، �إال �أن مد�فع بورو�شيا مون�شنغالدباخ �الأملاين مايكل النغ �شجل 
�لهدف �لثاين بكرة يف �شقف �ل�شبكة، وتابع نفوغو تاألقه و�أنقذ مرماه من هدف حمقق باإبعاده كرة �شددها �شيغورد�شون من 

ركلة حرة، وجنح فينبوغا�شون يف تقلي�س �لفارق بت�شديدة من م�شارف �ملنطقة �ثر جمهود فردي.
ويف بقية �ملباريات و�شمن مباريات �مل�شتوى �لثاين فازت �لبو�شنة و�لهر�شك على �إيرلند� �ل�شمالية بهدفني نظيفني �شجلهما 
�دين دزيكو حل�شاب �ملجموعة �لثالثة، ويف �مل�شتوى �لثالث و�شمن مناف�شات �ملجموعة �لثانية، تعادلت ��شتونيا مع هنغاريا 
بثالثة �أهد�ف ملثلها، وفازت فنلند� على �ليونان بهدفني نظيفني، ويف �مل�شتوى �لر�بع، و�شمن مناف�شات �ملجموعة �لثانية، 

فازت لوك�شمبورغ على �شان مارينو 3-0، وتعادلت بيالرو�شيا مع مولدوفا بدون �أهد�ف.

�أعرب غاريث �شاوثجيت �ملدير �لفني للمنتخب �الإجنليزي، 
�إ�شبانيا �شمن مناف�شات  �النت�شار على  بتحقيق  �شعادته  عن 
خالل  �شاوثجيت،  وقال  �الأوروبي،  �الأمم  دوري  بطولة 
»�أنا فخور  �الإجنليزية:  �شبورت�س«  »�شكاي  ل�شبكة  ت�رسيحاته 
�ملبار�ة  قبل  �ملهاجمني  مع  وحتدثت  �لفريق،  باأد�ء  للغاية 
وذكرتهم بدورهم، وكلهم كانو� ر�ئعني، وت�شببو� يف �مل�شاكل 
لباقي  بالن�شبة  و�أ�شاف: »كان �الأمر  للخ�شم طو�ل �ملبار�ة«، 
يف   � جداً جيد  ب�شكل  ذلك  وفعلنا  ب�شجاعة،  نلعب  �أن  �لفريق 
بع�س �الأحيان، ولعب �لفريق ب�شكل ال يُ�شدق، و�شمدنا �أمام 

�ل�شغط ب�شكل جيد ويجب �أن يكون �جلميع فخور� حقا«.
يف  خا�شة  �للعب،  جودة  من  حلظات  هناك  »كانت  وتابع: 
و�شط �مللعب و�لربط بني �خلطوط، وكان هناك �تز�ن بد�ية 

من حار�س �ملرمى وباقي �لفريق، ومل تكن جمرد حالة من 
�لدفاع طو�ل �ملبار�ة و��شتغالل �لكر�ت �لعك�شية«، و��شتكمل: 
�لتايل  و�لتحدي  كان مذهال،  رو�شيا  �لالعبون يف  »ما حققه 
�جلديد  �لنظام  ظل  يف  �لتقدم  على  قادرون  نحن  هل  كان 
ووجود العبني �شباب، وظهر بع�س �لالعبني �لذين قدمو� لنا 
بال�شغط  لنا  �شمح   3-3-4 بطريقة  »�للعب  و�أردف:  �لكثري«، 
على �لكرة ب�شكل �أف�شل، لكننا ما زلنا بحاجة �إىل �ل�شجاعة يف 
�للعب، و�لالعبون كان لديهم �ل�شجاعة يف ��شتالم �لكرة حتت 
قلنا  ولكننا  حولنا،  قويا  كان  �إ�شبانيا  »�شغط  و�أمت:  �شغط«، 
�إذ� جنحنا يف �خلروج من �ل�شغط ف�شوف نهددهم بالهجمات 
قر�ر�ت  و�تخذنا  �لقر�ر،  ب�شنع  يتعلق  كان  و�الأمر  �لعك�شية، 

ممتازة يف �أهد�فنا �لثالثة«.

�شاوثجيت فخور بالقرارات ال�شحيحة اأمام ا�شبانيا

مي�شي ُيدير ظهره جمدًدا لالأرجنتني
�أثار �ل�شكوك حول م�شتقبله �لدويل بعد �لف�شل �مل�شتمر يف �لبطوالت �لكربى مع منتخب بالده.مع ناديه بر�شلونة خالل �لفرتة �حلالية. ويغيب ليونيل مي�شي عن متثيل �ملنتخب �الأرجنتيني منذ نهاية مونديال رو�شيا، مما و20 نوفمرب �ملقبل، و�أو�شحت �أن �لبيئة �ملحيطة بالربغوث، �أ�شارت �إىل �أن �لقر�ر �لنهائي ملي�شي �لبقاء مع عائلته و�لرتكيز �شبكة »tycsports« �الأرجنتينية، �إن ليونيل مي�شي قرر �لغياب عن مبار�تي ر�ق�شي �لتانغو �أمام منتخب �ملك�شيك يومي 17 قرر ليونيل مي�شي جنم نادي بر�شلونة �الإ�شباين ��شتمر�ر غيابه عن متثيل �ملنتخب �الأرجنتيني خالل �لفرتة �ملقبلة، وقالت 
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مقاطع من ق�شيدة لل�شاعرعا�شور بوكلوة:
لذاكرة البحر ارجتاج حزين

وال موج يقدمني للربيع
تفا�صيل  يف  اأذكرها  كلما 

احلكاية
اأبكي ... واأ�صيع

اأهدي ل�صاطئ ال�صباح �صورتها
وتهديني قهوة ال�صاد�صة

وحلم  الغياب  ودمع  الوداع  ملح 
ال�صقيع

طوحني هذا الوريد
ما �رض لو تعلو هامتي قليال

لتالم�س يف ربيع العمر اأغ�صانها

اأنا ال ي�صغلني موج الق�صيدة
يف  املغرو�س  بحرها  اأق�صد 
موا�صمنا العجاف ، اأو يف خفايا 

الكالم

حتتاج  الينابيع  اأن  الرياح  تدري 
بازدهاء  تفاخر  كي  الرباعم 

غرور الغمام
يحتاج  الطلع  اأن  الزهور  تدري 

النوافذ

كي ت�صري خارطة الطريق
حيثما ت�صري بو�صلة الغرام

كفها  اأحتاج  اأين  فاتني  وتدري 

كلما راودين عط�س اجلهات
اأو عذبني ليل ي�صائلني كل �صباح 

عن جدوى الظالم
واأن اخليانة فاكهة احلب اأحيانا

تعلقت بحبل احلنني ..
باجتاه  وردتي  اأدحرج  ورحت 

مرايا
مل تعد تعك�س ظلنا يف ال�صطور

توكاأت على قمر بجوار القلب
اأرقب من �رضفة الروح اأنفا�صها

فيبتهج  جنمتي  تطل  قليل  بعد 
امل�صاء

اأبوابه  الق�صري  العمر  ويفتح 
للحبور

عفوا �صادتي ..
الأوراق  اعتذاري  تقدمي  �صاأعيد 

التوت
والأول �صاطئ عانقني �صيفه يف 

ربيع العمر الطائ�س
ب�صمة  عا�صقا  �صريتني  حني 

ماكرة
لرعود خا�صمت برقها

يف  املهب  مفارق  �رضدتها  حني 
ف�صول احلكاية العابرة

�صاأعيد تقدمي اعتذاري

اإقرتاب من جتربة

ال�شاعر عا�شور بوكلوة...اأو فدائي الثقافة اجلزائرية
حتتاج اجلزائر لجناز حمطات لتاأمل منجزات رجالها والحتفاء بهم وقول كلمات ال�شكر لت�شحياتهم اجلليلة، لأجل رفع ال�شاأن الوطني بكل جمالياته 

وخ�شو�شياته الفنية و الأدبية والفكرية عربيا وعلميا، وهنا  نتذكر ن�شو�ص واأفعال ال�شاعر اجلزائري ابن ولية �شكيكدة عا�شور بوكلوة.

وليد بوعديلة

الكتابة ال�شعرية 
وهويتها..

�صيتعب من يريد ان يالحق 
بوكلوة،  واالأديب  ال�صاعر 
ينتقل  املبدع  هذا  الأن 
الثقافية  الن�صاطات  بني 
املتعددة و املختلفة،  فهو 
اجلزائرية  الثقافة  فدائي 
يخدمها  حيث  بامتياز،  
كما  الت�صكيلية،  الفنون  يف 
الن�صو�س  يف  اأوراقها  يفتح 
للك�صف  وي�صعى  ال�صعرية، 
ال�رضد  عن خ�صو�صياتها يف 
خالل  من  اجلزائري... 
الكثري  تنظيم  على  اإ�رضافه 
الندوات  و  امللتقيات  من 
�صكيكدة  يف  املهرجانات  و 

وغريها.
االأدبي  احل�صور  له  ون�صهد 
مبجموعاته  اجلميل 
اكت�صفها  التي  ال�صعرية 
والعربي  اجلزائري   القارئ 
وميكن  والكرتونيا،  ورقيا 
ديوانه«  نتاأمل  ان  لنا 
اأمواج  ال�صفاعات«)دار 
لنلمح  للن�رض،2006( 
تقول  �صعرية  خ�صو�صية 
و�صحرها،  و�رضها  هويتها 
يو�صف  الناقد  ذكر  وقد 
بوكلوة  الكاتب  باأن  وغلي�صي 
قد كان يكتب مقاالت نقدية 
متميزة يف الثمانينات من ق 
للف�صاء  يتحول  اأن  ،قبل   20
الدكتور  يقول  ال�صعري، 
وغلي�صي يف تقدميه لديوان 
اأجه�س  لقد    « ال�صفاعات: 
يف  الناقد  روح  عا�صور 
لرتبية  يتفرغ  كي  اأعماقه، 
ال�صعري  الكائن  ذلك 
ق�صيدة  كانت   اجلميل... 
اأمي نقطة االنعطاف  عطر 
ال�صعرية  الدالة  يف 
العا�صورية، اإذ غريت منحى 
ال�صعرية حني منحته  حياته 
يف  كبرية   وطنية  جائزة 

بداية م�صواره...«
حتاور  الديوان  ون�صو�س 

فيها  وما  ال�صويف  العوامل 
ورمزية  الع�صق  جالل  من 
اإذا   « ق�صيدتيه  مثل  الداللة 
االأمنيات  جاء«و«  ال�صعر 
منها  و  الراقدة«،  واالأر�س 
مرجعيات  اإىل  حتيل  التي 
لكن  اجتماعية  و  �صيا�صية 
بثوب ترميزي  يراوغ القارئ 
غني  وداعا  ق�صيدة«  مثل 
وق�صيدة«ظهري  انطلقت« 

حممي ودمي«...
كثريا  �صاعرنا   ي�صتعني  كما 
بالرتاث ال�صعبي واالأ�صطوري  
ن�صو�س  بع�س  يف  والديني 
من  وغريه  الديوان   هذا 
الدواوين ، وكذا يف ن�صو�س 
ن�رضها يف ف�صاءات  �صعرية 

اأدبية الكرتونية.
بعنوان  جمموعة  لل�صاعر  و 
واحلالزين«- احل�صا�س   «
ك�صوف   « وجمموعة   ،2002
واالمنيات«2004،  النب�س 
التي  »الرعود  وجمموعة 
برقها«-2015،   خا�صمت 
ون�رض ق�صائد يف جمموعتيه 
وج�صور«،  �صخر  »غواية 
الوجد«....  و«خما�صية 
ال�صعرية  الكتابة  وم�صاحات 
ال�صاعر  عند  مفتوحة 
نب�صات  بوكلوة على  عا�صور 
 ، الوطن  وم�صارات  القلب 
التجارب  مع  التفاعل  لتعلن 
و  اجلزائرية  ال�صعرية 
 ، معها  واحلوار  العربية 
و  التفرد  لكتابة  لالنطالق 
الفكري  و  اللغوي  التميز 

والرمزي.
بالتعريف  �صغوف  وهو  و 
وتاريخها  باجلزائر 
و  الداخل  يف  و�صعرها 
الثقافية  واملواقع  اخلارج 
كما  ت�صهد،  االلكرتونية 
ت�صهد املراكز واملوؤ�ص�صات  
على  �صكيكدة  يف  الثقافية 
مرور �صاعرنا :�صوتا �صعريا  
وحماورا  جميال،ومناق�صا 
قناعاته،  عن  يدافع 
الفنية  للنوادي  ومقرتحا 
املواهب  جلمع  االأدبية  و 
�صمن  . . . . ها حتفيز و

االإبداعي  و  الثقايف  االأفق 
اجلزائري.

و لعل من بني اآخر مبادراته 
ال�رضد  ملتقى  نذكر 
اجلزائري بق�رض الثقافة يف 
�صكيكدة، يف انتظار ملتقيات 
النور  �صرتى  اأخرى  وندوات 
م�صتقبال وخلفها روح وقلب 

وفكر االأديب بوكلوة.
 

�شاعر مبدع..لأجل 
الوطن

ق�صيدة  يف  �صاعرنا  ين�صد 
»اأما اآن يل اأن اأغني« اأ�صواقه 
الداخلية التي تبغي االقرتاب 
وجمال  املعنى  جالل  من 
هي  والذاكرة،  االأر�س 
ال�صاخب  ال�صوت  ق�صيدة 
و  واجلمود  ال�صمت  امام 
الثبات، وكاأن عا�صور ال�صاعر 
النا�صط   بوكلوة  يف  يتماهي 
لتحريك  الثقايف،  والفدائي 
ال�صكيكدي  الثقايف  امل�صهد 
كل  ولتحدي  اجلزائري،  و 
العراقيل التي تتغري �صفاتها 
متجددة  لكنها  واأهلها 
البريوقراطية  لتمار�س 
وحتا�رض الطموح االإبداعي، 

نقراأ من الق�صيدة:
 

اأما اآن يل اأن اأغني 
؟!

اأن اأ�شتعيد 
َحنجَرتي

واأ�شدح يف 
ال�شعاْب ؟!

اأما اآن يل اأن 
اأ�شرتد �شوتي

الذي ت�شتت ..
حني حا�شرته 

املخاوف 
وال�شحاْب ؟!
�شوتي الذي 

�شادرته اجلهات

حني اأراد تعليم 
القراءة ..

وفنون احل�شاْب 
؟!

تعذبني يا 
�شاحبي دقات 

قلبي
....

هذه وجهتي .. ما 
تغريت

ما تعددت ..
احللم حلمي ..
والدرب دربي

والر�شم ما �شطره 
الكتاْب!!

الثقافة  فدائي  اإن 
حركية  يف  اجلزائرية 
اجلزائر  الأجل  متوا�صلة 
وثقافتها وتراثها واإبداعها، 
من  فكرة  وجد  كلما  و 
باملوروث  تدفع  اأن  �صانها 
اجلزائري وتنقله لالأجيال ، 

�صعى لتج�صيدها  مب�صاندة 
زمالئه يف احلراك الثقايف 
ب�صكيكدة،  اجلمعياتي  و 
ح�صن  الدكاترة  ومنهم 
بوعنينبة  و�صفيان  دوا�س 

وحممد كعوان ...،
ول�صنا ندري ملاذا مل تلتفت 
الدولة اجلزائرية لكل هذه 
العمل  جتمع  التي  احلركية 
االإبداعية،  والروح  االإداري 
مذكور  ال�صاعر  اأن  رغم 
و  املو�صوعات  بع�س  يف 
و  العلماء  عن  املعاجم 
مثل  اجلزائريني،  االأدباء 
املو�صوعة التي ن�رضتها دار 
الكاتب  باإ�رضاف  احل�صارة 
ونتمنى  خدو�صي،   رابح 
املبدع  الثقافة   وزير  من 
عز الدين ميهوبي اأن يقرتح 
املركزية  ال�صلطات  على 
والنا�صط  ال�صاعر  ا�صم 
الثقايف عا�صور بوكلوة ليكون 
والية  يف  للثقافة  مديرا 
اجلزائرية.  الواليات  من 
�صيمنح  انه  متاأكد  واإين 
االأدبية  و  الفنية  االإ�صافة 
الالزمة،  امل�رضحية...  و 

الكبرية  خربته  بف�صل 
التنظيم  و  االإ�رضاف  يف 
الثقافية،  للمهرجانات 
يف  وان�صباطه  وجديته 
الت�صيري االإداري، والأنه ابن  
امل�صهد  الثقفي اجلزائري 
ولي�س غريبا عنه. وللتذكري 
بوكلة  عا�صور  فاالأديب 
بحجر   1967 مواليد  من 
الق�رضة- مفرو�س-عني 
متخرج  وهو  �صكيكدة، 
العايل  الوطني  املعهد  من 
ال�صباب  اإطارات  لتخريج 
للرابطة  رئي�صا  كان  وقد   ،
الوالئية للن�صاطات الثقافية 
لل�صباب2002- العلمية  و 
2013،  كما انه ع�صو احتاد 
وقد  اجلزائريني،  الكتاب 
وطنية  جوائز  على  حت�صل 
يف ال�صعر ، و �صعره يدر�س 
اجلزائرية،  اجلامعات  يف 
الباحثون  ن�رض  كما 
كثرية  درا�صات  اجلامعيون 
اأن  اهلل  ون�صاأل   . عنه 
ويوفقه  للوطن  يحفظه 
وليد  بقلم  ن�صاطه.  يف 

بوعديلة.
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عن دار الوطن اليوم

اجلزائر وعاداتها  من منظور الأجانب 
للأكادميي ح�سن دوا�س

اأ�سدر الأكادميي وال�ساعر اجلزائري الدكتور ح�سن دوا�س كتابا جديدا يهتم بالتاريخ الثقايف اجلزائري، 
و�سمه ب » ديابوراما  رحلية للجزائر الثقافية يف القرن التا�سع ع�سر«، عن دار الوطن اليوم. يقراأ 

الدكتور جمموعة من امل�سادر الأجنبية يف اأدب الرحلة، والتي توقفت عند املالمح الثقافية اجلزائرية 
وجمالياتها وخ�سو�سياتها ، فكتاب بول بورد عن ذكرياته حول رحالت لبع�س املناطق اجلزائرية، و كتب 

هودا حول اإثنوغرافيا اجلزائر، و وووظف الباحث اجلامعي بجامعة �سكيكدة  ما قراأه عند �سانوين يف 
عمله الهام »ذكريات رحلة اإىل اجلزائر والعودة عن طريق اإ�سبانيا.

د-وليد بوعديلة

ن�صو�ص  كذلك  وحلل  ت�أمل  وقد 
للحي�ة  تتبعه  دولونكل يف  بي�ر  الرح�لة 
من  وا�صتف�د   ، اجلزائر  يف  والتق�ليد 
الرح�لة  من  الكثري  لن�صو�ص  ترجمته 
والنرتوبولوجيني الأج�نب الذين در�صوا 
املجتمع اجلزائري يف خمتلف املن�طق 
واملم�ر�ص�ت  الع�دات  وب�ختالف 
ال�صعبية... كم� در�ص ن�صو�ص� من كت�ب 
موؤلف�ت  يف   »اجلزائر  دودو  العيد  اأبو 
والعمل  المل�ن)1855-1830(،  الرح�لة 

الت�ريخي والثق�يف الكبري للدكتور عبد 
عند  امليثولوجي�  عن  مرت��ص   امللك 
وقد  املراجع،  من  ذلك  وغري  العرب 
اهتم الدكتور دوا�ص بدرا�صة  مم�ر�ص�ت 
املو�صيقى،  مثل  كثرية،  و�صعبية  فنية 
ال�صعبية...  احلك�ية  ال�صعر،  الرق�ص، 
الهوية  تنقل  وطقو�ص  اإبداع�ت  وهي 
اجلزائرية وتخت�رص الذاكرة احل�ص�رية 

يف فرتة زمنية من الت�ريخ اجلزائري.
وحتيلن� الدرا�صة لهتم�م امل�صت�رصقني 
م�  وكل   ، اللغة  و  الدين  و  ب�لت�ريخ 
الوطنية  الدينية  ب�ملرجعي�ت  يتعلق 

املختلفة،  احلقب  عرب  للجزائريني، 
دوا�ص  اجلزائري  الب�حث  نبهن�  كم� 
ت�ريخن�  يف  املعريف  التعمق  لأهمية 
املم�ر�ص�ت  من  فيه  م�  كل  درا�صة  ،و 

الثق�فية املختلفة بروؤية وعني الآخر.
وقد لفت الب�حث ب�رص زمالئه الب�حثني 
ملواقف  اجلزائريني  كل  ب�رص  بل 
و  الأر�ص  من  الفرن�صيني  الرح�لة 
واأعم�ل  اجلزائر،بوث�ئق  يف  الن�ص�ن  
والدرا�صة  الرحلة  �صمن  ت�ريخية 
الن�ص�ط  ليوؤكد  الجتم�عية،  الثق�فية 
ال�صتعم�ر  قبل  واملجتمعي  الثق�يف 

وبعده ، ليختم يف نه�ية الكت�ب ق�ئال:« 
الفرن�صيني  الرح�لة  الكثري من كتب  اإن 
وغري الفرن�صيني تزخر ب�صذرات رائعة 
وحك�ية  �صعرا  اجلزائري  الأدب  من 
على  التنقيب  الدار�صني  وعلى  وق�صة، 
حقبة  عن  تعرب  التي  الن�صو�ص  هذه 
للتذكري  الثق�يف«.  ت�ريخن�  من  مهمة 
بج�معة  اأ�صت�ذ  دوا�ص  ح�صن  ف�لك�تب 
�صكيكدة، وهو دكتور خمت�ص يف الأدب 
الع�م و املق�رن، اأجنز اأطروحة عن اأثر 
النقد الأجنلو اأمريكي اجلديد يف النقد 
العربي املع��رص، ك�نت له ع�صوية يف 

ورابطة  اجلزائريني  الكت�ب  احت�د 
منتدى  يف  ع�صو  وهو  الثق�فية،  ابداع 
الفكر والثق�فة ب�جلزائر،متح�صل على 
ج�ئزة  نه  ال�صعر،  يف  اجلوائز  عديد 
نظمنته�  التي  الر�صول-�ص-  �ص�عر 
يف  وج�ء  اجلزائرية  ال�رصوق  قن�ة 
الدكتور  و  وطني�.  الرابعة  الرتبة 
دوا�ص هو رئي�ص حترير جملة املق�ل 
بكلية الآداب للج�معة، و�ص�عر متمكن 
ال�صعرية،  الدواوين  من  جمموعة  له 
مالئكية- اأجنحة  على  �صفر  مثل 

اأمواج و�صظ�ي�-2002،  و ديوان   1998

اأه�زيج   « عنوانه�  الأطف�ل  واأن��صيد 
الفرح«- 2000، و ديوان »ح�لت توهم 
يف ح�رصة �صيدة املعنى«-2017، ومن 
 « نذكر  والدرا�صة  البحث  يف  اأعم�له 
حك�ي� ال�صمراء،خمت�رات من احلك�ية 
وكت�ب  الإفريقية«-2009،  ال�صعبية 
عن ت�ريخ الق�صة اجلزائرية الق�صرية 
الهدهد ق�ل«، كم�  عنونه ب« »حدث 
له ترجم�ت لن�صو�ص �صعرية خمتلفة، 
وله خمطوط�ت تنتظر الطبع. ونتمنى 
له مزيدا من الت�ألق والإبداع والت�أليف 

خدمة للثق�فة اجلزائرية.

كتاب »داخل عقل فالدميري بوتني« لـ«مي�سيل الت�سانينوف«

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني يف ا�ستعادة قوة رو�سيا
عر�س/ حممد ب�سيوين - 
باحث يف العلوم ال�سيا�سية

بوتني«  »فالدميري  الرو�صي  الرئي�ص  تزعم 
خالل ال�صنوات امل��صية م�رصوًع� ل�صتع�دة 
املك�نة القي�دية لدولته يف النظ�م الع�ملي، 
النفوذ  من�طق  الغربي يف  التمدد  ومواجهة 
م�  ولعل هذا  الت�ريخي ملو�صكو.  التقليدي 
عن  احلديث  اإىل  الأدبي�ت  من  العديد  دفع 
حتت  الرو�صية  لل�صي��صة  جديدة  مق�ربة 
من  عدد  اإىل  وت�صتند  »البوتينية«.  ا�صم 
يف  الرغبة  غرار  على  الرئي�صية،  الأفك�ر 
ا�صتع�دة املجد الت�ريخي لرو�صي�، والتو�صع 
التدخل  ومواجهة  الأورا�صي،  الف�ص�ء  يف 
عرب  الرو�صي  النفوذ  من�طق  يف  اخل�رجي 
مب�  تقليدية،  وغري  تقليدية  متعددة  اأدوات 
عن  ف�صاًل  املعلوم�تية،  احلرب  ذلك  يف 

البُعد املح�فظ يف فكر »بوتني«.
ويف هذا ال�صدد، يتن�ول كت�ب »داخل عقل 
الت�ص�نينوف«  لـ«مي�صيل  بوتني«  فالدميري 
ال�صي��صية  التوجه�ت 
ئي�ص  للر

لهذه  الفكرية  املكون�ت  واأهم  الرو�صي، 
بني  م�  بدرجة  جتمع  والتي  التوجه�ت، 
املح�فظة،  والأفك�ر  ال�صي��صية  الواقعية 
املك�نة  على  للت�أكيد  توظيفه  يتم  وكالهم� 
ومواجهة  املع��رص،  الع�مل  يف  الرو�صية 

واإ�صع�ف القوى املن�وئة ملو�صكو ع�ملًيّ�.

التكوين الفكري والعملي

ي�صري »الت�ص�نينوف« اإىل اأن الرئي�ص الرو�صي 
املرجعي�ت  ي�صتخدم  بوتني«  »فالدميري 
ل  اأنه  اإل  الع�مة،  خط�ب�ته  يف  الفل�صفية 
العلمي  تكوينه  اإن  اإذ  كفيل�صوف،  ي�صنفه 
اإط�ر  يف  ال�ص�ئع  النمط  هو  والثق�يف 
فـ«بوتني«  ال�ص�بقة؛  ال�صوفيتية  املنظومة 
�ص�ن  ج�معة  يف  الق�نون  در�ص  الذي 
تذكره  يتم  اأن  يف�صل  احلكومية،  بطر�صربج 
ال�صتخب�رات  جه�ز  يف  ت�ريخه  خالل  من 
ع�دة  اأنه  كم�  بي«،  جي  »الكي  ال�صوفيتية 
الكتب  على  اجل�صدية  الأن�صطة  يف�صل  م� 
التي  اجلودو  ري��صة  ويعترب  والفل�صفة. 
ول  احلقيقية،  الفل�صفة  مبث�بة  مي�ر�صه� 
لدين�،  م�  ن�صتخدم  اأن  »تعلمن�  اأنه�  �صيم� 
ك�فية  قوة  فهي  ثم  ومن  منلكه،  م�  ونُقّدر 

لإ�صق�ط اخل�صم«.
عديدة  عوامل  هن�ك  اأن  الك�تب  ويُ�صيف 
والعملي  الفكري  التكوين  يف  �ص�همت 
مرحلته  منه�  الرو�صي،  للرئي�ص 
خالله�  من  تعلم  التي  الدرا�صية 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صم�ء 
الرئي�صيني. عالوة على ذلك؛ 
داخل  عمله  �صنوات  ف�إن 
ال�صتخب�رات  جه�ز 
ال�صوفيتية اأعطته خربة 
ومن  اأكرب.  عملية 
املوؤلف  يعتقد  ثم، 
يج�صد  »بوتني«  اأن 
املهنية  ال�صف�ت 
اإىل  للمنت�صب 
جي  »الكي  جه�ز 
 � خ�صو�صً بي«، 
املتعلقة  تلك 
العمل  بـ«مه�رات 
مع الن��ص، ومعرفة 
ال�صتم�ع،  كيفية 
الفهم«،  وكيفية 
ذلك،  انعك�ص  وقد 
يف  الكت�ب،  بح�صب 
قدرة »بوتني« على ك�صب 

املطلوب  والتكيف  معه،  املتح�ورين  ثقة 
لال�صتج�بة معهم.

املجتمعية  القيم  اأثرت  ذاته،  ال�صي�ق  ويف 
تكوينه  يف  كنفه�  يف  »بوتني«  ن�ص�أ  التي 
اأهم  ولعل  ال�صي��صية،  واجت�ه�ته  الفكري 
وكذا  الوطني،  النتم�ء  قيمة  القيم  هذه 
لعقود  �ص�ئدة  ظلت  التي  الع�صكرية  الثق�فة 
اإن  اإذ  ال�ص�بق،  ال�صوفيتي  الحت�د  داخل 
وك�ن  الع�صكري،  ب�لط�بع  يت�صم  ك�ن  التعليم 
احلرب  اأدبي�ت  لقراءة  ي�صطرون  الأطف�ل 
ك�إعداد للت�صحية ب�لنف�ص، و�صكلت اخلدمة 
يف  اللحظ�ت  اأهم  من  واحدة  الع�صكرية 

احلي�ة ال�صوفيتية.
جمموعة  ثمة  اأن  »الت�ص�نينوف«  ويفرت�ص 
ب�لرئي�ص  حتيط  ودينية  وفكرية  �صي��صية 
اأفك�ره  يف  ب�آخر  اأو  ب�صكل  وتوؤثر  الرو�صي 
يعتمد  ممن  الأكرب  والن�صبة  وتوجه�ته، 
عليهم »بوتني« يف احل�صول على املعلوم�ت 
املنتمني  من  واحللف�ء  الأ�صدق�ء  هم 
�صوفيتية  )كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة  اإىل 
الع�صكرية  اخلدم�ت  من  ال�صي��صيون  تعني 
والأمنية(، وغ�لبً� هم مثل »بوتني« من �ص�ن 

بطر�صربج. 
�صي��ص�ت  يف  املوؤثرة  املجموعة  ت�صم 
»فالدي�صالف  قبيل  من  اأ�صم�ء  »بوتني« 
يف  الف�صل  له  يرجع  الذي  �صوركوف«، 
ال�صي�دية«،  »الدميقراطية  مفهوم  �صي�غة 
وهو  ال�صي��صية،  التقني�ت  يف  خبرًيا  ويعد 
الأوكرانية،  ال�صئون  يف  لبوتني  م�صت�ص�ر 
الأمن  هيئة  مدير  بورتنيكوف«  و«األك�صندر 
و«األك�صندر   ،2008 ع�م  منذ  الفيدرالية 
الرو�صية  التحقيق  جلنة  رئي�ص  ب��صرتيكني« 
واخلبري يف علم اجلرمية، و«اإيغور �صيت�صني« 
الذي يرتاأ�ص �رصكة »رو�ص نفط« واعتربته 
الرجل   2010 ع�م  يف  ت�ميز«  »ف�ينن�ص�ل 
و«دميرتي  »بوتني«  بعد  ال�صلطة  يف  الث�لث 
احل�يل(،  الوزراء  )رئي�ص  ميدفيديف« 
الوزراء،  رئي�ص  ن�ئب  روجوزين«  و«دميرتي 
و«فالدميري ي�كونني« الذي ك�ن يرتاأ�ص هيئة 
 ،2015 اأغ�صط�ص  حتى  احلديدية  ال�صكك 
�صنوات  منذ  الرو�صي  للرئي�ص  �صديق  وهو 

طويلة.
خ�رج  من   � اأ�صخ��صً املجموعة  ت�صم  كم� 
خمرج  مثل  التقليدي،  ال�صي��صيي  الإط�ر 
الذي  ميخ�لكوف«  »نيكيت�  ال�صهري  الأفالم 
اإىل  اأعم�له  خالل  من  عقود  عرب  �صعى 
بعد  البي�ص�ء«  »رو�صي�  ولدة  فكرة  جت�صيد 
�صقوط ال�صيوعية، وكذلك رجل الدين الأب 
»تيخون �صيفكونوف« الذي يحظى بت�أثرٍي م� 

على الرئي�ص الرو�صي.

مع�سلة التاريخ ال�سوفيتي

الق�ص�ي�  اأحد  ال�صوفيتي  الت�ريخ  �صكل 
الوثيقة  ففي  الرو�صي،  للرئي�ص  الإ�صك�لية 
التي ن�رصه� يف نه�ية عقد الت�صعيني�ت من 
القرن امل��صي بعنوان »رو�صي� عند منعطف 
عن  بنف�صه  الن�أي  »بوتني«  ح�ول  الألفية«، 
ترميم  �صد  اأنه  وذكر  ال�صيوعي،  امل��صي 
من  �صكل  ب�أي  الر�صمية  الدولة  اأيديولوجي� 
الأ�صك�ل، بل ح�ول اأن يطرح نف�صه كنموذج 
ال�صكوك  من  الكثري  يثري  ل  مغ�ير  ليربايل 

لدى الدول الغربية الأخرى.
اأن موقف »بوتني«  الوقت، بدا  ولكن مبرور 
فهو  تعقيًدا،  اأكرث  ال�صوفيتي  الت�ريخ  من 
ل�صتع�دة  كبرية  حم��صة  يُبدي  ل  ك�ن  واإن 
ال�صوفيتي  لالحت�د  احل�كمة  الأيديولوجي� 
الإنك�ر  ل�صي��صة  كر�ص  اأنه  اإل  ال�ص�بق؛ 
والتج�هل للت�ريخ ال�صلبي لالحت�د ال�صوفيتي 
الت�ريخ، ول  لتخفيف حدة النتق�دات لهذا 
فخط�ب  �صت�لني«.  »جوزيف  حقبة  �صيم� 
الأعم�ل  و�صف  يتجنب  املراوغ  ال�صلطة 
جرائم،  ب�أنه�  »�صت�لني«  نظ�م  ارتكبه�  التي 
ويركز على و�صفه� ب�لأخط�ء، ويتم تربيره� 
احلرب  و�صي�ق�ت  ال�صي��صية  ب�لظروف 

اآنذاك.

اإط�ًرا  للكت�ب،  وفًق�  »بوتني«،  �ص�غ 
اإىل  ا�صتن�ًدا  ال�صوفيتي  الت�ريخ  حلم�ية 
على  واحلف�ظ  الوطنية،  امل�ص�حلة  فكرة 
رف�ص  وب�لت�يل  املجتمعي.  ال�صتقرار 
الذاكرة،  لإحي�ء  م�ص�ريع  اأي  اإطالق 
الت�ريخ  وحم��صبة  فح�ص  ت�صتهدف 
البحث  »ب�أن  بوتني  ج�دل  حيث  ال�صوفيتي، 
عن ت�ريخ ال�صيوعية ل يعني تنظيم عملي�ت 
اأ�ص��ص  على  الن��ص  ومالحقة  للتطهري 
اأو  ال�صيوعي  احلزب  يف  اأع�ص�ء  ك�نوا  اأنهم 
مرتبطة  ع�صكرية  منظم�ت  عملوا يف  رمب� 
ب�حلزب، لأن مثل هذا الأمر ميكن اأن يزرع 

الفتنة يف اأنح�ء املجتمع«.

توجهات رئي�سية

يُ�صري »الت�ص�نينوف« اإىل اأن حتليل خط�ب�ت 
»بوتني« يف العقد الأول من الألفية اجلديدة 
يو�صح اأنه مل يقل ال�صيء ذاته للجميع، حيث 
اختلفت مفرداته ب�ختالف وجهته، فحينم� 
تعلق الأمر ب�أوروب� ك�ن »بوتني« يقتب�ص من 

اأوروبية،  دولة  رو�صي�  اأن  ويوؤكد  »ك�نط«، 
اآ�صي� ك�ن الأمر خمتلًف�.  اإىل  وعندم� ذهب 
يخ�طب  ك�ن  حينم�  املث�ل،  �صبيل  فعلى 
الغرب،  يدين  خط�ًب�  ي�صتدعي  ك�ن  ال�صني 
و�صي��ص�ت التدخل يف �صئون الدول الأخرى. 
ت�أ�صي�ًص� على ذلك، مُيكن القول اإن ال�صي��صة 
التوجه�ت  من  عدٍد  على  تنطوي  البوتينية 

الرئي�صية املتمثلة فيم� يلي:

- التوّجه املحافظ:  اأولاً

�صحيح اأن »بوتني« �صعى يف ب�دئ الأمر اإىل 
تقدمي نف�صه على اأنه م�صلح وليربايل يطمح 
اإىل التع�ون مع الدول الغربية، بيد اأنه مبرور 
الأفك�ر  نحو  متزايدة  ب�صورة  حتول  الوقت 
عن  يتحدث  بداأ  م�  و�رصع�ن  املح�فظة، 
فكرة رو�صي� التي تعتمد على التق�ليد والقيم 
امل�صيحية.  القيم   � وخ�صو�صً الأ�ص��صية، 
خالل  كبري  ب�صكل  الفل�صفة  هذه  وتبلورت 

فرتته الرئ��صية الث�نية )2008-2004(.
بح�صب  الإره�بية،  الهجم�ت  تزايد  ومع 
تن�مى  رو�صي�  له�  تتعر�ص  التي  الكت�ب، 
ك�آلية  الدينية  للمفردات  »بوتني«  ا�صتدع�ء 
ب�تت  ال�صي�ق،  التطرف. ويف هذا  ملواجهة 
حليفة  الرو�صية  الأرثوذك�صية  الكني�صة 
املجتمعية  �صي��صته  يف  الرو�صي  للرئي�ص 
الط�بع  من  جزًءا  اأن  كم�  املح�فظة. 
احلذر  بتع�مله  ارتبط  لـ«بوتني«  املح�فظ 
مع التكنولوجي� احلديثة، حيث اإنه ذكر اأنه ل 
ي�صتخدم الربيد الإلكرتوين، وكثرًيا م� انتقد 
ويف  يطرحه�.  التي  وامل�صكالت  الإنرتنت 
ع�م 2013، اأعرب عن اأ�صفه لرتاجع م�صتوى 
يف  ال�رصيع  التطور  ب�صبب  الع�مة  املعرفة 
لكنه اعتمد  التكنولوجي�. ومل يكتف بذلك، 
اأ�صلوب هجومي على  ب�صورة متزايدة على 
انتخ�به،  لإع�دة  والراف�صني  املع�ر�صني 

وو�صفهم ب�رتك�ب »اخلي�نة القومية«.

ا- طموحات القيادة:  ثانياً

ا�صتع�دة  يف  رغبته  يُخِف  مل  »بوتني«  اإن  اإذ 
الدويل،  النظ�م  يف  الرو�صية  املك�نة 
ذلك  لتحقيق  عديدة  اأدوات  وا�صتح�رص 
�صم�ن  عرب  ع�صكري  منه�  البع�ص  الأمر، 
احليوي  النفوذ  من�طق  على  ال�صيطرة 
مب�  ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�ص  ملو�صكو، 
ينطوي  والذي  الرو�صي،  ب�لنموذج  يعرف 
على قيم الوطنية وامل�صيحية الأرثوذك�صية؛ 
للمواقع  اأهمية  »بوتني«  بذلك  ليعطي 

وعّده�  الرو�صية،  الأرثوذك�صية  املقد�صة 
ومبوازاة  الرو�صي.  الدور  ت�أكيد  اأدوات  من 
�صكاًل خمتلًف�  الرو�صي  الرئي�ص  �ص�غ  ذلك، 
الدميقراطية  ب�تت  حيث  للدميقراطية، 
الرو�صي  ال�صعب  »قوة  تعني  الرو�صية 
ولي�ص  الذاتي،  للحكم  اخل��صة  بتق�ليده 
الوف�ء ب�ملع�يري املفرو�صة على رو�صي� من 
فكرة  تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف  اخل�رج«. 
»الع�مل الرو�صي« اأهمية متزايدة. وت�صتهدف 
بن�ء �صبكة ع�ملية داعمة ملو�صكو ونفوذه�. 
وتنطوي هذه الفكرة على �رصورة ال�صتف�دة 
من املواطنني الرو�ص يف ال�صت�ت. وقد عرّب 
اأكد  حينم�   2000 ع�م  هذا يف  عن  »بوتني« 
داخل  الرو�ص  املواطنني  »حم�ية  اأهمية 
اإىل  �صعى  م�  و�رصع�ن  وخ�رجه�«.  البالد 
تعزيز الروابط اللغوية والثق�فية مع ال�صت�ت 
دور  ا�صتح�ص�ره  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الرو�صي. 
الكني�صة، اإذ اعترب اأن الوحدة بني بطريركية 
اخل�رج،  يف  الأرثوذك�صية  والكني�صة  مو�صكو 
خل�صوع  مع�ر�صة  كموؤ�ص�صة  ت�أ�ص�صت  التي 
لتعزيز  �رصوري  �رصط  للبال�صفة،  الكني�صة 

الوحدة للع�مل الرو�صي ب�أ�رصه.

ا- املجال الأورا�سي:  ثالثاً

وا�صح  ب�هتم�م  يحظى  الذي  املج�ل  وهو 
اأهمه�  عديدة،  لعتب�رات  »بوتني«  لدى 
الرف�ص الأوروبي لدمج رو�صي� يف املنظومة 
الأوروبية. عالوة على ذلك، يعتقد »بوتني« 
اأورا�صي�،  اأن بالده هي الدولة املحورية يف 
متعددة  وا�صعة  دولة  واأنه�   � خ�صو�صً
الأعراق، وب�لت�يل ف�إنه� متثل �صورة م�صغرة 
لأورا�صي�. ومن هذا املنطلق، �رصع »بوتني« 
يف بن�ء احت�د اقت�ص�دي اأورا�صي يهدف اإىل 
الكربى،  القت�ص�دية  القوى  مع  التن�ف�ص 
ذاته،  الوقت  يف  الرو�صي  النفوذ  من  ويعزز 
نحو  وم�ص�عيه�  رو�صي�  م�ص�لح  ويخدم 

امل�ص�ركة يف قي�دة النظ�م الدويل.
رو�صي�  تتع�طى  اخل�صوم:  اإ�صع�ف  رابًع�- 
املتحدة  والولي�ت  الأوروبي  الحت�د  مع 
وحلف الن�تو على اأنه� قوة من�وئة له� ت�صعى 
مركز  لدرا�صة  ووفًق�  نفوذه�.  تقوي�ص  اإىل 
»بيو« لالأبح�ث يف يونيو 2015، ف�إن 60% من 
لديهم  اآرائهم(  ا�صتطالع  مت  )ممن  الرو�ص 
الأوروبي،  الحت�د  جت�ه  �صلبية  نظر  وجهة 
حلف  جت�ه  مثيلة  توجه�ت  لديهم  و%80 
الن�تو. كم� يُرجع ثلث الرو�ص تدهور الو�صع 
الغربية  العقوب�ت  اإىل  لبالدهم  القت�ص�دي 

املفرو�صة على رو�صي�.  
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الرئي�س املدير العام للموؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال والن�صر والإ�صهار،اأمني ال�صيكر:

»�أناب« �ست�سارك يف �سيال 
23 بـ 33 �إ�سد�ر� جديد�
ك�صف الرئي�س املدير العام  للموؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال والن�صر والإ�صهار  اأمني ال�صيكر  

يف يف ندوة �صحفية ن�صطها اأم�س مبكتبة �صايب دزاير بالعا�صمة اأنه بالن�صبة جلديد �صيال 
23  » اأناب » ت�صع بني اأيدي القراء 33 اإ�صدارا جديدا ،  وياأتي يف �صدارة اهتماماتها  كتاب 

ال�صباب و�صل�صلة جديدة حتت عنوان اأعالم ومعامل من تاريخ اجلزائر ولقد ا�صتهلت  
ال�صل�صة التاريخية ب�صخ�صيات ورموز جزائرية من العهد الروملني والتي اأردناها مرجعا 
للنا�صئة لالإطالع على ما�صي اأ�صالفها املتجذر يف التاريخ   كما اأن الأدب حا�صر  من خالل  

الرواية والق�صة الق�صرية  ويف من�صوراتنا اأي�صا درا�صات  وكتب فاخرة وكتب التاريخ .

حكيم مالك
 

»من الكاتب اإىل القارئ« 
�صعار اأناب  يف �صيال 23

 
ب�أن  ال�شيكر  ق�ل  ال�شي�ق  ذات  ويف 
»من  �شع�ر  اإدراج  اأع�دت   اأن�ب«   «
الطبعة  يف   « الق�رئ  اإىل  الك�تب 
لل�ش�لون  والع�رشين   الثالثة 
الذي  ب�جلزائر  للكت�ب  الدويل 
 29 من  املمتدة  الفرتة  �شينظم يف 
 2018 نوفمرب   10 غ�ية  اإىل  اأكتوبر 
بق�رش املع�ر�ض ال�شنوبر البحري 
اأن  معتربا  ب�جلزائرالع��شمة   
فهو  �ش�ئب   ال�شع�ر  هذا  اختي�ر 
 « الظل  عمل«  فريق  تف�ين  يثمن 
يف ال�شهر على ربط الك�تب بقرائه  
يف  ي�شم  الفريق  هذا  اأن  ك��شف� 
�شفوفه مهنيو الكت�ب الذي لن نفيه 
حقه والذي بدونه ال ميكن حتقيق 

»الكت�ب مع� ».
 

العي�س معا« و«القراءة 
معا« و«الكتاب معا« قيم 

ثابتة وعريقة

فيم� اعترب  اأمني ال�شيكر اأن »العي�ض 
مع�« و«القراءة مع�« و«الكت�ب مع�« 
لي�شت اأبدا جمرد �شع�رات ، بل قيم 
ووعود  ح��رش  فعل  وعريقة  ث�بتة 

للم�شتقبل  والن�رش مهنة بني املهن 
من  وهي  موؤ�ش�شتن�  حترتفه�  التي 
اإذ تتيح امل�ش�ركة يف  اأنبل املهن ، 
املتقد  واخلي�ل  الفكرية   الرثوة 
والعالقة التي ال تنتهي بني الك�تب 
معتربا  بقرائه  واملوؤرخ   الب�حث   ،
بني  الو�ش�طة   تلك  هو  الن�رش  اأن 
ق�ش�ض  من  خمتلفة  �شخ�شي�ت 

واقعية اأو من ن�شيج اخلي�ل .

 ال�صعي اإىل تكييف 
عالقة املوؤ�ص�صة 

الوطنية لالت�صال 
والن�صر والإ�صهار »اأناب »  

بالقارئ
 

وق�ل ال�شيكر  اأن املوؤ�ش�شة الوطنية 
لالت�ش�ل والن�رش واالإ�شه�ر »اأن�ب »  
ت�شعى  اإىل تكييف عالقته� ب�لق�رئ 
وي�أتي هذا مع تطور التكنولوجي�ت 
والتج�رة  احلديثة   املعلوم�تية 
االإلكرتونية ولكن »اأن�ب« على يقني 
اأنه ال �شيئ ي�ش�هي ت�شويق� ال�شوت 
يتم  عندم�  ال�شفحة  حتدثه  الذي 
قلبه� الكت�ش�ف بقية الق�شة مو�شح� 
اإنه�   ، والق�رء  والكت�ب  املوؤلف  اأن 
ومتعة  وفرحة  كبرية   مل�ش�ركة 
م�شرتكة يجب جتديده� ب��شتمرار 
تن�ش�أ  والقراءة  الكت�بة  فمن  وعليه 
يتواجدون  اأ�شخ��ض  بني  روابط 

وعليه  اأكرث  اأو  ةاحد  كت�ب  حول 
اال�شتمرارية  اإىل  موؤ�ش�شتن�  ت�شعى 
هذه  لتدوم  امل�ش�ركة   هذه  يف 
وب�لت�يل �شن�شعى ج�هدين  املتعة  

لبلوغ الكت�ب مع� مرات ومرات .

�صرناهن  على 18 كتابا 
بالفرن�صية و15 موؤلفا 

بالعربية  يف �صيال 2018 

لدى  الن�رش  مديرة  ك�شفت  ولقد   
لالت�ش�ل  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
اأ�شي�  »اأن�ب«  واالإ�شه�ر  والن�رش 
ب�ز، اأنه من �شمن 33 كت�ب� جديدا  
 18 هن�ك   23 �شيال  يف  م�ش�رك� 
موؤلف�   و15  الفرن�شية  ب�للغة  كت�ب� 
بع�ض  ذكرت  حيث  العربية   ب�للغة 
العربية  ب�للغة  الكتب  عن�وين  
ع�شت   « بعنوان   مذكرات  هن�ك  
مع اأولئك ...وعرفت هوؤالء  للك�تب 
حممد بوعزارة ، ومذكرات ملحمد 
الذاكرة«  »اأحداث  بعنوان  ماليكة  
بعنوان  بقط��ض  ملرزاق  ورواية 
املحرو�شة  موؤبن  ورواية  الب�بور 
بلق��شم  للروائي  فلورن�ش�  يوؤذن يف 
البطلة  عوادي  وميينة  مغزو�شن  
املن�شية الأحممد هواورة  ، م�شيفة 
اأن   هن�ك �شل�شلة   ذات املتحدثة 
اجلزائر  ت�ريخ  من  ومع�مل  اأعالم 
�ش�ركت  التي  لالأطف�ل   خم�ش�شة 

دحمون   جن�ة  الك�تبة  من  كل  فيه� 
موؤلف�ت   5 يف  املتمثلة  كتب   5 بـ 
عن  عظم�ء اجلزائر الذين �شنعوا  
جمده� على مر  الت�ريخ  ) احلم�ر 
و)   ) اأبوليو�ض  لوكيو�ض  الذهبي 
و)   ) املوريط�ين  امللكي  ال�رشيح 
و)   ) 23م   - ق.م   52 الث�ين  يوب� 
اأفوالي ) 125 ق.م - 180 ق.م ( و) 
تكف�رين��ض  100ق.م - 24 م ( ولقد 
اأوزغلة 5  كتب الك�تب عبد الكرمي 
كتب اأخرى  عن اأبط�ل اجلزائر  ) 
 ) ق.م   148  - ق.م   238 م��شيني�ش� 
ق.م   104  - ق.م   160 يوغرطة   (  ،
و)   ) 470م  ت   ( تينهين�ن   ( و   )
م   430 345م-  اأوغ�شطني  �ش�نت 
( و) �شيف�ك�ض  250  202 /  201 

ق.م (.
 

عبد الكرمي تازاروت 
ي�صتذكر الفنان جمال 

عالم  

اأم� فيم� يخ�ض الكتب ب�لفرن�شية    
يف  �شي�ش�رك  اأنه  ب�ز  اأ�شي�  ق�لت 
�شيال 23 كتب كثرية من بينه� كت�ب 
اإبراهيم رم�ين بكت�ب يحمل  عنوان« 
الدبلوم��شي  مع  �شنوات  ع�رش 
�شه�دات  فيه    ب�ش�يح«  بوعالم 
اأمينة  و�شت�ش�رك  وفكرية  �شي��شية 
متوت  ال  »الفيلة  بق�ش�ض  مكحلي 

اأخواتن�  »تذكر  ورواية  الن�شي�ن  من 
من ال�شوم�م » للروائي حممد عبد 
فر�شي�ض  لق�در  اأخرى  ورواية  اهلل  
احلرب  من  جزائري  جندي  »اأن� 
14-18« ورواية �شجرة �شوف تزهر 
زازا،  بن  ليلى  للروائية  الفجر  عند 
ق�دة   « �شوب�ن  ابن  املجيد  وعمد 
الت�ريخ   ويف   « املدينة  قلب  يف 
بلحي  ملحمد  كت�ب  معن�  يوجد 
ح�كم  اآخر  ح�شني..  »داي  بعنوان  
يف اجلزائر )1818-1830(«  وكت�ب 
 Les irradiés م�شطفى خي�طي 
 algériens، un crime
الطبعة  يف  وي�ش�رك   d’Etat
للكت�ب  الدويل  ال�ش�لون  من    23
ب�جلزائر  كن�ب )�شبه جزيرة كولو 
كم�ل  للك�تب   ) املنطقة  ت�ريخ   ،
بكريي و يف علم االآث�ر هن�ك كت�ب 
بعنوان )ذاكرة االأحج�ر(    جلين�ت 
كرزابي  اأحمد  �شيد  و  اأوم��شيب 
بكت�ب  �شي�ش�رك  خربي   واأمني 
روؤى  متغري،  ع�مل  يف  »اجلزائر 
واالأمن  االقت�ش�دية  ال�شي��شة  حول 
والدولية«   الوطنية  العالق�ت  و 
درا�شة  هن�ك  للدرا�ش�ت  وب�لن�شبة 
لعم�ر بلحيمر »طرق ال�شالم« رحمة 
وم�شطفى  وامل�ش�حلة  والوف�ق 
»احل�ش�رة  بدرا�شة  �رشيف 
االإ�شالمية... منوذج ع�ملي لو�شط 
ال�شرية  يخ�ض  وفيم�   « �شعيد 

الذاتية ي�ش�رك حميد زوب�« بحي�تي 
اأحمد  معن�  وي�ش�رك   « �شغفي   ،
ب�شول لهواري ونزمي ب�شول بكت�ب 
والبي�ش�ء  اخل�رشاء  املو�شوعة 
يف  النظر  اإع�دة   -  1988 ري��شة  
وي�ش�رك  دف�تر املالحظ�ت 1963 
ت�زاروت  الكرمي  عبد  الك�تب 
ف�خر   كت�ب  هو  االأول  بكت�بني 
القب�ئلي  الفن�ن  �شرية   عن  يحكي 
اآخر  وكت�ب  عالم،  جم�ل  الراحل 
اجلزائرية...  ال�شينم�  بعنوان  
يف  واملمثالت  الف�علة  اجله�ت 

دائرة ال�شوء.
 

لقاء ونقا�س حول كرة 
القدم اجلزائرية  يف 4 
نوفمرب بق�صر املعار�س

 
املوؤ�ش�شة  ،اأن  ب�ز  اأ�شي�  واأ�ش�رت   
الوطنية لالإت�ش�ل والن�رش واالإ�شه�ر 
ونق��ض  لق�ء  بتنظيم  �شتقوم  اأن�ب 
حول كرة القدم اجلزائرية ، فريق 
من  كل  بح�شور  وطن   ، حم��ض   ،
لهواري  ب�شول  واأحمد  زوب�  حميد 
وم�شطفى دحلب وهذا يوم االأحد 
4 نوفمرب  بق�عة اجلزائر �ش�فك�ض 
ب�جلزائر  البحري  ال�شنوبر 

الع��شمة . 

عن موؤ�ص�صة »اأروقة للدرا�صات والرتجمة والن�صر«

�إ�سد�ر جديد لالأعمال �لكاملة لل�ساعر �ليوناين ياني�س ريت�سو�س
االأعم�ل  من  الث�ين  املجلد  �شدر 
ي�ني�ض  اليون�ين  لل�ش�عر  الك�ملة 
»اأروقة  موؤ�ش�شة  عن  ريت�شو�ض، 
والن�رش«،  والرتجمة  للدرا�ش�ت 
عبد  ال�ش�عر  وتقدمي  ترجمة  من 
حيدر.  وجم�ل  ك��شد  الكرمي 
عن  مب��رشة  الرتجمة  وج�ءت 
اللغة اليون�نية، وك�ن املجلد االأول 

قد �شدر ال�شنة امل��شية برتجمة 
حيدر. وهذه هي املرة االأوىل التي 
يرتجم فيه� ريت�شو�ض مب��رشة من 
اللغة االأ�شلية، ورمب� لهذا ال�شبب، 
وحيدر  ك��شد  ترجمة  امت�زت 
وعذوبته�،  وب�ش�طته�  ب�شال�شته� 
فيه�  امت�ز  التي  ال�شم�ت  وهي 
املجلد  �شم  ريت�شو�ض،  �شعر 

»�شون�ت�  هي  جمموع�ت   4 الث�ين 
ال�ش�عر  كتبه�  التي  القمر«،  �شوء 
يف  ج�ء  كم�  متثل  والتي   ،1956
املقدمة، »املفت�ح االأهم ملعرفة 
ع�مل ريت�شو�ض ك�ش�عر يون�ين ذي 
املجموعة  ون�لت  متميزة،  اأهمية 
لل�شعر  الكربى  الوطنية  اجل�ئزة 
اأبواب  له  وفتحت  الهيليني، 

الث�نية  واملجموعة  الع�ملية«. 
التي �شمه� املجلد هي جمموعة 
ب�لدخ�ن«،  امل�شوّدة  »القدر 
للفرتات  ا�شتع�دة  »متثل  التي 
يف  النفي  فرتات  خالل  الع�شيبة 
اأم�  املقفرة«،  البعيدة  اجلزر 
»البعيد«  فهي  الث�لثة  املجموعة 
وتت�شف،   ،1975 ع�م  ال�ش�درة 

بـ«ت�أمل  املرتجمني،  ح�شب 
احلي�ة وتن�ق�ش�ته� �شمن م�ش�حة 
م�ش�ره�  حتدد  التي  التف��شيل 
واملجموعة  ب�شغف«.  املتوا�شل 

».»111x3 الرابعة هي »ثالثي�ت
اعتمد  االأ�شل،  للغة  وب�الإ�ش�فة 
املرتجم�ن على اللغتني االإجنليزية 
للو�شول  »حم�ولة  يف  والفرن�شية 

ق�ش�ئد  عوامل  يك�شف  ن�ض  اإىل 
ب�لدالالت  املفعمة  ريت�شو�ض 
واخل�فية  الظ�هرة  والرموز 
تلك  االإن�ش�ين.،  ب�الأمل  املتخمة 
الق�ش�ئد التي غدت اأغ�ين تردده� 
حن�جر العم�ل يف امل�ش�نع والطلبة 

يف املع�هد واجل�مع�ت«.
 وكالت 

من اإعداد وتقدمي وترجمة: نوال طه يا�صني وابت�صام خ�صرة

»مر��سالت ديكارت و�إليز�بيث« يف كتاب
الرافدين  دار  عن  حديث�ً  �شدر 
والتوزيع  والن�رش  للطب�عة 
»مرا�شالت  كت�ب  بريوت  يف 
من  واإاليزابيث«  ديك�رت 
نوال  وترجمة:  وتقدمي  اإعداد 
خ�رشة.   وابت�ش�م  ي��شني  طه 

»اإن  الكت�ب:  عن  نبذة  يف  وج�ء 
وديك�رت  اليزابيث  مرا�شالت 
يت�شمن  لالهتم�م  مثري  مزيج 
ذاتية،  و�شرية  اجم�عي�ً  ت�ريخ�ً 
تعليق�ت  على  توفره  عن  ف�شاًل 
ت�أتي  ت�شيئه.  عميقة  فل�شفية 

اليزابيث  االأمرية  ر�ش�ئل  اأهمية 
اأن  من  ديك�رت  �شديقه�  اىل 
اأث�رت  للفيل�شوف  اأ�شئلته� 
وجعلته  اأكرب،  بجدية  تفكريه، 
يتعمق يف بحث ق�ش�ي� االأخالق، 
وال�شي��شة.  واالنفع�الت، 

اأن  يجد  للر�ش�ئل  واملتتبع 
املرا�شالت،  من  �شنوات  �شبع 
العالقة  تطوير  اىل  اأف�شت  قد 
تتحول  وهي  واإغن�ئه�،  بينهم�، 
اىل  التع�رف،  اىل  اجل�ذبية  من 
واأخرياً  املتب�دل،  االإعج�ب 

ج�ءت  اأنه�  رغم  ال�شداقة،  اىل 
ويف  ديك�رت،  حي�ة  يف  مت�أخرة 
وقت مبكر من حي�ة اليزابيث، اإذ 
ك�ن عمره� تقريب�ً اأربعة وع�رشون 
ع�م�ً. ورغم ذلك بدا اأن االختالف 
ف�شاًل  يذكر.  يك�د  ال  ال�شن  يف 

هذه  ّيز  ميمُ م�  اأهم  لعل  ذلك،  عن 
وثيقة  تقدم  اأنه�  هو  املرا�شالت 
معرفة  خالله�  من  ميكن  فل�شفية 
الفل�شفي  االهتم�م  ت�شكل  بداية 

لهذه االأمرية«. 
وكالت  



التغذية ال�سليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �سرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 امل�سادات احلي�ية
 تق�سي على اجلرث�مة

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

جهاز جديد ي�سمح لك باإنتاج اأدويتك يف املنزل
�صناعة  اأن  اجلميع  يعتقد 
طريق  عن  اإل  تتم  ل  الأدوية 
العمالقة  الت�صنيع  �رسكات 
الدولرات  ماليني  متلك  التي 

لقتناء املعدات الالزمة.
هذه  تتغري  اأن  املمكن  ومن 
باحثني  ك�صف  عقب  النظرية 
عن  غال�صكو  جامعة  من 
عملية جديدة لبناء التفاعالت 
ال�صغرية، باإمكانها اإنتاج الأدوية 
يبلغ  الأبعاد  عرب طابعة ثالثية 
�صعرها 2000 دولر فقط، وفقا 

.»Science« لتقارير موقع
تب�صط  اأن  املفرت�ض  ومن 
�صناعة  اجلديدة  العملية  هذه 
ت�صهيل  طريق  عن  الأدوية 
يف  الأطباء  قبل  من  اإنتاجها 
احلد  اأجل  من  النامية  الدول 
حتى  الأمرا�ض،  تف�صي  من 
�صنع  من  كان  اأيا  �صتمكن  اأنها 
ل  دواء  وهو  الإيبوبروفني، 

�صتريويدي م�صاد لاللتهاب، يف 
املنزل ب�صهولة.

اإىل حد  ب�صيطة  العملية  وتبدو 
ما عند و�صفها، ولكن الباحثني 
اأم�صوا ما يقارب 6 �صنوات يف 

تطوير هذه التكنولوجيا.
ثالثية  الطابعة  وبا�صتخدام 
الأبعاد، قام الباحثون ب�صناعة 
املاء،  زجاجة  بحجم  اأوعية 
تفاعالت  اأربعة  تنفيذ  ميكنها 
كيميائية خمتلفة يف 12 خطوة، 
والتبخري  التنقية  ذلك  يف  مبا 
خالل  من  الباحثون  ومتكن 
هذه التقنية من �صناعة العديد 
ومن  الطبية.  الأدوية  من 
املمكن �رساء هذه التكنولوجيا 
خا�صة  الأدوية  ت�صنيع  لت�صهيل 
والنائية،  النامية  املناطق  يف 
اإل اأن الباحثني لحظوا �صعوبة 
املنتجات  هذه  و�صحن  طلب 
»ثمينا«  وقتا  ت�صتغرق  قد  التي 

تعاين  التي  املناطق  تلك  يف 
من تف�صي الأمرا�ض اأو حالت 

الطوارئ الطبية الأخرى.
من  الكثري  هنالك  يزال  وما 
القيام  يجب  التي  الإجراءات 

اجلهاز،  بهذا  يتعلق  ما  بها يف 
و�رسوط  لوائح  اأهمها  ومن 
يتم  ل  حتى  ال�صتخدام 
غري  اأدوية  اإنتاج  يف  اعتمادها 

م�رسوعة على �صبيل املثال.

درا�سة تك�سف عالقة ع�سري الف�اكه مب�ست�ى ال�سكر يف الدم

»طفرة فريو�سية« تتح�ل اإىل لقاح لأكرث الأمرا�ض انت�سارا!

م�اد غذائية تقي من الأورام ال�سرطانية

معلومة  جديدة  درا�صة  نتائج  فندت 
الطبيعي  الفواكه  ع�صري  عن  �صائعة 
الدم  يف  ال�صكر  مب�صتوى  وعالقته 
 Journal of« جملة  وذكرت 
اأن   »Nutritional Science
نتائج الدرا�صة اأكدت اأن تناول ع�صري 
م�صتوى  يرفع  ل  الطبيعي  الفواكه 
نتائج  يدعم  ما  الدم،  يف  ال�صكر 
درا�صات �صابقة تنفي عالقة الع�صري 

ال�صكري  من  الثاين  بالنوع  بالإ�صابة 
جتاربهم  خالل  الباحثون  در�ض  وقد 
واحلم�صيات  التفاح  ع�صائر:  تاأثري 
والعنب والرمان ويذكر اأن النوع الثاين 
من مر�ض ال�صكري هو ا�صطراب يفقد 
خالله اجل�صم القدرة على ال�صتجابة 
بتناول  املر�صى  وين�صح  لالإن�صولني. 
الريا�صة  وممار�صة  �صحية  اأغذية 

وعدم ال�صماح بزيادة الوزن.

الأحياء  علماء  ابتكر 
من  جديدا،  لقاحا 
يعالج  متحول،  فريو�ض 
واحد  اآن  يف  اأمرا�ض  عدة 
 »Science« جملة  وذكرت 
الفريو�صات  اأخ�صائيي  اأن 
املتحدة  الوليات  من 
لقاحا  اخرتعوا  وال�صني 
الإنفلونزا،  �صد  فريدا 
عالجية  بخ�صائ�ض  يتميز 

لالأورام ال�رسطانية.
وتدخل يف تكوين هذا اللقاح 
»طفرة فريو�صية« متحركة، 

ا�صتن�صاخ  قمع  على  قادرة 
اأي فريو�ض مر�صي، اإ�صافة 
مكافحة  على  قدرتها  اإىل 
ويبداأ  ال�رسطانية  الأورام 
داخل  العقار  هذا  عمل 
�صاعات  ب�صع  بعد  اخلاليا 
من حقن ج�صم الإن�صان به، 
مما يدل على اأنه اأحد اأهم 
امل�صادة  املناعة  عوامل 
للفريو�صات. ويقوم اخلرباء 
باإجراء  احلايل  الوقت  يف 
احليوانات  على  التجارب 

للتحقق من فعالية العقار.

تناولها  ي�صاعد  التي  الغذائية  املواد  من  عددا  اخلرباء  حدد 
ال�رسطانية  بالأمرا�ض  الإ�صابة  احتمال  خف�ض  على  با�صتمرار 
تتميز  الغربية  الطعام  حمية  باأن  تلغراف  ذي  �صحيفة  وتفيد 
على  ت�صاعد  احليوانية،  الدهون  من  عالية  ن�صبة  على  باحتوائها 
الإ�صابة ب�رسطان الأمعاء والثدي والربو�صتات والرئة، واأن الوزن 
اإذ ت�صكل ن�صبة  اأحد عوامل الإ�صابة بهذه الأمرا�ض،  الزائد هو 

الوفيات بني الرجال ب�صبب ال�صمنة 14% وبني الن�صاء %20.
اخل�صار  اإىل  والتحول  الغذائية  الوجبات  منط  تغيري  اأن  وتبني 
والفواكه يخف�ض احتمال ظهور الأورام اخلبيثة بن�صبة ت�صل اإىل 
الوقاية  على  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  حمية  ت�صاعد  كما   .%80
من الأورام، لأنها تتميز مبحتوى متوازن من الأحما�ض الدهنية 
وم�صادات  الألياف  من  عالية  ون�صبة  و«اأوميغا-6«  »اأوميغا-3« 

الأك�صدة.
الالي�صني  مادة  فاإن  �صاه،  طورال  التغذية  اأخ�صائي  وبح�صب 
املوجودة يف الب�صل والثوم تربط املواد ال�صامة يف ج�صم الإن�صان 
�صبغة  على  فتحتوي  الطماطم  اأما  خارجه  طرحها  يف  وت�صاعد 
الليكوبني والتي متنع الإ�صابة ب�رسطان الربو�صتات وتكبح اجلذور 
احلرة )ذرات اأو جزيئات حتوي اإلكرتونات غري زوجية اأو غالفا 
املناعة،  جهاز  ن�صاط  فيحفز  »امل�رسوم«  الفطر  اأما  مفتوحا(. 

ومينع البقدون�ض تكون اأوعية دموية يف اأن�صجة الورم.
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حاجتنا اإىل درا�سة حياته  �سلى اهلل عليه و�سلم  :
اإن الب�رشية التائهة يف ظلمات 
وهي   ، وال�شهوات  اجلهل 
عن  وتبحث  الطريق  تتنكب 
خمرج من اأزمتها وما هي فيه 
واإن   . النبوة  نور  اإىل  بحاجة 
يف  تعي�ش  وهي  الإ�شالم  اأمة 
ظالم دام�ش بحاجة ما�شة اإىل 
العودة والتمعن يف �شرية هذا 
ال�شالة  عليه  العظيم  الرجل 
عدة  اأمور  وثمت   . وال�شالم 
حاجتنا  وجالء  بو�شوح  تبني 
واأخذ  �شريته  معرفة  اإىل 

املنهج منها يف ال�شري اإىل اهلل 
ما  الأمور  هذه  ومن  �شبحانه 

يلي : 
به  بالقتداء  اأمرنا  اهلل  اإن   .1
كان  لقد   {  : �شبحانه  فقال 
لكم يف ر�شول اهلل اأ�شوة ح�شنة 
واليوم  اهلل  يرجو  كان  ملن 
الآخر { وذلك يقت�شي معرفة 
لتحقيق  العطرة  ال�شرية  تلك 

القتداء ال�شحيح به . 
اهلل  �شلى  حياته   اإن   .2
املع�شوم  حياة  و�شلم   عليه 

فهو  وال�شالل  اخلطاأ  عن 
ال�شورة  وهو  القدوة املطلقة 
التطبيقية العملية لهذا الدين 
املو�شلة  الطرق  وجميع 
اجلنة  اإىل  ثم  تعاىل  اهلل  اإىل 
مو�شودة اإل من طريقه  �شلى 
اأن  وميتنع   ، و�شلم   عليه  اهلل 
يعرف دين اهلل وي�شح الإ�شالم 
�شلى  الر�شول   معرفة  بدون 
كان  وكيف  و�شلم   عليه  اهلل 
ونهيه  واأمره  وعمله  هديه 

ومنهجه و�شنته .

امل�سطلحات التي تتعلق 
باأئمة و كتب املالكية

الأخرى  املذاهب  باقي  عن  املالكي  املذهب  متيز 
موؤلفاتهم  اإذ جتد يف  وكتبه؛  اأعالمه  تخ�ش  مب�شطلحات 
اأو  الأمهات  اأو  الأ�شتاذ  اأو  الإمام  اأو  كال�شيخان  عبارات 

الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�شري اإىل اأئمة املذهب املالكي

املدينة  فقهاء  بهم  فاملراد  ال�شبعة«:  »الفقهاء  م�شطلح 
الذين هم: �شعيد بن امل�شيب

و عروة بن الزبري والقا�شم بن حممد بن اأبي بكر ال�شديق 
و خارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة 
يف  فمختلف  ال�شابع  اأما  ي�شار  بن  �شليمان  و  م�شعود  بن 
تعيينه على ثالثة اأقوال الأول: اأبو �شلمة بن عبد الرحمان، 
الثاين: �شامل بن عبد اهلل بن عمر، الثالث: اأبو بكر بن عبد 

الرحمان بن احلارث .
اإما: املدنيون عموما  بهم  »املدنيون«: فاملراد  م�شطلح 
لأنهم ينت�شبون لالإمام مالك، اأو يراد بهم الرواة عن مالك 
وابن  ومطرف  وكنانة  املاج�شون  كابن  املدينة  اأهل  من 

نافع.
رواية  هذه  املالكية  قال  اإذا  »امل�رشيون«:  م�شطلح 
اأ�شهب وابن وهب  امل�رشيني فاملراد بهم: ابن القا�شم و 

و نظراوؤهم.
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهم  املراد  »املغاربة«:  م�شطلح 

وابن القاب�شي و اللخمي
وابن العربي و القا�شي عيا�ش و اأ�رشابهم.

م�شطلح »املتقدمون«: هم من قبل ابن اأبي زيد )ت386( 
من تالميذ مالك واأتباعه كابن القا�شم و �شحنون و اللباد.

اأبي  ابن  بعد  اأتى  من  بهم  املراد  »املتاأخرون«:  م�شطلح 
زيد من علماء املالكية.

اهلل  عبد  بن  مطرف  بهما  يق�شد  »الأخوان«:  م�شطلح 
ل�شحبتهما يف  بذلك  �شميا  املاج�شون  ابن  امللك  عبد  و 

طلب العلم.
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهما  يراد  »ال�شيخان«:  م�شطلح 

وابن القاب�شي علي بن حممد.
العزيز  عبد  بن  اأ�شهب  بهما  يراد  »القرينان«:  م�شطلح 

وعبد اهلل بن نافع.
م�شطلح »املحمدان«:هما حممد بن عبد احلكم و حممد 

بن املواز.
به  اإذا ذكر حممد فقط فرياد  بحيث  م�شطلح »حممد«: 

حممد بن املواز.
م�شطلح »القا�شيان«: هما القا�شي عبد الوهاب و القا�شي 

اأبو احل�شن بن الق�شار.
م�شطلح »القرويان«: اأبو عمران الفا�شي و اأبو بكر بن عبد 

الرحمان.
م�شطلح »حافظ املذهب«: هو ابن ر�شد اجلد.

اهلل  عبد  اأبي  بن  علي  به  يق�شدون  »الإمام«:  م�شطلح 
املازري.

م�شطلح »الأ�شتاذ«: يعنون به ال�شيخ اأبو بكر الطرطو�شي.
ابن  اإىل  ال�شطالح  بهذا  ي�شريون  »ال�شقليان«:  م�شطلح 

يون�ش و عبد احلق.
اأحد  ال�شغري  احل�شن  اأبو  به  يق�شد  »املغربي«:  م�شطلح 

�رشاح املدونة .

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�شتغفار يف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم الإن�شان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�ش، 
ولولها لفَقَد الإن�شان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌش من رحمة اهلل، 

ل ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
، ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ، ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

�سور من عفو النبي  �سلى اهلل عليه و �سلم  وحلم
و  عليه  اهلل  �شلى  النبي   ذهب  اأ- 
�شلم  اإىل الطائف يدعو النا�ش اإيل 
الإ�شالم؛ بعدما كذبه قومه و�شّفهوه 
وطاردوهم،  اأ�شحابه  وعذبوا 
فعزم  الأذى  اأ�شناف  منهم  ولقى 
فقابله  الطائف  اإىل  الذهاب  على 
واحلجارة  والت�شفيه  بال�شب  اأهلها 

�شلم   و  عليه  اهلل  �شلى  ابتل   حتى 
له  يقول  ذلك  ومع  عليه،  وغ�شي 
اأطبق  اأمرتني  لو  اجلبال  ملك 
اأريد  ل  قال:  الأخ�شبني  عليهم 
اأرجو  يوؤمنوا  لو مل  فاإنهم  هالكهم 

اأن يوؤمن اأولدهم.
رباعيته   الكفار  ك�رش  عندما  ب- 

غزوة  يف  �شلم   و  عليه  اهلل  �شلى 
اأحد و�شجوا وجهه وجرحوا راأ�شه 
فقال  حفرة،  يف  وقع  اإنه  حتى 
ال�شحابة: لو دعوت عليهم، فقال: 
بعثت  ولكني  لعانا  اأبعث  مل  اإين 
قومي  اهد  اللهم  ورحمة.  داعيا 

فاإنهم ل يعلمون.

جـ – وهذا موقف عظيم ينبئ عن 
كرمي اأخالقه  �شلى اهلل عليه و �شلم 
، كيف ل ؟ وقد قال اهلل   جل جالله 
عظيم﴿،  خلق  لعلى  ﴿واإنك  عنه: 
››نام النبي  �شلى اهلل عليه و �شلم  
معلق  و�شيفه  وحده،  �شجرة  حتت 
فاأخذ  احلراث،  بن  غورت  فجاء 

مني  مينعك  من  وقال:  ال�شيف 
و  عليه  اهلل  �شلى  النبي   فقال  ؟ 
�شلم : اهلل، ف�شقط ال�شيف من يده 
فاأخذه النبي  �شلى اهلل عليه و �شلم 
، وقال: من مينعك مني ؟ قال كن 
خري اآخذ، فرتكه وعفا عنه، فجاء 
عند  من  جئتكم  فقال:  قومه  اإىل 

تعر�ش  ››عندما  د-  النا�ش‹‹  خري 
هبار بن الأ�شود لزينب بنت ر�شول 
حني  �شلم   و  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  
هاجرت فنخ�ش بها حتى �شقطت 
على �شخرة واأ�شقطت جنينها ففر 
ثم جاء اإىل النبي  �شلى اهلل عليه و 

�شلم  طالباً عفوه، فعفا عنه‹‹.

دخل ل�ش ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شمال فلم يجد �شيئا 

�شوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�شطار فال تخرج اإل ب�شئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �شئ 
قالت له : يا م�شكني خذ هذا الأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شالة رفعت ال�شيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �شيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شالته وجد 

ال�شارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر 

ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته �شاجدا ... فلما 
اأنهى �شالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا 

ل�شنيعها 
فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

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

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك 

قربناه

على �أن ح�سن �لظن يجب �أن ي�ساحبه ح�سن 
�لعمل فيحدد �مل�سلم هدفه لأن �لوعي قبل 

�ل�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن 

�ل�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن 
�ملجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ �ملجد 

حتى تلعق �ل�سرب  فاإن �أ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات و�إن كانت 

�لأخرى فعلى �ملر�أ �أن يعمل ولي�س عليه 
�إدر�ك �لنجاح وعليه �أن يقيم جتربته 

ويح�سر مو��سع �خلطاأ ليتجنبها وحتديد 
�لهدف �ل�سحيح و�سلوك �ل�سبل لها �إذ� ق�سد 

بذلك وجه �هلل عبادة يف ميز�ن �أعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من �لآثار 

�ملدمرة للف�سل و�لآثار �ملدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة �لف�سل �إىل غري �هلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 
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جنوم هوليوود ينتقدون 
جائزة اأو�شكار اجلديدة 
لـ«اأف�شل فيلم جماهريي«

ا�شتقبل جنوم ال�شينما االأمريكية يف هوليوود قرار اأكادميية 
ا�شتحداث جائزة  اأو�شكار  ال�شور املتحركة،  فنون وعلوم 

جديدة الأف�شل فيلم ناجح جماهرييا بانتقادات وا�شعة.
وكانت االأكادميية قد اأعلنت االأربعاء عن اجلائزة اجلديدة، 
التي قد تفتح الباب اأمام اأفالم مثل النمر االأ�شود، مهمة 
م�شتحيلة، ماما مايا، وغريها للح�شول على تلك اجلائزة، 
خالل حفل توزيع االأو�شكار القادم يف فرباير املقبل وغرد 
املمثل االأمريكي روب لو، جنم م�شل�شل وي�شت وينغ، قائال: 

»�شناعة ال�شينما ماتت اليوم«.
لكنها  �شنوات،  عدة  منذ  معتلة  كانت  »لقد  واأ�شاف: 
الرئي�شية  واأعمدتها  التتابع  بفعل  احلياة،  قيد  على  بقيت 
انتقد  الذي  الوحيد  النجم  لو  يكن  الراأ�شي«ومل  والتكامل 
اخلطوة وقال املمثل والكاتب اأندي ريخرت: »اأخريا �شتمنح 
جائزة االأو�شكار على اأ�شا�ش اجلماهريية، ومن ثم لن تبقى 
بعد  وحيدة  التذاكر  �شباك  ح�شيلة  الرديئة  االأموال  تالل 
االآن«لكن من اجلدير بالذكر اأن ا�شتحداث اجلائزة اأخذ يف 

االعتبار جماهري التلفزيون، ولي�ش املمثلني.
وانخف�شت اأرقام م�شاهدي حفل االأو�شكار خالل ال�شنوات 
كتابة  اإىل  مورغان  بري�ش  ال�شحفي  دفع  ما  االأخرية، 
اأجل  من  ميل،  ديلي  �شحيفة  ،يف  املقرتحات  من  قائمة 
زيادة االإقبال على م�شاهدة احلفل واقرتح مورغان حظر 
والعرو�ش  احلفل،  وقت  واخت�شار  ال�شيا�شية،  اخلطابات 
اأف�شل  جلائزة  للمر�شحني  مبا�رشة  الهواء  على  تبث  التي 
اأغنية وغريها. واالأهم اأن مورغان اقرتح اأن تكون االأفالم 
يذهب  التي  االأفالم  هي  �شورة  اأف�شل  جلائزة  املر�شحة 
اإليها عامة النا�ش وي�شاهدونها بالفعل، ولي�ش االأفالم ذات 
العناوين الغام�شة لكن نقاد �شينمائيون وجنوم من هوليود 
ا�شتحداث  يف  يرونها  التي  االأخطاء،  تفنيد  اإىل  �شارعوا 

الفئة اجلديدة من جائزة اأو�شكار.
ومن بني املنتقدين مارك هاري�ش الكاتب يف موقع فولت�رش، 
لالأفالم اجلماهريية.  بالفعل  »هناك جائزة  قائال:  وغرد 

اإنها االأموال«كما اأ�شارت بع�ش و�شائل االإعالم.

بعد ثالثني عاما من اإنتاجه… فيلم »هيذرز« يعود للعر�س 

اللوفر اأبو ظبي: عر�س اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�شي يف ال�شرق االأو�شط

عندما عر�س فيلم الكوميديا ال�صوداء »هيذرز« قبل ثالثة عقود مل يحقق جناحا �صاحقا يف �صباك التذاكر لكن 
الفيلم، الذي يدور حول ق�صة اأربع مراهقات يف املدر�صة الثانوية، حقق ما هو اأف�صل .. اإذ اأ�صبح فيلما كال�صيكيا عن 

الثقافة الأمريكية يف الثمانينيات.

لدور  الفيلم  �شيعود  واالآن 
العر�ش. وعلى الرغم من اأنه 
عن فرتة مل تكن فيها هواتف 
لكن  اإنرتنت  وال  حممولة 
خمرجه مايكل ليمان يقول اإن 
مو�شوعه عن فتيات املدر�شة 
الثانوية ال يزال مواكبا للواقع 
لرويرتز  ليمان  ،وقال  اليوم، 
اأن  اإىل  يعود  ذلك  اأن  »اأعتقد 
حياة  يف  العنف  م�شكالت 
�شهدته  وما  املراهقني 
املدار�ش الثانوية من اأحداث 
مطروحة  ق�شايا  زالت  ما 

للنقا�ش اليوم. الفيلم له �شلة 
قائال  االآن«وتابع  بالواقع 
»مراهقو اليوم… �شيده�شون 
من اأزياء واأ�شاليب الثمانينيات 
ذلك  يف  االأمور  ومنطق 
الع�رش« م�شيفا اأنه مل يهدف 
جناح  حتقيق  اإىل  االأ�شل  من 
يف �شباك التذاكر تدور ق�شة 
�شديقات  اأربع  حول  الفيلم 
الثانوية  املدر�شة  يف  ثريات 
هيذر  منهن  ثالث  تدعى 
من  النابعة  اأفعالهن  وتت�شبب 
عواقب  يف  املراهقة  طي�ش 

فالك  ليزان  وقالت  كارثية 
هيذر  دور  ج�شدت  التي 
مكنامارا يف الفيلم: »االأجواء 
كانت  الت�شوير  موقع  يف 
فيه..  عملوا  من  كل  رائعة.. 
وكنا  منه  الهدف  اأدركنا  كلنا 
هناك«وبعد  بوجودنا  �شعداء 
الفيلم �شعد جنم ممثلني فيه 
وكري�شتيان  رايدر  وينونا  هما 
جنوم  من  واأ�شبحا  �شالتر 
هوليوود. كما �شاهم الفيلم يف 
�شهرة م�رشحية غنائية حملت 

ذات اال�شم.    

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!

اللوفر  متحف  اإدارة  اأعلنت 
اأول  نيتها عر�ش  اأبو ظبي عن 
دافينت�شي«  »ليوناردو  لـ  لوحة 
وهي  االأو�شط،  ال�رشق  يف 
باأغلى  بيعت  التي  التحفة 
العاملي،  الفن  تاريخ  يف  �شعر 
دوالر  مليون   450 اإىل  و�شل 

اإن  املتحف  وقال  اأمريكي.  
 »Salvator Mundi« لوحة 
التي يتجاوز عمرها 500 عام، 
ال�رشق  يف  مرة  الأول  �شتعر�ش 
االأو�شط، بحلول �شهر �شبتمرب 

.2018
بتاريخها  اللوحة  تتميز  كما 

وكذلك  القيا�شي،  و�شعرها 
عمالقة  اأهم  يعد  الذي  فنانها 
ت�شور  وهي  العاملي،  الفن 
عن  وعرب  امل�شيح.  جمازيا 
اأبو  مديرية  رئي�ش  احلدث 
ظبي للثقافة وال�شياحة، حممد 
خليفة املبارك، قائال: »اللوحة 

جت�شد توجه ومهمة اللوفر اأبو 
واالنفتاح..  الت�شامح  يف  ظبي 
اللوحة مبهمة ملدة  وبعد بقاء 
هدية  اليوم  نقدمها  طويلة، 
للعامل ونرحب بالزوار من كافة 
هذه  جمال  لي�شاهدوا  اأنحائه 

التحفة الفنية«.

ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة 
املمثل ال�شهري، ريت�شارد غري، تنتظر مولودا جديدا 

واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على عالقة 
مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف 
اأبريل الفائت، واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 

عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية 

بالعزف على بع�ش االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها 
يف كلية »North Syracuse Central« يف 1967. 

وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة 

الذي اأداه يف فيلم »American Gigolo« عام 1980.
ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا �شيلفا، الثالث له، 

فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 
واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن 

عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.



خيالية! ل�سرعة  ت�سل  �سويدية  ريا�سية  �سيارة 

 "Koenigsegg" �أكدت 
لل�سيار�ت  �مل�سنعة  �ل�سويدية 
�أحدث  �أن  �لفاخرة  �لريا�سية 
�لو�سول  على  قادرة  �سيار�تها 

ل�رسعة 480 كلم/ �ساعة.
وبعد فرتة من حتطيمها رقما 
لل�سيار�ت  بالن�سبة  قيا�سيا 
�مل�سنعة  �ل�سخ�سية  �لريا�سية 
بتخطيها  جتاري،  ب�سكل 

�ساعة،  كلم/   444.6 �لـ  عتبة 
 Agera" �سيارة  م�سنعو  �أكد 
RS" �أنها قادرة على �لو�سول 

ل�رسعة 480 كلم/ �ساعة.
�لتي  �ل�سيارة  هذه  وو�سلت 
يطلق عليها �أي�سا ��سم "هايرب 
با�ستخد�م  �ل�رسعة  لتلك  كار" 
نوع  من  خا�سة  عجالت 
 Michelin Pilot Sport"

Cup 2" م�سنعة لها خ�سي�سا، 
�رسعات  حتمل  ميكنها  و�لتي 

�أكرب وفقا للخرب�ء.
هذه  عمل  على  تعليق  ويف 
�ل�سيارة مع �لإطار�ت �خلا�سة 
يف  �ملبيعات  ق�سم  مدير  قال 
"لقد   :Michelin �رسكة 
 2 Pilot Sport Cup طورنا
لتعمل مع هذ� �لنموذج بالذ�ت 

ب�رسعات عالية جد�. و444.6 
لل�رسعة  �لأق�سى  �حلد  لي�س 
�لإطار�ت،  هذه  تتحمله  �لذي 
حيث ميكنها �لو�سول �إىل 480 
كلم/�ساعة �سمن ظروف معينة 
�ملفرت�س  ومن  �حلر�رة،  من 
ب�رسعة  �ل�سيارة  ت�سري  �أن 
عالية جد� ملدة 5 دقائق على 

�لأقل".

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

�سعر يبد�أ من 32.280 �ألف دوالر

مازدا CX-9 موديل 2019 تاأتي مبزايا 

�جتذ�ب جيل  قررت �رسكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رسية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

�سيارتها  جتهيز  مازد�  �أعلنت 
موؤخر�ً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ��سافة مزيد من �لتجهيز�ت 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن �ملقرر بدء و�سول 
�ل�سيارة للموزعني �ل�سهر �جلاري 
و�سيبد�أ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
�ألف   32.280 من  �ل�سيارة  �سعر 
�لأمامي  �لدفع  لن�سخة  دولر 
موديل  عن  دولر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

�ألف دولر لن�سخة �لدفع �لكلي.
�سمن  �ل�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  �جلديدة  �ل�سافات 
�أوتو  و�ندرويد  بالي  كار  �آبل 
بد�ية  �ل�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ��سد�ر  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 �ألومنيوم  بعجالت 
��ساءة  ووحد�ت  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  �ملناطق  ثالثي  �ملناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
�أوتوماتيكية  طو�ريء  ومكابح 
مع  �لعمياء  �لبقع  ر�سد  ونظام 
�خللفية  �ملرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دولر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  �حل�سول 
لل�سيارة  توفر  �لتي  �ل�سافية 
�مل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
�مل�سار  مغادرة  وحتذير 
�أوتوماتيكية  �مامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
ر�د�ر  يعتمد على  ومثبت �رسعة 
ومر�يا جانبية بخا�سية �لت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد �لأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دولر  �ألف   35.330
�أوتوماتيك  �أمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل �بل كار 
�أوتو ومر�ة روؤية  بالي و�ندرويد 
خلفية بتعتيم ذ�تي بدون �طار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دور�ن  وعزم  ح�سان 
�أوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رسعات. 

لها دفع  رباعية  اأحدث  عن  النقاب  تك�سف   Jeep

�لأمريكية   Jeep �رسكة  ن�رست 
موؤخر� �سور� وفيديوهات تظهر 
 "Grand Wagoneer" سيارة�
�ملميزة رباعية �لدفع و�نت�رست 
�ل�سيارة  عن  �ملعلومات  تلك 
ينتظر  �لذي  �لوقت  �جلديدة يف 
��ستعر��سها   Jeep ع�ساق  فيه 

حتقق  �أن  يتوقع  حيث  �لر�سمي، 
�ل�سيار�ت  عامل  يف  كبرية  �سعبية 

رباعية �لدفع.
بقمرتها  �ملركبة  هذه  وتتميز 
لـ  تت�سع  �لتي  �لو��سعة  �لد�خلية 
باأحدث  مزودة  وهي  ركاب،   7
�ل�سائق  متكن  �لتي  �لتقنيات 

خ�سائ�س  بجميع  �لتحكم  من 
�ل�سل�سة  حركتها  �أما  �ل�سيارة 
�لطرقات  لأ�سعب  و�جتيازها 
ف�سي�سمنها نظام �لتعليق �لفريد 
�لرباعي  �لدفع  ونظام  و�ملتني 
بـ  �لأوتوماتيكية  �ل�رسعة  وعلبة 
9 جمالت، ف�سال عن نوعني من 

�ملحركات �لتوربينية ب�سعة 2 لرت 
وعزم 234 و265 ح�سانا.

هذه  تظهر  �أن  �ملنتظر  ومن 
 "Jeep" ت�سنعها  �لتي  �ل�سيارة 
فمن  �سعرها  �أما   ، �ل�سني  يف 
�ألف   38 من  يبد�أ  �أن  �ملتوقع 

دولر تقريبا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رسورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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مايكرو�سوفت تنوي 
»غزو املدار�س«!

مقربة  م�صادر  �أكدت 
مايكرو�صوفت  �رشكة  من 
�ل�رشكة  عزم  �لأمريكية 
زيادة و�رد�تها من �حلو��صب 
�ملدر�صية يف �أمريكا وباأ�صعار 
�لذي  �لوقت  ويف  مناف�صة 
توؤكد فيه عدة مر�كز �إح�صاء 
 »Futuresource« كوكالة 

�أن غوغل ت�صدرت، يف �لربع 
�صوق   ،2017 من  �لثالث 
للمد�ر�س  �حلو��صب  توريد 
و�لهيئات �لتعليمية يف �أمريكا 
م�صادر  �أكدت   ،%59 بن�صبة 
مايكرو�صوفت  من  مقربة 
�للحاق  عزمها  �لأمريكية 

بغوغل.

وحول خطط مايكرو�صوفت 
موقع  ذكر  �ملجال  هذ�  يف 
�أن   Business Insider
زيادة  تنوي  »مايكرو�صوفت 
�حلو��صب  من  مبيعاتها 
باأمريكيا  �لتعليمية  للهيئات 
بطرح �أجهزة خا�صة باأ�صعار 
و299   189 بني  ما  ترت�وح 

�رشكاء  و�صي�صنع  دولر�. 
ك�رشكة  مايكرو�صوفت، 
هذه  �ل�صينية،  لينوفو 
�لأجهزة �لتي �صتزود باأنظمة 
مايكرو�صوفت،  من  ت�صغيل 
�لتطبيقات  بتحميل  ت�صمح 
ويندوز  متجر  من  و�لرب�مج 

�لإلكرتوين فقط«.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنو�ت حول �تهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون، 
بح�صب ما �أفادت م�صادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �صفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�صية يف مايو )�أيار( �ملا�صي على �صام�صونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�صتديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�صية �لفدر�لية 
لو�صي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�صوية 

�لق�صية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�صحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�صكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�صي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��صل حماية �لعمل 

�ل�صاق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�صت �صام�صونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�صبت �أبل ق�صية �أوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��صتاأنفت �حلكم.
وو�صل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�صميم �لتي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�صميم �لهاتف �لذكي مو�صع �خلالف �أو ق�صم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً �ل�صكل �مل�صتطيل مع �حلو�ف �مل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على �ل�صا�صة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
»�إيفان  �ل�صهري  �ملدون  �أكد 
�صت�صدر  غوغل  �أن  بال�س« 
نظام  من  �جلديدة  ن�صختها 
�ملقبل  �أوت   20 يف  �أندرويد، 
ن�صخة  حتمل  �أن  �ملتوقع  ومن 
»بال�س«  و�صع  لذلك  �أندرويد  
�لذي  �لتقومي  على   »P« حرف 
�إ�صد�رها.  موعد  عن  ن�رشه 
عن  �لت�رشيبات  لبع�س  ووفقا 
غوغل،  من  مقربة  م�صادر 
�صيح�صن  �جلديد  �أندرويد  فاإن 
وت�صوير  عر�س  جودة  من 
خ�صو�صا  و�ل�صور  �لفيديوهات 

�خلافتة،  �لإ�صاءة  ظروف  يف 
من  �مل�صتخدم  �صيمكن  كما 
باإز�حتها  �لتطبيقات  بني  �لتنقل 
يف  كما  �لعر�س  و�جهة  على 
»iPhone-X«و�لأهم  هو�تف 
�أنها  �ملنتظرة   »P« ن�صخة  يف 
�أو  �لهاتف  �صاحب  �صتمكن 
�لتحكم  من  �لذكي  �جلهاز 
على  تطبيق  كل  ��صتخد�م  مبدة 
�لنا�س  مل�صاعدة  وذلك  حدة، 
بع�س  �إدمان  من  �لتخل�س  على 
�لتطبيقات، و�حلد من ��صتهالك 

�لطاقة يف �لأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  �لر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �صتحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��صم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�صيج لأبل، بل يختار �مل�صتخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�صة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�صالة ن�صية �رش�ً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�صة �مل�صفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�صوت  �لب�رش  ��صتعمال  للم�صتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�صفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �صناع  مع  �لتو��صل  للم�صتخدمني 
�لتي  �مل�صرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن �مل�صّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�صويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��صيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �صفحتها �خلا�صة على 

�ل�صبكة.
ي�صار �إىل �أن فيديو �صفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي �ل�رشكة �لأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�صلت كل من Oppo و One Plus على هو�تف ذكية مقرتنة بتقنيات 

�ل�صحن �ل�رشيع �لتي يطلق عليها ��صم FOOC و DASH Charge. ولكن لتز�ل �رشكة 
Vivo تفتقر �إىل هذه �لتقنية مع هو�تفها �لذكية.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�صاكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��صي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��صية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�صتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�صة بات�صال �صبكة WLAN �لال�صلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة �إىل ربط �جلهاز بح�صاب �أوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�صور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

وميكن للم�صتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��صتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات �لنظارة مع عد�صات نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

�أوقفت في�س بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �صنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�صرّية  �لطائر�ت  من  �أ�صطول  ت�صنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �لإنرتنت 
عن  �ل�صاأن  هذ�  يف  �أ�صدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��صلة تطوير �لأجهزة �لطائرة لتوفري �لإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�لإنتاج �ل�صناعي.

وتعتزم في�س بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  �ل�صم�صية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�س على تطوير طائر�ت �صم�صية بدون  مع  خ�صو�صاً 
طّيار ��صمها »هاب�س«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �لإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�صرت�تو�صفري.
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عني  �إىل   « �لو�سط   « يومية  تنقلت  حيث 
�الحتقان  حالة  على  ووقفنا  �ملكان 
�لذين  �ملحتجني  �لتالميذ  لدى  و�لغليان 
�أولياء  �أوليائهم وممثلي جمعية  كانو� رفقة 
ت�رصيحاتهم  يف  نا�سدو�  �لذين  �لتالميذ 
جميع �جلهات �ملعنية و�مل�سوؤولة �رصورة 
�لتدخل �لعاجل من �جل حل هذ� �الإ�سكال 
�ىل  بالعودة  �ملطرودين  جلميع  و�ل�سماح 
فيها  تتوفر  �لذين  �لدر��سة خا�سة  مقاعد 
�رصوط �الإعادة لكنهم ر�حو� �سحية مق�سلة 
جمال�س �الأق�سام دون وجه حق وبلغ تهديد 
بع�س �الأولياء �لذين كانو� يف قمة �ل�سخط 
�إىل حد �إ�رص�رهم على غلق �أبو�ب �لثانوية 
�لعدول  يتم  مل  �إذ�  �لدر��سية  �ل�سنة  طيلة 
منا�سدين  �أكبادهم  فلذ�ت  طرد  قر�ر  عن 
يف �ل�سياق وزيرة �لقطاع نورية بن غربيط 
 , �لق�سية  يف  وز�رية  حتقيق  جلنة  الإيفاد 

م�ساحله  �أن  �لرتبية  مدير  �أكد  ومن جهته 
در�ست جميع ملفات �ملطرودين عرب �إقليم 
مت  تلميذ�   576 عددهم  و�لبالغ  �لوالية 
بن�سبة 41 باملائة  تلميذ�  �إعادة 239  قبول 

ي�ستوفون  ال  فاإنهم  �لبقية  يخ�س  فيما  �أما 
�لوز�رة  من�سور  ح�سب  �الإعادة  �رصوط 
خا�سة ما تعلق بعامل �ل�سن �لذي يجب �أن 

ال يتعدى 17 �سنة يف �لطور �لثانوي .

�أح�سن مرزوق

طرد 576 تلميذ� بالبويرة

الأولياء ي�سلون ثانوية ال�سرفة للأ�سبوع الثالث
دخلت �أم�س �حلركة �الحتجاجية �لتي �سنها �لتالميذ �ملطرودين رفقة �أوليائهم بثانوية » عليان حميمي » ببلدية 

�ل�سرفة �سرق عا�سمة والية �لبويرة �أ�سبوعها �لثالث على �لتو�يل دون ظهور بو�در �إنفر�ج �الأزمة يف �الأفق . 

�سيدي بلعبا�س

ارتفاع  فاح�ش يف 
اأ�سعار البقوليات 

بجنوب الولية
تفاجاأ �سكان جنوب والية �سيدي بلعبا�س خالل 

�الأيام �الأخرية بزيادة يف �أ�سعار �لبقوليات �أو كما 

�سيحرم  �جلافة  مما  �لغذ�ئية  باملو�د  يعرف 

و�لبحث  ��ستهالكها  �لب�سيطة  من  �لعائالت 

�لتجزئة  جتار  تربئة  ورغم  �أخرى,  بد�ئل  عن 

�الأيام  يف  �مل�سجلة  �لزيادة  هذه  من  �أنف�سهم 

�جلملة  جتار  مرمى  يف  �لكرة  ورمي  �الأخرية 

�مل�سوؤولية  وحملو�  منها  ترب�أو�  بدورهم  �لذين 

للمنتجني و�مل�ستوردين يبقى �ملو�طن �لب�سيط 

كالعادة �ملت�رصر �لوحيد من هذه �لزياد�ت �لتي 

�سرتبك ميز�نيته.  حيث بلغ �سعر �حلم�س �أم�س 

�أ�سعار  عرفت  حني  يف  �لو�حد  للكلغ  دج   300

»�لفا�سولياء« و�لعد�س زيادة يف �الأ�سعار �أربكت 

نف�سها  وجدت  �لتي  �لدخل  حمدودة  �لعائالت 

, حيث  دج   250 �أ�سعارها  و�سلت  �أين  يف حرية 

عربو� من �لتقينا بهم عن ��ستيائهم �ل�سديد من 

�جلافة  �حلبوب  �أ�سعار  �سهدتها  �لتي  �لزيادة 

�لتي يزد�د �الإقبال عليها يف هذ� �لف�سل �لبارد 

,ورغم تعدد �أ�سباب �لزيادة �إال �أن بلدية مرحوم 

�جلافة  و�لبقول  �حلبوب  تعاونية  �إىل  حتتاج 

�لزو�لية وجتعلهم  معاناة  من  تقلق  وع�سى  لعل 
يحافظون على �أطباقهم �ل�ستوية .

�س.�سهيب

�لو�دي

151 حالة اإ�سابة 
 مبر�ش التهاب 

الكبد الفريو�سي 
مت ت�سجيل 151 حالة �إ�سابة مبر�س 

�إلتهاب �لكبد �لفريو�سي خالل �لت�سعة 
�أ�سهر �الأوىل من �ل�سنة �جلارية 2018, 

ح�سبما �أفادت به �أم�س �لثالثاء 
مديرية �ل�سحة و�ل�سكان و�إ�سالح 

�مل�ست�سفيات. و �رتكزت كل حاالت 
�الإ�سابة بهذ� �ملر�س �ملعدي على 

�لفريو�س )ب( بـ137 حالة وهو �لفريو�س 
�الأكرث فتكا ب�سحة �حلامل للفريو�س 

مبعية �لفريو�س )�س( �لذي �سجل به 12 
حالة �إ�سابة فيما �سجلت حالتي �إ�سابة 
بالفريو�س )�أ(, كما �أو�سح كمال �ل�سيف 

طبيب مب�سلحة �لوقاية.

 رو�سيا واإيران تتفقان
 على زيادة اإنتاج النفط

بلما�سي �أحدث 5 تغيري�ت يف �لت�سكيلة �الأ�سا�سية

 اخل�سر يتلقون هزمية 
تاريخية اأمام ال�سناجب

�ألك�سندر  �لرو�سي  �لطاقة  وزير�  �سدد 
نامد�ر  بيجان  �الإير�ين  و�لنفط  نافاك 
زنغنه, على زيادة �الإنتاج �مل�سرتك �إىل 
�التفاق  �إطار  يف  يوميا,  برميل  مليون 
�تفاقية  و�سمن  �لدويل,  �حلكومي 
�إن  �لرو�سي  �لطاقة  وزير  »�أوبك«وقال 
من  ملحة  م�سائل  عدة  تناول  �للقاء 
�إنتاج �لنفط يف �مل�ستقبل  بينها ق�سية 
�ملنظور, و�سمن �إطار �تفاقية منظمة 
ناق�س  »�الجتماع  و�أ�ساف:  )�أوبك(«. 

م�سادر  على  �ملتنامي  �لطلب  م�ساألة 
ق�سية  وكذلك  �لعامل,  يف  �لطاقة 
يف  �لنفط  ل�سعر  �حلاد  �الرتفاع  منع 
�الأ�سو�ق«ونوه �لوزير �إىل �أنه مت �التفاق 
�مل�سرتك  �الإنتاج  حجم  »زيادة  على 
يوميا«, معربا  برميل  �إىل مليون  لي�سل 
�لطاقة  �أ�سو�ق  ��ستقر�ر  يف  �أمله  عن 
فاإن  �لرو�سي,  �لطاقة  وزير  وبح�سب 
»�جلانبني يدعمان و�سع قو�عد و��سحة 

وم�ستقرة يف جمال �لنفط«.

هزمية  �لوطني  �ملنتخب  تلقى 
خالل  �لبنيني  نظريه  �مام  تاريخية 
�ملبار�ة �لتي جمعت �ملنتخبني م�ساء 
من  �لر�بعة  �جلولة  حل�ساب  �لبارحة 
 2019 لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  ت�سفيات 
�لفوز  يعترب  وللذي  بالكامريون, 
تاريخ ملو�جهات بني  للبنني يف  �الول 
يف  �خل�رص  �سقط  حيث  �ملنتخبني,  
�إ�رص�ف  حتت  مرة  الأول  �لهزمية  فخ 
منذ  بلما�سي  جمال  �لوطني  �لناخب 
�لفنية  �لعار�سة  ر�أ�س  عل  تعيينه 
حيث  للمن�رصم,,  �أوت  �سهر  �لوطنية 
�سجل  مبار�تني  بعد  �لهزمية  جاءت 
�ن  قبل  وفوز  تعادل  �خل�رص  خاللها 
يتذوقو� طعم �لهزمية وفوتت �لعنا�رص 
�لثاين  �لفوز   حتقيق  فر�سة  �لوطنية 
ر�سميا  �لتاأهل  و�سمان  �لتو�يل  على 
�ملقررة  �ملقبلة  »�لكان«  دورة  �إىل 
�لهزمية  �سمحت  حيث  �لكامرون  يف 
بهدف دون رد و�لذي وقعه �ملناف�س 
لت�سكيلة  �للقاء  من  �الول  �ل�سوط  يف 
»�ل�سناجب« �اللتحاق جمدد� باخل�رص 
يف �ل�سد�رة منا�سفة بر�سيد, 7 نقاط 
�ل�سو�سبان�س  وتو��سل  منتخب,   لكل 

حول هوية �ساحب �لتاأ�سرية �لوحيدة 
�ملوؤهلة �إىل �لعر�س �لكروي �لقاري. 

مب�ستوى  �لوطنية  �لت�سكيلة  وظهرت 
�الأول  �ل�سوط  خا�سة  �ملتو�سط  دون 
رغم  دفاعية  �أخطاء  �سهد  �لذي 
تاهارت  �ملحور  بثنائي  �الحتفاظ 
�لتغيري�ت  و�أن  خا�سة  �سبعيني,   وبن 
قام  �لذي  بلما�سي  �أحدثها  �لتي 
بخم�س تغيري�ت كاملة مقارنة مببار�ة 
ت�ساكر  مل تات �أكلها وهو �لذي �أقحم 
كل ماندي, قديورة,  غز�ل,  فيغويل 
تايدر,  عطال,   مكان  وبلفو�سيل, 
جانب  �إىل  وبوجناح  زية  بن  حمرز,  
��ستغالل  يف  �لوطنية  �لعنا�رص  ف�سل 
�لتفوق �لعددي بعد طرد جنم �لبنيني 
��سين�سيون بعد, 10 دقائق على �نطالق 
جتعل  �لتي  �لو�سعية  �لثاين,   �ل�سوط 
على  �لو�سعية  تعقد  �لوطنية  رنا  عنا 
نف�سها وت�سبح ملزمة بالفوز بلقائيها 
�لت�سفوية  �ملحموعة  عن  �ملتبقيني 
من  و�لطوغو  غامبيا  �مام  �لر�بعة 
ودون  مبا�رصة  �لتاهل  �سمان  �جل 

ح�سابات. 
عي�سة ق. 

�ل�سلف

معر�ش املراأة الريفية املنتجة

�لعا�سمة

 انقطاعات للغاز باأحياء
 من بلدية دايل ابراهيم 

�أمريكية �سعودية تركية

خا�سقجي ملف  " لإغلِق  "�سفقة 

�أ�رصة  وع�رصين  مئة  زهاء  ��ستفادت 
�ملايل  �لدعم  من  �ل�سلف  بوالية  منتجة 
ملديرية �لن�ساط �الجتماعي خالل �ل�سنة 
لدى  �لثالثاء  �أم�س  علم  ح�سبما  �جلارية, 
و�أو�سحت رئي�سة م�سلحة  ذ�ت �مل�سالح, 
ليندة  �الجتماعي,  و�لتالحم  �لعائلة 
معر�س  فعاليات  هام�س  على  اب,  ق�سّ

فعالياته  �جلارية  �ملنتجة  �لريفية  �ملر�أة 
بد�ر �ل�سباب »�لعربي �لتب�سي«, �أن م�سالح 
قامت  قد  �الجتماعي  �لن�ساط  مديرية 
عرب  منتجة  �أ�رصة    120 حو�يل  بتمويل 
خمتلف �أرجاء �لوالية حيث ��ستفادت من 
دج   50.000 لغاية  ت�سل  مالية  م�ساعد�ت 

يف �إطار �سنة 2018.

�لطبيعي  بالغاز  �لتزويد  عملية  �ستعرف 
�نقطاعا �ليوم �الربعاء �بتد�ء من �ل�ساعة 
�ل3 �سباحا على م�ستوى 11 حيا من بلدية 
�أ�سغال  ب�سبب  )�لعا�سمة(  �إبر�هيم  د�يل 
ملديرية  بيان  يف  جاء  ح�سبما  �ل�سيانة, 
�أم�س  ببولوغني  �لغاز  و  �لكهرباء  توزيع 

�لثالثاء.
تعاونية  �الآتية:  باالأحياء  �الأمر  يتعلق  و 
و  �لبناء  حي  و  �لرحمة  تعاونية  و  �لنجاح 
جتزئة  و  �سيد�ك  حي  و   3 كار  دي  غابة 
تعاونية  و  م�سكنا   86 حي  و  �لفرن  ر�أ�س 
�سيتميل و جتزئة �ملرجة و حي �سوناكوم 
و �سارع �أحمد و�أكد, ح�سب ذ�ت �لبيان, و 
يف بيانها, �عتذرت مديرية توزيع �لكهرباء 

,و  تاريخ  �لتي مل حتدد  لبولوغني  �لغاز  و 
�ساعة نهاية �الأ�سغال, من زبائنها لالإزعاج 
كما  �ال�سطر�ب  هذ�  فيه  �سيت�سبب  �لذي 
�ملبا�رص  �خلط  ت�رصفهم  حتت  و�سعت 

3303 لال�ستف�سار.

�إمكانية  عن  عربية  �سحف  حتدثت 
�أمريكّية  ثاُلثّية,  »�سفقة«  �إىل  �لتو�سل 
�ختفاء  ملف  الإغالِق  �سعودّية,  تركّية 
خا�سقجي  جمال  �ل�سعودي  �ل�سحفي 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  وقال 
رمبا  �ل�سيطرة«  عن  خارجني  »قتلة  �إن 
تركيا.  يف  خا�سقجي  �ختفاء  ور�ء  كانو� 
»ر�أي  يف  عطو�ن  �لباري  عبد  ويرى 
�ليوم« �للندنية �أنه »ِعندما يُعِلن �لرئي�س 
�الأمريكّي دونالد تر�مب )�أّن َعنا�رِص غري 

حايف  �ل�سِّ قتل  ور�ء  تَكون  قد  ِبطة(  ُمن�سَ
يف  �ل�سعودّية  �لُقن�سلية  يف  خا�سقجي 
�مللك  �ل�سعودّي  �لعاهل  و�أّن  �إ�سطنبول, 
وب�َسكٍل  له,  د  �أَكّ �لعزيز  عبد  بن  �سلمان 
�َسيء,  باأِيّ  ِعلٍم  على  يكن  مل  �أنه  حاِزٍم, 
ِفد�ٍء  َكب�ِس  َعن  �لبَحث  �أّن  يَعِني  فهذ� 
الإل�ساِق �جَلرميِة ِبه قد بَد�أ, و�أّن �سفقة 
�أمريكّية تركّية �سعودّية قد َجرى  ثاُلثّية 
وُرمّبا  �مَللف  �إليها الإغالِق هذ�  ل  �لتَّو�سُّ

�إىل �الأبَد«. 

�أمن �در�ر

  تلقي 1772 مكاملة
 هاتفية يف ظرف 3 اأ�سهر

��ستقبلت قاعة �لعمليات الأمن والية �أدر�ر خالل �لثالثي 
�لثالث من �ل�سنة �جلارية1772 مكاملة هاتفية و�ردة من 
 15/48 �خل�رص�ء  �الأرقام   على  موزعة  �ملو�طنني  قبل 
و 104 وخط �رصطة �لنجدة 17  حيث �سمحت خمتلف 
�لق�سايا  عديد  معاجلة  من  �لو�ردة  هذه  �ملكاملات 
خا�سة  مكاملات   156 نحو  �لند�ء�ت  هذه  و�سملت 
بتقدمي �مل�ساعدة و�الإغاثة و 281 مكاملة متعلقة بطلب 
عن  بالتبليغ  خا�سة  مكاملة   73 و  و�لتوجيه  �ال�ستعالم 
�ل�رصقة 220 مكاملة متعلقة بالتبليغ عن حو�دث �ملرور 
�مل�سجلة �سمن �إقليم �الخت�سا�س  و 56 مكاملة خا�سة 
 840 �مل�سالح   ذ�ت  �سجلت  كما  �حلر�ئق  عن  بالتبليغ 
�لتدخالت  خمتلف  بطلب  �ل�سلة  ذ�ت  هاتفية  مكاملة 
�ملعاجلة  مت  �أين  �أخرى  مكاملة   146 ورود   جانب  �إىل 
و�لتدخل يف حني تلقي هذه �ملكاملات مما �ساهمت يف 

�حلد من �الأجر�م
�أدر�ر:بو�سريفي بلقا�سم 

»�ت�ساالت �جلز�ئر«  بوالية تيارت 

 التدعم ب 13 حمطة
 اإر�سال للجيل الرابع 

دعمت »�ت�ساالت �جلز�ئر« �سبكتها بوالية تيارت ب 13 
�لر�بع دخلت حيز �خلدمة خالل  للجيل  �إر�سال  حمطة 
لدى  باالإعالم  �ملكلفة  به  �أفادت  ح�سبما   ,  2018 �سنة 

�ملديرية �لعملية لذ�ت �ملوؤ�س�سة بالوالية.
�لتجهيز�ت  �أنه بف�سل هذه  �آ�سيا بن موهوب  و�أو�سحت 
�لر�بع  �جليل  خدمة  حمطات  جمموع  �رتفع  �جلديدة 
جديدة  بتقنيات  جمهزة  حمطة   63 �إىل  تيارت  بوالية 
هذه  من  و��ستفادت  �لتدفق   عالية  �نرتنت  وب�رصعة 
عبد  �سيدي  و  مالل  علي  �سيدي  بلديات  �ملحطات 
�لناظورة  ببلدية  �لرتفا�س  �ساية  ومناطق  وتيدة  �لغني 
وعني �لبي�ساء و�سيدي عالل ببلدية �سيدي بختي وتازقة 
وبونو�ل ببلدية تخمارت وعني عبيد ببلدية عني �حلديد 
�ل�رصب  وعني  علي مالل  �سيدي  ببلدية  �سعيد  و�سيدي 

ببلدية تاقدمت وخروبة ببلدية م�رصع �ل�سفا.
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